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As esculturas do tambor central da 
Charola do Convento de Cristo: 

uma abordagem 
interpretativa e conservativa
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Resumo

No decorrer dos trabalhos de conservação e restauro das esculturas do tambor central da Charola do Convento de Cristo, reali-
zados no ano de 2013, foi possível realizar um conjunto de observações sobre as onze esculturas, onde se incluem os dois Anjos 
e o grupo escultórico da Virgem com São João Evangelista.

A intervenção efetuada, baseada no princípio da intervenção mínima, visou essencialmente a eliminação de fatores que con-
tribuíam para contínua degradação das esculturas, tendo-se procedido à limpeza, fixação dos revestimentos polícromos, con-
solidação e desinfestação preventiva. A abordagem interpretativa consistiu na análise das técnicas de execução e materiais 
empregues, ao nível do suporte e uma sucinta análise do revestimento polícromo.

Palavras-Chave: Escultura, Charola, suporte, policromia, conservação

Alexandre Maniés
Conservador-restaurador
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Ainda permanecem muitas incógnitas a respeito da cronologia e autoria das dezoito esculturas em madeira 
policromada remanescentes na Charola do Convento de Cristo. A estas obras ficaram documentalmente associados 
os nomes dos mestres Olivier de Gand e Fernan Muñoz, tendo ambos colaborado com as suas oficinas para a 
talha e estatuária do Convento, de julho de 1511 a setembro de 1512 para o mestre flamengo (que faleceu em 
1512), e entre 1511 e 1514 para o mestre espanhol.

Sobre as esculturas que se podem observar assentes nas mísulas do círculo interno, terão sido concebidas para 
esse mesmo espaço, enquanto as esculturas dos anjos-tenente que se apresentam num registo mais elevado, 
integravam o baldaquino da sédia mestral do cadeiral existente no coro da igreja do Convento de Cristo (Grilo, 
1997, p. 100).

Este conjunto de esculturas no entanto poderá ser atribuído a Olivier de Gand “… iconograficamente mais 
significantes, assim como os dois anjos…” (Grilo, 1997, p. 100).

Sobre a autoria do revestimento polícromo, como refere Agnès Le Gac, “…nada se sabe”, no entanto adianta 
que “…um terceiro mestre (com oficina própria) terá sido encarregue do seu acabamento polícromo” (Le Gac, 
2014, p. 356).

Myriam Serck-Dewaide defendeu que “le traitement d’une œuvre d’art est le moment privilégié pour son étude 
approfondie dans les domaines historiques, scientifiques et technologiques” (Serck-Dewaide, 2002, p. 91). Foi 
este tempo que nos permitiu a análise e observação destas obras, e pretenderá neste artigo dar a conhecer 
um pouco mais as esculturas presentes no círculo interno do tambor central da Charola do Convento de Cristo.
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Materiais e técnicas

As onze imagens colocadas no tambor central, que hoje incluem os dois 
Anjos, são esculturas de vulto a 3/4 e o grupo escultório da Virgem e 
São João Evangelista em vulto pleno, esculpidos em madeira de carvalho 
segundo a Memória Justificativa e Descritiva. Os reversos das imagens são 
planos e os dos Anjos ligeiramente escavados. O processo construtivo das 
esculturas envolveu a junção de vários blocos de madeira, em junta viva, 
variando entre dois e quatro (caso de São Jerónimo). Os elementos foram 
unidos entre si por cavilhas metálicas. As esculturas apresentam ainda uns 
grampos, em forma de “gatos” na base de São Paulo, bem como na frente 
e cabeça de Santo António (Fig. 1), mas estes elementos poderão ter sido 
aplicados num momento posterior, para contraiar o movimento do suporte 
e evitar o prolongamento de fendas. Refira-se ainda a presença de uma 
“cauda-de-andorinha” como técnica complementar de assemblagem 
nas costas de São Paulo. A exceção está presente na imagem de São 
Gregório, constituída por um bloco único de madeira.

Sobre as técnicas de execução, podem-se ainda identificar nas costas 
marcas de ferramentas, goivas, enxós e na base das imagens o recorte 
de serras.

No reverso de algumas imagens observam-se orifícios de consideráveis 
dimensões, como também nas bases a existência de orifícios de pregos 
ou cavilhas de ferro, que terão servido para a fixação dos blocos de 
madeira nos bancos dos entalhadores.

O revestimento polícromo foi executado segundo as técnicas de pintura 
a têmpera nas vestes com a presença de douramento e a óleo noutras 
vestes e nas carnações.

Fig. 1 – Aplicação de “gato” para união 
de dois blocos de madeira na escultura 

de Santo António
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Intervenções posteriores

Ao nível do suporte verificámos que as esculturas foram intervencionadas ao longo 
dos tempos, como já referido na imagem de São Gregório Magno foi reposta a 
cabeça, na base de São João, foi reforçada a base com uma placa de madeira e 
fixa com parafusos, reposto o dedo indicador direito, preenchimento de lacunas de 
suporte com madeira de baixa densidade na escultura de Santo António e São João. 
A zona posterior da cabeça de São Paulo que é fixa com um elemento metálico, não 
é contemporânea da execução inicial da escultura, pois o tipo de entalhe é diferente 
da restante área.

A escultura de São Gregório revela em praticamente toda a extensão a existência 
de uma tela subjacente à atual policromia. Nesta imagem em alguns locais pode-se 
observar sob um tom vermelho uma decoração em relevo com vestígios de douramento.

No decorrer do tratamento pudemos ainda identificar a presença de policromias 
subjacentes ao atual revestimento polícromo, principalmente na imagem de São 
Basílio, em que intervenções posteriores efetuaram alguns levantamentos, deixando a 
descoberto “brocados aplicados” em todo semelhantes aos existentes nos anjos.

Na escultura de Santo Agostinho, sob a túnica pode-se depreender a presença de 
uma decoração em relevo idêntica à de São Basílio. As luvas que revestem as mãos 
sob a atual policromia evidenciam a presença de um tom “garança”, como no livro é 
percetível uma decoração anterior.

As imagens de São Paulo e de São Pedro ostentam na fímbria do manto uma decoração 
em relevo e neste último, a atual decoração foi aplicada sobre um douramento com 
esgrafitado.

Não foram observadas repolicromias nas esculturas de São Domingos, Santo António, 
São Jerónimo e no grupo escultórico da Virgem e de São João Evangelista, no entanto, 
pela iconografia destas imagens, a opção por tons monocromáticos não permitiu a 
identificação de revestimento polícromos subjacentes.

Fig. 2 – Decoração em relevo na 
escultura de São Basílio
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Mas em todas as esculturas, as carnações foram alteradas, podendo-se classificar em dois grupos, um com um tom mais rosado (São 
Paulo, São João, Santo Agostinho, São Domingos e São Gregório) e as outras imagens com um tom mais pálido (São Basílio, Santo 
António, São Pedro e São Jerónimo).

Os elementos em relevo em algumas das esculturas aparentam ter sido modelados em cera.

Na escultura de São Basílio, existe um elemento decorativo que se repete no sebasto de São Basílio. Podem-se observar na parte 
superior ao nível do firmal, uma figura geométrica — um triângulo, no qual foi desenhado um elemento que se assemelha a três 
folhas. Esta figura é ladeada por duas letras góticas um “O” e um “C” (Fig. 2). Estas duas repetem-se isoladas no término do sebasto, 
como se pode observar na imagem do lado direito.

Estado de conservação

As esculturas apresentavam um razoável estado de conservação, tanto ao nível do suporte como da policromia, no entanto as 
imagens de São Gregório e de São João revelam um mau estado de conservação.

Na verdade, a imagem de São Gregório, revela extensas lacunas do suporte na base, parte do manto do lado seu lado esquerdo, 
falta de ambas as mãos e o nariz apresenta-se muito incompleto. A cabeça foi aplicada na década de 1930, após ter sido cedida 
pela Associação de Arqueólogos Portugueses à União de Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo em 1925. O sistema de 
aplicação foi através de um espigão em madeira. Registamos ainda a falta de alguns atributos (cruz na vara — São Basílio); o 
Menino sobre o livro de Santo António, a par de outras varas e a lança no Anjo-custódio com o escudo da Ordem do Templo.

Ao nível do suporte a imagem que evidenciava uma maior degradação e com falta de parte de elemento escultórico na veste 
e base da escultura de São João Baptista devido à atividade de inseto xilófago. O suporte da escultura de São João, ainda 
apresentava alguma fragilidade, mesmo após a consolidação em intervenções anteriores.

 Lacunas de suporte na base de São Basílio, nas fitas da mitra e livro de Santo Agostinho, fimbria do manto de São Paulo, vestes 
de São João.

Em algumas das imagens identificaram-se ainda a presença de nós de madeira com alguma retração — Santo António, São 
Jerónimo.

Outras alterações ao seu estado de conservação, ficam a dever-se aos movimentos do suporte com a existência de fendas e fissuras 
praticamente em todas as esculturas. Em algumas das esculturas, alguns elementos metálicos (pregos) apresentavam-se oxidados, 
principalmente no escapulário de São Domingos.
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Era significativa a alteração dos valores cromáticos pela acumulação de sujidades 
várias, soltas e agregadas às superfícies pela substância empregue como proteção na 
anterior intervenção, além de dejetos de pombos e morcegos (Fig. 3).

A acumulação de cera era bem evidente, na parte inferior das vestes de São Domingos 
e de Santo António, nas mãos de São Basílio (Fig. 4) e noutras áreas das restantes 
esculturas.

Na superfície cromática branca das vestes da túnica de São Basílio, eram visíveis 
algumas manchas que correspondiam provavelmente ao afloramento de uma 
substância oleosa. Identificamos significativos destacamentos das policromias nos 
limites de lacunas e assemblagens, principalmente, e um pouco por toda a superfície 
do revestimento polícromo.

Tratamento efetuado

O tratamento iniciou-se com a limpeza mecânica de poeiras com trinchas de 
cerdas macias e auxílio de aspirador de fluxo regulável. Era significativa a 
deposição de poeiras e outras sujidades aderidas ao revestimento polícromo 
das esculturas. O grupo escultórico da Virgem e de São João revelava as 
superfícies polícromas mais alteradas pela deposição de dejetos de pombos e 
morcegos. Mesmo nas superfícies verticais das vestes das esculturas, a poeira 
tinha aderido ao revestimento ceroso.

Perante a acumulação acentuada de cera de tratamentos anteriores, procedeu-se 
à sua remoção com um solvente alifático (Shellsol D40®) e um fluxo de ar quente.

A limpeza das carnações e de algumas sujidades agregadas, após a remoção 
da camada de cera, foi efetuada com um álcool e uma solução de limpeza 
aquosa tamponada ajustada a um pH7 (água destilada, ácido acético e 
trietanolamina — TEA). Esta limpeza, visou a uniformização de todas estas 
superfícies polícromas, conseguindo-se um bom resultado nomeadamente em todas 
as carnações, e nas vestes de Santo António, São Domingos e de São Basílio.

Fig. 3 – Dejetos de pombos e morcegos 
no grupo escultórico da Virgem e 

de São João Evangelista

Fig. 4 – Acumulação de cera na mão de 
São Basílio, antes do tratamento
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Aplicou-se um inseticida (Xylofene SOR 40®) por injeção nas galerias de inseto, mas não nas costas das imagens, cujas 
superfícies lisas foram revestidas de uma película de cera. Não foi identificado qualquer vestígio de atividade de 
inseto, no entanto consideramos importante esta aplicação, como de caráter preventivo.

Promoveu-se a estabilidade do suporte, em zonas fragilizadas, com injeção de resina acrílica Paraloid B72® em tolueno 
e acetona (50:50), numa concentração gradual, principalmente nas esculturas de São João e São Domingos, pois eram 
aquelas que evidenciavam uma área mais extensa de lacunas do revestimento polícromo e a existência de galerias e 
orifícios de saída de inseto.

Efetuou-se a fixação dos destacamentos cromáticos também com resina acrílica e espátula térmica. A opção pela 
utilização deste produto, deveu-se essencialmente pela inviabilidade de se utilizar adesivos de origem animal, devido 
ao emprego de ceras em anteriores intervenções.

Todos os elementos metálicos de fixação nas imagens e nos pilares, nomeadamente pregos e grampos, foram tratados 
com um conversor de produtos de oxidação Owatrol® e posteriormente revestidos por Paraloid B72®, (copolímero de 
etilmetacrilato e metacrilato) numa concentração de 10% em tolueno, com o objetivo de se criar uma barreira de isolamento. 

No sebasto do São Domingos, realizou-se o tratamento dos elementos metálicos oxidados, procedeu-se ao nivelamento de 
superfície, preencheu-se uma fenda com uma pasta celulósica e posteriormente com uma massa de nivelamento, Modustuc® 
e realizou-se a sua reintegração com recurso a aguarelas, tendo em atenção a cor dominante na área envolvente.

Na perna esquerda de São João, podia-se observar uma linha diagonal avermelhada que correspondia à aplicação 
de uma massa, um tipo de betume extremamente rígido. 

Este elemento era extremamente perturbador, quando se procedia à observação da escultura. Procedeu-se à remoção 
mecânica do “betume” e realizou-se o seu nivelamento e a reintegração cromática no tom dominante da área circundante.

Nas lacunas das imagens onde sobressaia o tom branco das preparações subjacentes, procedeu-se à sua tonalização 
com o emprego de aguarelas.

Esta intervenção de conservação e restauro das esculturas, fundou-se na retórica de Brandi, sobre a importância de 
conservar o objeto como um documento do passado, pois no processo de restauro a obra de arte deve ser apreciada 
pela sua forma material e da dualidade estética e histórica de modo a transmiti-la para o futuro.

Com a remoção de matérias estranhas e a estabilização dos suportes e revestimentos cromáticos, permitem a estabilidade 
física e química das obras, como também, permitem hoje a sua melhor fruição estética.
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Il cantiere pilota:

individuazione di una 
metodologia di intervento
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Anna Marcone

O texto que se segue diz respeito às notas manuscritas que Anna Marcone trouxe para apresentar a sua comunicação no coló-
quio dedicado ao restauro da Charola de Tomar, que a Direção-Geral do Património Cultural e o ARTIS-Instituto de História da 
Arte organizaram no dia 8 de janeiro de 2015 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Infelizmente, Anna Marcone 
nunca teve oportunidade de rever e preparar estas notas para publicação, uma vez que faleceu de modo totalmente inesperado 
exatamente um mês depois do colóquio, no dia 8 de fevereiro. Embora este texto não esteja redigido em forma de artigo, con-
sideramos que a publicação destas notas se justifica plenamente. Não só pelos seus conteúdos propriamente ditos, mas também 
pela importância que Anna Marcone assumiu na definição dos critérios que vieram a ser seguidos na intervenção de restauro 
na Charola de Tomar a partir de 2001. Nestas delicadíssimas circunstâncias, não poderíamos prescindir deste contributo e da 
memória de Anna Marcone, uma colega exemplar em termos humanos e uma técnica extremamente rigorosa e exigente em 
termos profissionais.
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L’intensa ed interessante esperienza del restauro della charola del Sacro Convento di Tomar nasce dei contati stabilitisi tra 
l’Istituto Centrale di Restauro sotto la direzione di Michele Cordaro, l’Ambasciata d’Italia con l’ambasciatore Antonio Catalano 
di Melilli e l’Istituto José de Figueiredo di Lisboa con la direzione di Ana Isabel Seruya, in ocasione del restauro dei dipinti 
murali della volta della sagrestia della Chiesa di s.Maria di Loreto. L’intervento interessò i dipinti ad olio su muro di Antonio 
Machado Sapeiro (1702) e venne effettuato tra 1996 e il 1997 da restauratori ed allievi dell’istituto italiano com la colla-
borazione di Irene Frazão e di alcuni allievi della scuola portoghese e portato a termini nel 1998–1999 da neodiplomati ICR 
che avevano partecipato ai cantieri.

I dipinti erano offuscati di una vernice fortemente alterata e presentavano estese mancanze di adesione e infiltrazioni saline 
e il restauro ed io, insieme a colleghi italiani, ho sempre partecipato ai cantieri.

E´ stata una spendida occasione che a creato un contatto tra due Istituti che si occupano della formazione di restauratori, ha 
messo in comune molte esperienze e fatto nascere rapporti professionali e di amicizia.

Nel 2001 mi venne proposto di occuparmi dell’intervento su due spicchi, l’11 e il 12, della Charola di Tomar e per l’occasione 
ho formato un grupo com gli allievi che si erano rivelati piu meritevoli nel corso dei cantieri a s.Maria di Loreto riservandomi 
il rolo di progettazione e coordinamento del restauro. I lavori hanno interessato dipinti murali gli stucchi e il materiale lapi-
deo per una durata di quattro mesi. L’esperienza effettuata ha evidenziato comme la Charola del Sacro Convento di Tomar 
rappresenti l’eccezionale realizzazione di un programma artistico che comprende molteplici manufatti, di materiali e tecniche 
differenti, realizzati in tempi diversi. La ricca decorazione attualmente visibile, distribuita sui tre registri che dividono in oriz-
zontale ogni campata, risale al XVI secolo ma lascia intravvedere ampie tracce di epoca precedente. La polimatericità e la 
stratificazione nei secoli delle decorazioni ha costituito il nucleo principale delle problematiche da affrontare. Se, infatti, la 
differenza dei materiali costitutivi e delle tecniche di esecuzione dei diversi manufatti condizionavano la comprensione dei 
fenomeni di degrado e dei método di intervento, la stratificazione cronologica delle decorazioni e dei restauri imponevano 
numerose scelte concettuali e di metodo.

Nella Crocefissione della campata 11, eseguita ad olio su muro su un  sottilissimo strato preparatorio, il problema principale 
era la mancaza di adesione degli strati pittorici al suporto in conci di pietra che avevano generato nel tempo estese lacune. 
Era questa sicuramente la causa delle rdipinture visibili sulla superficie. Purtroppo i test di rimozione eseguiti hanno messo in 
luce l’assenza di pittura originale e, tratandosi di zone significative nella composizione (volti di alcune figure) si è deciso di non 
asportarle accordandole con le parti originali pulite e fissate.

Negli stucchi dorati e policromi mancavano numerose porzioni e il fondo grigio azzurro o nero era stato scialbato. Questo 
rendeva poco leggibile la loro funzione di ripartizione architettonica orizzontale e verticale dello spazio. I fondi sono stati 
quindi recuperati e le parti mancanti riproposte tramite calchi da resine siliconiche.
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Gli stucchi bianchi presenti nello strombo della finestra erano coperti da più strati di scialbatura che ne ottundeva il raffi-
nato relievo e nascondeva il fondo scuro. Le operazione di descialbo si rivelavano lunghe e complesse ma evidenziavano la 
raffinatezza del relievo e ne sottolineavano la valenza architettonica. É stato lasciato un tassello propositivo sul lato sinistro 
dello strombo. 

I dipinti murali a tempera del registro inferiore mostravano la sovrapposizione di più strati di epoca differente, fattore che, 
insieme alle abrasione e lacune di notevole entità, rendevano confusa la lettura. Era qui importante di trattare le pitture come 
un palinsesto che rendesse identificabile le differenze cronologiche e mettere ordine nella zona atraverso abbassamenti cro-
matici delle lacune e delle stuccature per evidenziare quanto rimasto.

Un caso a sé era costituito dal san Cristoforo; si trata della pittura più antica del complesso che forse non ebbe sovrammis-
sione perché coperta da una tavola ed è eseguita a mezzo fresco su una base di calce. Il problema qui da affrontare era 
l’ alterazione della biacca in alcune zone e si è valutata l’oportunità di riconversione del materiale che è stata però esclusa 
perché rischiosa e perché non avrebbe comunque consentito il recupero dell’immagine visto che la biacca costituiva una cam-
pitura di base sulla qualle erano eseguite finiture ora perdute.

A conclusione dell’intervento si evidenziava che:

L’eterogeneità dei materiali é dovuta alla attuazione di un programma decorativo, all’impiego do diverse maestranze, alla 
funzione dell’edificio nei secoli e ai frequenti abbellimenti e rinnnovamenti subiti. Le numerosissime stratificazioni presenti, 
sopratutto nella parte bassa, non hanno carattere sistematico e non sembrano seguire un unico programma, si ha spesso 
un’impressione di casualità e di occasionalità di molti interventi. Nondimeno le stratificazioni e sovraposizioni risultano 
fortemente caratterizzanti, ormai fuse nel fantastico corpo della Charola. È perciò privo di senso stabilire un confine tra 
ciò che é originale e ciò che non lo è. Si è considerato quindi l’insieme monumentale come un grande palinsesto in cui tutto 
ha ragione di essere studiato, conservato e adeguatamente presentato in quanto parte costituente l’ identità dell’opera. Lo 
studio ravvicinato e accurato delle superfíci ha anzi portato a volta all’identificazione di preziose decorazioni, qualle quelle 
in cuoio dorato e dipinto, estremamente frammentarie e quasi non più leggibili, ma che costituivano una parte importante del 
programma decorativo.

Di fronte a una realtà spesso eterogenea è stata molto importante la fase della presentazione estetica tesa a rendere l’insie-
me omogeneo e agevolmente fruibile.

Nel caso di decorazioni seriali ma fondamentali per la ripartizione architettonica degli spazi, come ad esempio le deco-
razioni in stucco, si è ritenuto oooportuno riproporre interamente tramite riproduzioni di gesso su calchi in gomma sili-
conica, le parti mancanti. Le estese lacune nel testo pittorico dell’arco diingresso sono state invece lasciate a vista poiché non 
ricostruibili, avendo cura però di ridurre il disturbo visivo creato del sottostante supporto in conci di pietra com la stuccatura 
dei giunti e l’abbassamento del tono cromático della superficie con velature di colore ad acquerello.
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Per ridurre l’interferenza visiva delle zone molto abrase è stata eseguita una reintegrazione com una tonalità tale da 
farle retrocedere otticamente, le lacune di picole dimensioni, invece, sono state risarcite a tono. Per non appesantire 
l’immagine e nel rispetto della reversibilità dei material impiegati nell’intervento sono stati esclusivamente utilizzati colori ad 
acquerello.

Il restauro della Charola di Tomar ha evidenziato, in conclusione, più problemi di tipo metodologico che di tipo tecnico e come 
sia importante aver presente la situazione dell’intero contesto pur intervenendo, nelle diverse fasi di lavoro, su parti ridotte 
dell’insieme.

Conclusioni

Problemi (d)i carattere metodologico

• Rispettare e lasciare leggibili le sovrapposizioni cronologiche tratandole comme un palinsesto per rendere possibili future 
ricerche storico-artistiche.

• Recuperare e valorizzare gli elementi che hanno funzioni di ripartizione architettonica attraverso la ricostruzione delle parti 
mancanti e il ripristino dei fondi colorati.

• Individuare gli elementi di disturbo ottico ed eliminarli armonizzando il tutto atraverso equilibrature ed abbassamenti di tono 
delle lacune per fare emergere le parte superstiti.
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A Charola de Tomar: 

25 anos em restauro 
e duas homenagens 
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Resumo

Durante um quarto de século a Charola esteve em restauro. Faz-se breve referência a este atribulado processo, destacando 
duas generosas e decisivas colaborações cujos autores prematuramente nos deixaram.

            

 

Irene Frazão
Técnica superior da Direção-Geral do 

Património Cultural
ifrazao@dgpc.pt

Palavras-Chave: Charola; Restauro; Estaleiro-Piloto

À Anna e ao Heinz
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Desde a decisão de proceder ao restauro de todo o espaço interior da Charola até chegar à conclusão deste, 25 anos decorreram 
num processo lento, com muitos momentos mortos e paragens que encontram explicação nas características da intervenção, a sua 
enorme escala e especificidade, inéditas no país, conjugada com um período de sucessivas mudanças na tutela, que passa por cinco 
diferentes restruturações e organismos1, que se ia refletindo nas dificuldades de articulação entre diversas entidades responsáveis.

Ao longo deste quarto de século, muitos profissionais trabalharam no restauro da Charola. Duas contribuições, uma mais pontual, 
outra de forma continuada, foram decisivas para encontrar a metodologia de trabalho que permitiu, atravessando épocas e 
dificuldades, concluir com êxito esta intervenção. Porque os seus autores já não estão entre nós, faz-se aqui o merecido destaque à 
sua intervenção.

A montagem de andaimes em todo o deambulatório, em 1988, permitiu ver de perto pela primeira vez em toda a extensão as suas 
superfícies, pondo em evidência as dificuldades maiores desta obra: a escala monumental com grandes áreas revestidas a pintura, 
estuques e outros materiais, a diversidade de obras e materiais a tratar, o relativo desconhecimento que havia das mesmas e do 
seu real estado de conservação, conjugado com o que logo na altura 
se apresentou como o fator de maior complexidade: a necessidade 
de estabelecer um projeto de intervenção coerente e válido para 
todo este interior, visto como um conjunto indissociável. As monumentais 
pinturas em tábua foram nessa altura transportadas para o instituto de 
restauro estatal2; outras obras em escultura e talha ficaram no local. 
Inamovíveis por natureza, as pinturas murais e estuques, ocupando a 
maior parte das superfícies, apresentavam o estado de conservação 
mais preocupante e eram menos estudadas e conhecidas, refletindo 
assim de modo mais premente os problemas existentes. Um achado, 
feito logo durante os testes e sondagens iniciais3 demonstrou, de forma 
eloquente, as dificuldades referidas: sob a simples caiação decorada 
com escudetes que se via na abóbada da Charola, destetou-se a 
existência de uma monumental pintura em trompe l’oeil, representando 
uma extraordinária arquitetura manuelina.  

1 - Instituto Português do Património Cultural (IPPC), Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR), Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), 
Instituto de Gestão do Património Arquitetónico (IGESPAR), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)

2 - Instituto de José de Figueiredo

3 - Divisão de Pintura Mural do Instituto de José de Figueiredo

Fig. 1 – Foto DGPC/BCM
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Esta pintura, uma vez posta a descoberto, iria transformar de modo quase radical a leitura que até então se tinha do espaço. 
Do ponto de vista técnico o trabalho de recuperação das pinturas subjacentes não apresentaria especial complexidade, 
mas o resultado final tinha grandes implicações na imagem até então conhecida da Charola. Seguiu-se um longo processo 
de tomada de decisões, ao fim do qual se conclui pela remoção da cal sobreposta e pelo tratamento e apresentação da 
notável campanha pictórica que hoje é visível na abóbada. Este trabalho4 só estará finalizado em 1999, cerca de onze anos 
depois, tendo-se mantido o espaço da Charola fechado ao público durante todo este tempo. Todas as superfícies verticais do 
deambulatório e tambor central ainda aguardavam tratamento, mas obviamente não era possível que o espaço da Charola 
continuasse fechado. 

A criação por essa altura de uma divisão de conservação e restauro para o património integrado dentro do IPPAR, instituto 
da tutela, permitiu acompanhar diretamente e assim desenvolver o processo de restauro.

Em 1999 na visita que fez à Charola, Heinz Leitner, o conservador-restaurador austríaco que desenvolveu um trabalho 
pioneiro no restauro de superfícies arquitetónicas decoradas e policromadas, sugeriu a realização de um estaleiro-piloto 
para encontrar e testar a metodologia adequada, estabelecendo o programa das futuras intervenções. Foi esta ideia, 
que hoje poderá parecer quase um ovo-de-colombo, que permitiu organizar o trabalho subsequente para que, apesar 
do ritmo irregular, se irá concluir o restauro da Charola segundo 
critérios definidos para todo o conjunto, visando um resultado 
final coerente.

Após uma série de trabalhos preparatórios, que incluíram vários 
levantamentos das superfícies e do seu estado de conservação; 
diversas intervenções de conservação urgente, os andaimes do 
deambulatório são finalmente retirados, libertando o espaço 
interior da Charola pela primeira vez depois de 11 anos. O 
trabalho restante decorrerá de outra maneira, por módulos, 
tramo a tramo, permitindo o acesso do público ao interior da 
Charola, que só voltará a estar fechada por períodos limitados. 
Mas não se trata de promover um somatório de diversas 
intervenções avulsas, por mais bem executadas que sejam.  

4 - Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

Fig. 2 – Foto DGPC/ADF/José Paulo Ruas
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Todo o trabalho a desenvolver teria de estar enquadrado numa metodologia de intervenção geral para este conjunto. Esta 
abordagem e metodologia vão ser encontradas e testadas no local, no estaleiro-piloto.

Anna Marcone, conservadora-restauradora em Roma5 que anteriormente tinha estado em Lisboa diversas vezes como 
responsável de estaleiros didáticos para a conservação e restauro da pintura da sacristia da Igreja do Loreto, é convidada 
para organizar e dirigir o estaleiro-piloto da Charola, que se desenvolve em dois tramos do deambulatório exterior. Aí, 
sob a sua direção foi estudado e posto em prática o modelo de intervenção que se considerou desejável, tomando em 
consideração as obras, o seu estado de conservação e a sua função e relação no conjunto. Testam-se as soluções possíveis, 
mas tendo sempre presente a sua aplicação na totalidade do espaço. Ficam ali materializadas os critérios e linhas de força 
da intervenção que, no caso do estaleiro-piloto, foi especialmente focada nas áreas de pintura mural e estuques. Com o 
trabalho finalizado, esta área constitui-se como uma referência física no local, um modelo de apresentação que permitirá 
ajustar e equilibrar as subsequentes áreas intervencionadas, numa sucessão em que os operadores poderiam ser diferentes. 
Devem-se às extraordinárias qualidades da Anna, no campo profissional, didático e humano, o modo claro, a aparente quase 
simplicidade como foi aberto o caminho, encontrada a solução e desenvolvido este trabalho o qual permitiu estabelecer as 
programação das restantes intervenções para o espaço da Charola. A análise e leitura do espaço da Charola que conduziu 
e realizou permitiram que as subsequentes intervenções de conservação e restauro do espaço se mantivessem coerentes e 
integradas.  

Concluído o estaleiro-piloto, as intervenções prosseguiram tramo a tramo, sem impedir o acesso à Charola, mas nem sempre foi 
possível manter um ritmo continuado e a maior parte da Charola ainda aguardava tratamento. Os custos de uma intervenção 
de conservação e restauro em mais de dois mil metros quadrados de superfícies densamente decoradas são naturalmente 
elevados e por isso um dos problemas recorrentes era o financiamento. Em 2007, através de protocolo é conseguido o apoio 
de um mecenas exclusivo6 o que foi vital para a prossecução e conclusão das obras de restauro.  Após quatro grandes concursos, 
dois para os tramos em falta do deambulatório exterior, um para o arco triunfal e outro para todo o tambor central, interior e 
exterior, fica então terminado o restauro da Charola. Todos estes concursos foram ganhos pela mesma firma de restauro7, com a 
qual vieram a colaborar outras das firmas e especialistas que já antes tinham trabalhado na Charola. Anna Marcone, integrada na 
equipa de trabalho como consultora, pôde seguir e acompanhar todas as etapas até ao final.

5 - Istituto Centrale per il Ristauro di Roma

6 - Cimpor (2007–2012) Cimpor/Intercement (2012–2013)

7 - Nova Conservação
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Tendo o restauro da Charola começado especialmente focado nas superfícies arquitetónicas, pintura mural e estuques, com 
a conservação e restauro das pinturas em tábua a decorrer em paralelo, as últimas campanhas de restauro, mercê do apoio 
mecenático puderam abranger de modo mais consistente a conservação e restauro da talha, escultura e mobiliário, as 
quais tinham apenas sido objeto de algumas intervenções de conservação pontuais em 1999. Também nessa época se tinha 
procedido à conservação dos vitrais.

Com o restauro procurou-se conseguir a conservação física da Charola, estabilizando do ponto de vista químico e físico as 
obras. Mas também conferir-lhe uma melhor leitura, mais clara e ordenada dos revestimentos e obras deste espaço e das 
suas sucessivas estratificações decorativas, algumas das quais foram sendo encontradas e conhecidas e finalmente todas 
integradas no decurso do restauro.

E conheceu-se melhor o conjunto da Charola e a sua história ou histórias. A extraordinária qualidade dos vitrais que aqui 
existiram, os insólitos materiais aplicados. Um ciclo de descobertas que começa com a pintura da abóbada, a que se 
seguem outros motivos decorativos mais fragmentadas no deambulatório, a identificação do couro aplicado, guadamecil, cuja 
verdadeira extensão só no fim se aprecia. A variedade de materiais e técnicas, a profusão de cor a qualidade que antes se 
reconhecia nas esculturas e nas pinturas de tábua mas agora se encontra e confirma nos vitrais, pintura decorativa, estuques…

O restauro da Charola atravessou uma inteira geração, numa altura em que muitas mudanças se deram, nomeadamente nas 
políticas de intervenção; também beneficiou de algumas circunstâncias felizes como a abertura que houve de quem decidia 
para, antes de lançar grandes obras, se poderem fazer estudos preparatórios como foi o estaleiro-piloto.

No quarto de século que durou o restauro da Charola, muitas instituições, firmas e sobretudo um grande número de técnicos 
e especialistas estiveram envolvidos no processo e seria absolutamente impossível enumerá-los todos. Uma listagem (não 
exaustiva) pode ser encontrada em (Moinhos & Frazão, 2014, pp. 307–309). Coube aqui apenas mencionar duas importantes 
contribuições, cujos autores nos deixaram prematuramente: Heinz Leitner (1953–2007) e Anna Marcone (1951–2015). Ambos 
reconhecidos especialistas na área da conservação das superfícies arquitetónicas e de pintura, participaram de modo distinto 
e em momentos diferentes, sendo também graças a eles que o este restauro do interior da Charola chegou a bom porto. Para 
eles, a nossa gratidão, homenagem e saudade.
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A pintura mural e os 
estuques da Charola 
do Convento de Cristo em Tomar:

conservação e restauro 
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“Podemos referir que o restauro da Charola de Tomar colocou um maior número de problemas ao nível metodológico 
do que ao nível técnico e mostrou a importância de ter constantemente presente, o contexto total do monumento.”
Anna Marcone1  

1 - “O Restauro da Charola: problemáticas e metodologia”. In A Charola do Convento de Cristo – História e Restauro, Património Cultural, Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 2014 – 
ISBN978-989-8052-80-3.
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Abstract

In this article we make a brief history of conservation and restoration interventions of mural painting and plaster carried out in 
the Charola of the Convent of Christ in Tomar.
From the interventions of the Instituto José de Figueiredo (IJF), through its Division of Painting and Mural Painting, passing through 
the EPRP – Escola Profissional de Recuperação do Património until the latter, resulting from the invitation to tender and thus open 
to the free market, thus ending what was the conservative action of the IJF with the end of its Division of Wall Painting.
Taking advantage of the classification performed by Dr. Luis Afonso we presents the various decorative motifs in relief stucco 
present in the Templar rotunda as well as a detail, close, invisible to any actual visitor space.

Key-words: Mural painting, stucco, Charola, conservation and restoration

Resumo

Neste artigo fazemos um breve historial das intervenções de conservação e restauro de pintura mural e estuques relevados 
levadas a cabo na Charola do Convento de Cristo em Tomar.
Das intervenções do Instituto de José de Figueiredo (IJF), através das suas Divisões de Pintura e Pintura Mural, passando pelas 
da EPRP – Escola Profissional de Recuperação do Património até às últimas, resultantes do lançamento de concursos e assim 
abertas ao mercado livre, terminada que estava a acção conservativa do IJF por extinção da sua Divisão de Pintura Mural.
Aproveitando a classificação realizada pelo Dr. Luís Afonso apresentam-se os vários motivos decorativos em estuque relevado 
presentes na rotunda templária assim como um pormenor, a fechar, invisível a qualquer visitante atual do espaço.

Palavras-Chave: Pintura mural, estuques, Charola, conservação e restauro
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A primeira intervenção de conservação e restauro documentada de que são alvo 
as pinturas murais da Charola do Convento de Cristo em Tomar é realizada em 
1971 pela Divisão de Pintura do Instituto de José de Figueiredo (IJF)2.

Uma consulta aos relatórios de intervenção do antigo Instituto permite-nos 
estabelecer uma breve sequência dos trabalhos. Em maio de 1970, desloca-se a 
Tomar uma brigada constituída pelo Mestre Abel Moura e os técnicos Manuel Reis 
Santos, Ana Paula Abrantes, Luísa Santos e Teresa Cabral para uma análise da 
situação existente. A 19 de outubro são pedidas análises ao Laboratório Central. 
Em maio de 1971 é proposta a fixação provisória/pré-fixação com Nylon solúvel 
a 5%. É também aconselhada a realização de testes com Paraloid, Bedicril e 
Gelvatol.

A 21 de junho do mesmo ano é confirmada a validade da utilização do 
Paraloid a 8/10 % em Xilol. A remoção de sais é realizada mecanicamente. 
São removidos rebocos de anteriores restauros e é detectada a presença de 
gesso no preenchimento de algumas juntas. O Paraloid é aplicado a 10 % por 
pulverização com ajuda de trincha para planificação da camada cromática. É 
aplicada bastante quantidade de fixativo com insistência em alguns pontos.

A 13 de julho é aumentada a percentagem de Paraloid para 15 %. É feita a 
fixação pontual da camada cromática com cal apagada e Vinavil.

No dia seguinte a percentagem de Paraloid é aumentada para 20 %.

A intervenção é concluída pela tonalização a tempera, em tom neutro, do 
intradorso e face do arco.

Em 1972 a Divisão de Pintura procede, de forma idêntica, à fixação das pinturas 
do deambulatório com Paraloid.3 

2 - De referir que esta intervenção é realizada pela Divisão de Pintura de Cavalete pois a Divisão de Pintura Mural, apesar de 
criada em finais do mesmo ano, apenas tomará em mãos esta intervenção em 1988.

3 - Sobre esta intervenção o relatório é parco em informação.

Foto 1 – Fixação da camada cromática 
do arco triunfal pela Divisão de Pintura do 

Instituto de José de Figueiredo em 1971

DGPC - Direção-Geral do Património Cultural 
DDCI - Divisão de Documentação, Comunicação e 

Informática 
Arquivo Técnico de Conservação e Restauro
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Embora as altas percentagens utilizadas nesta intervenção4 nos possam agora 
parecer algo estranhas e excessivas, acredito que esta acção permitiu estancar 
a perda de camada cromática — principalmente na face e intradorso do arco 
triunfal — permitindo que as intervenções deste novo século se deparassem com uma 
pintura cheia de problemas de conservação mas com pequenas perdas de camada 
cromática.5 

Em abril de 1988 a Divisão de Pintura Mural do IJF realiza sondagens pontuais sobre 
a pintura mural da Charola preparando a montagem, em finais do mesmo ano, da 
grande estrutura de andaime em madeira que aí vai permanecer durante 11 anos, 
até 1999. 

Esta verdadeira floresta seca ocupava a totalidade do espaço da Charola e permitia 
o acesso, através de dois pisos de chão corrido, ao registo superior do deambulatório 
exterior e exterior do tambor central6.

Serviu esta estrutura para se proceder ao levantamento do estado de conservação 
das pinturas murais e estuques da área abrangida. Este trabalho tem início a 30 de 
janeiro de 1989 e será executado pelos técnicos da Divisão de Pintura Mural do IJF.

Mais importante que a execução da proposta de intervenção sobre todos os diversos 
elementos decorativos existentes7 é a descoberta, sob a caiação da abóbada, da 
bela pintura mural actualmente visível.

A 7 de julho de 1989 os técnicos do IJF propõem ao IPPC8 a remoção da totalidade 
da cal da abóbada.

4 - A ficha relativa ao Convento de Cristo no Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA), no capítulo relativo às 
Intervenções Realizadas, não refere esta intervenção (ver Nota 1).

5 -Excluo aqui, naturalmente, a zona inferior (deambulatório e tambor central) que devido essencialmente à acção humana apresen-
tava e apresenta ainda bastas zonas de lacuna cromática.

6 - O registo superior é ocupado pelas grandes composições murais intercaladas pelos janelões, no deambulatório exterior e pelos 
anjos segurando os símbolos da Paixão no tambor central. O andaime não foi montado no interior do tambor central. 

7 - Pintura da parede exterior do deambulatório, pintura do tambor central, pintura decorativa da abóbada (medalhões centrais), 
pintura decorativa das colunas do tambor central, estuques dourados, policromados e não policromados. A proposta de intervenção 
é datada de 8 de Fevereiro de 1989.

8 - Instituto Português do Património Construído.

Foto 2 – A Divisão de Pintura Mural do Instituto 
de José de Figueiredo realizando sondagens 

na abóbada da Charola em 1989

DGPC - Direção-Geral do Património Cultural 
DDCI - Divisão de Documentação, Comunicação e Informática 

Arquivo Técnico de Conservação e Restauro
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Em outubro do mesmo ano têm início as sondagens de forma a avaliar da quantidade, qualidade e estado de conservação 
da pintura subjacente.

Em meados de 1990 as obras são suspensas e tem início a grande discussão sobre a decisão a tomar relativamente à 
remoção, ou não, da caiação existente na abóbada.

Várias foram as hipóteses avançadas: remoção da cal e consequente tratamento da pintura colocada a descoberto mas 
sem remoção dos medalhões centrais, destaque dos medalhões centrais e sua aplicação sobre suporte móvel com natural 
tratamento da pintura posta a descoberto e mesmo a hipótese de divisão da abóbada com 8 tramos intocáveis, isto é, com 
tratamento dos medalhões centrais e mantendo a caiação e os restantes 8 com remoção total da decoração sobreposta e 
tratamento da subjacente.

Os técnicos do IJF sempre defenderam muito claramente a opção pelo tratamento integral da pintura subjacente com a natural 
remoção dos medalhões centrais porque o seu destaque, com posterior colocação em suporte móvel, era uma operação com 
um bom resultado final difícil de garantir.

Em 1992 ou 1993 a Divisão de Pintura Mural do IJF procede à remoção da cal da abóbada do tramo nº 3, mas não do 
medalhão central, com consequente tratamento da pintura posta a descoberto.

Pensamos que esta intervenção, possibilitando uma visão quase integral da pintura de um tramo e a extrapolação para o que 
poderia ser o resultado final, levou a que fosse então tomada a decisão que os técnicos do IJF, e não só, defendiam.

E é assim que a 19 de julho de 1994 é assinado um protocolo entre o IPPAR9 e a EPRPS10 para a remoção integral da cal 
que cobria as pinturas da abóbada. 

Este é o momento em que o Instituto de José de Figueiredo, a sua Divisão de Pintura Mural, abandona definitivamente os 
trabalhos na Charola. É também o seu canto de cisne pois o fim aproximava-se11.

Os trabalhos deveriam ter início em setembro do mesmo ano, o que aconteceu, e estar concluídos em abril do ano seguinte. 
Esta operação durou mais um mês do que o previsto tendo sido concluída em maio de 1995.

9 - Instituto Português do Património Arquitectónico.

10 - Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra.

11 - A Divisão de Pintura Mural é extinta pelo Decreto – Lei nº 316/94 de 24 de Dezembro. As suas atribuições passam para o IPPAR (ver Nota 2).
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Em fevereiro de 1995 tem início a recolha de amostras para posterior estudo da técnica de execução pela Eng.ª Isabel 
Ribeiro12 do laboratório do IJF.

O segundo protocolo entre as duas instituições, referente ao tratamento das pinturas postas a descoberto, é assinado a 25 de 
setembro de 1995. Prevê o reinício dos trabalhos para 1 de abril de 1996 com conclusão em setembro de 1998.

Estes prazos foram cumpridos.

Em 1999, terminada a intervenção na abóbada, procedeu a Divisão de Conservação e Restauro do IPPAR ao registo 
sistemático e cartografado das espécies em presença e seus principais problemas do ponto de vista conservativo. Foi também 
efectuado o levantamento arquitetónico e a planificação dos alçados para permitir a futura introdução de dados relativos 
às intervenções a realizar.

Removida a grande estrutura de andaimes em madeira foi possível então recuperar a visão integral da Charola oculta 
durante 11 longos anos. 

Foi montada uma estrutura metálica em torre, ocupando apenas um tramo, de maneira a permitir a realização de um estaleiro 
piloto13. Esta intervenção, realizada nos tramos 11 e 12 e concluída em 2002, vai servir de referência a todas as outras que 
se seguirão.

De 2003 a 2007 vão ser objeto de intervenção, por ordem de execução, os tramos 13, 14, 15 e 10.

Estas intervenções resultam de concursos de prestação de serviços lançados pelo IPPAR.

Em 2007 é assinado entre o IPPAR e a CIMPOR um protocolo que define esta como mecenas exclusivo da Charola.

Tal vai permitir, a partir daqui, o lançamento de empreitadas que englobam mais que um tramo.

Ainda em 2007 são lançados, quase simultaneamente, dois concursos – o primeiro para o arco triunfal e o segundo para os 
tramos 5, 6, 7, 8, 9 e 16. No ano seguinte é lançado o concurso para os tramos 1, 2, 3 e 4.

12 - Com o apoio da Dr.ª Maria do Carmo Serrano.

13 - Intervenção realizada pelo IPPAR/Divisão de Conservação e Restauro, sob orientação da Dr.ª Anna Marcone, Conservadora-restauradora e Diretora do Laboratório de Restauro do Istituto 
Superiore per la Conservazione e il Restauro de Roma.
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Concluída a intervenção sobre a totalidade do deambulatório exterior avança-se, em 2013, para o tratamento do tambor central.

Esta intervenção resulta de um segundo protocolo mecenático realizado entre a DGPC14 e a Cimpor-InterCement que 
novamente se assume como mecenas exclusivo da Charola.

A pintura mural da Charola foi sempre executada directamente sobre o suporte arquitectónico, ou seja, sobre a pedra15. 
As poucas exceções, pintura executada sobre um fino reboco de cal e areia branca de baixa granulometria, dizem sempre 
respeito a intervenções posteriores, execução de novas pinturas sobre as já existentes. É, no entanto, de referir que grande 
parte das intervenções posteriores foi executada directamente sobre o existente o que permite que atualmente seja possível 
observar, no meio de um padrão decorativo repetitivo, um elemento totalmente dissonante. 

Na abóbada estamos perante uma pintura executada a têmpera enquanto a restante pintura é, estranhamente, realizada 
com tintas a óleo.

O facto de ser realizada diretamente sobre a pedra de suporte dá à superfície pictórica uma grande rugosidade e 
irregularidade permitindo, ao mesmo tempo e devido à sua relativamente fina espessura, que sejam perfeitamente visíveis 
as marcas de canteiro românicas.

As intervenções de conservação e restauro realizadas nas várias e faseadas campanhas tiveram sempre em conta o seu estado 
de conservação e focaram-se, predominantemente, numa atitude conservativa através de acções de remoção controlada de 
adições posteriores, consolidação e fixação de elementos e camadas cromáticas em destaque do seu suporte e ainda uma 
limpeza de todas as superfícies.

Preenchidas as lacunas com uma argamassa de cal e areia de granulometria controlada foi realizada a reintegração cromática 
com o objectivo único de permitir uma melhor leitura do conjunto pictórico, fechando pequenas lacunas e tonalizando grandes 
áreas de maneira a anular o “ruído” que normalmente tais ausências provocam, fugindo sempre de espúrias tentativas de 
recriação de um pretenso original irremediavelmente perdido.

Esta acção foi de extrema importância pois era necessário dar uma visão homogénea e de fácil leitura a uma realidade que 
se apresentava demasiado fragmentária e diversa.

14 - Direção-Geral do Património Cultural.

15 - A junção dos blocos de pedra é feita com reboco. Maioritariamente, este é extremamente bem aplicado e sem excessos exteriores. Existem no entanto casos em que tal não acontece e temos 
assim pequenas zonas de tiras de reboco horizontais ou verticais. Nestes parcos casos podemos então dizer, querendo ser perfeccionistas, que encontramos na Charola pintura sobre reboco.
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A reintegração foi executada apenas com têmperas da Talens para a abóbada e fundos monocromáticos dos estuques e 
aguarelas da Winsor & Newton para tudo o resto, incluindo as áreas douradas. O uso da aguarela teve como principal 
objectivo, além da sua reversibilidade, a sua maior transparência e luminosidade.

Enquanto as pequenas lacunas foram integradas ao tom circundante as grandes foram assumidas havendo, no entanto, 
a preocupação de reduzir o seu “ruido” através da aplicação de velaturas. No caso da face do arco, zona onde se 
encontravam as maiores lacunas, juntamente com as colunas do registo inferior, a presença de uma preparação vermelha 
extremamente visível levou-nos a um abaixamento óptico-tonal, através da aplicação de velaturas de tons frios, permitindo 
assim anular a imposição da lacuna sobre a imagem/pintura, reenviando-a para o fundo da obra, readquirindo esta toda a 
sua potencialidade visual e unitária.

Na abóbada não foi aplicada qualquer protecção final mas, nas pinturas figurativas e decorativas de padrão repetitivo do 
deambulatório exterior e tambor central, interior e exterior, foram aplicadas duas demãos de verniz de retoque da Talens 
004 a 50% em White Spirit, antes e após a reintegração cromática.

Não encontramos qualquer registo de intervenções sobre o conjunto de estuques da Charola antes de 1996. É nessa altura 
que é realizada uma adenda ao segundo protocolo entre IPPAR e a EPRPS prevendo intervenções pontuais de conservação 
nos estuques planos.

Foram então realizadas acções de consolidação e fixação de placas e ainda reprodução de elementos em falta com 
consequente recolocação. Esta última acção restringiu-se ao tramo 1, o da capela em talha dourada, único tramo em que nos 
deparamos com placas de menor dimensão, menor relevo da figura e representação de serafins.

Apenas as campanhas realizadas a partir 2001, altura da realização do estaleiro piloto, vão proceder a uma verdadeira 
intervenção de conservação e restauro dos estuques da Charola.

Além das normais e necessárias acções conservativas que incluíram limpeza, preenchimento de lacunas e reintegração cromática 
dos elementos dourados16, o importante foi a decisão de se proceder a uma remoção pontual das espessas camadas de cal 
que cobrem as placas de estuque anulando-lhes assim o seu original relevo e ocultando delicados pormenores decorativos.

Estava definida a obrigatoriedade de se proceder a esta remoção numa placa dos panos de parede lisos e noutra do 
enxalço dos grandes janelões. Se as primeiras são totalmente brancas as segundas apresentam a particularidade de um 
fundo em azul-cinza. Foi aqui também necessário proceder a pontuais acções de reintegração cromática.

16 - Importa referir que o estado de conservação dos estuques da Charola era maioritariamente bom.
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Quando da intervenção no tramo 7, o da original entrada românica e aquele que apresenta o maior janelão, foi realizada 
uma emenda ao contrato de maneira a permitir a remoção integral da cal que cobria os painéis de estuque do enxalço.

O belo resultado final obtido com os variáveis efeitos da luz sobre os relevos estucados levou a que a mesma opção fosse 
seguida nas intervenções posteriores, tramos 5, 3 e 1.

A extraordinária variedade decorativa da Charola oblitera, bastas vezes, uma real análise e visão do conjunto dos seus 
estuques pelo que penso ser importante apresentar uma classificação sistemática dessas belas peças relevadas.

Partindo da classificação realizada pelo Dr. Luís Afonso podemos dividir os estuques da Charola pelos seguintes três grupos:

1 - Estuques como novos elementos arquitectónicos

  • Colunelos com respectivas bases sextavadas e capitéis poligonais com decoração de esferas filetes em zig-zag; 
filetes perlados; filetes “em escada”.

  • Molduras diversas 
    Moldura A: folhagens, florões e bagos de frutos. 
    Moldura B: ponta de diamante, surge no tramo com a representação de serafins.
    Moldura C (tipo grotescos): surgem apenas no interior dos janelões, são constituídas por pendurados com tacinhas, 
folhagens e pequenas grinaldas perladas.

2 - Estuques sobrepostos a elementos arquitectónicos românicos

  • Capitéis românicos Capitel. Astrágalo: filete em ponta de diamante. Cesto (ou coxim): folhagem com romãs. 
Ábaco: folhagens com romãs. Moldura: folhagens, florões e bagos de frutos. Imposta: florões
    Capitel. Cesto (ou coxim): folhagem de acantos. Ábaco: esfera armilar e florões. Moldura: folhagens, florões e bagos 
de frutos. Imposta: florões.
  • Decoração de impostas e outras molduras
  • Tambores de colunas românicas (putti / centauros tocando trombetas, homem silvestre e putti cavalgando leão híbrido)
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• Tambores de colunas românicas (putti / centauros tocando trombetas, homem 
silvestre e putti cavalgando leão híbrido) 

 

Imposta com florões 

Moldura com folhagens, florões e bagos de fruto 

Ábaco com folhagens com romãs 

Cesto ou coxim com folhagens com romãs 

Astrágalo com filete em ponta de diamante 

Tambor da coluna com putti / centauros tocando 
trombetas, homem silvestre e putti cavalgando leão 
híbrido. É perfeitamente visível na imagem o 
tamanho de cada peça moldada em ateliê. 

 

 

 

 

3 - Estuques sobrepostos a panos de parede lisos  

• Putti com festões de figos/figueiras 

• Albarradas com vegetação e serpentes  

Albarrada flanqueada por cabeças de dragão 
que vomitam caules de videira e serpentes 
entrelaçadas. 

Das videiras saem cachos de uvas, um deles 
para o gargalo da albarrada.  

O corpo das serpentes, em S, dá forma às 
asas da albarrada. 

• Serafins 

Foto 3 – Peças de estuque cobrindo a coluna e capitel românicos. 
Coluna do tramo 13 após conclusão da intervenção. 

Foto 4 – Putti com festões de figos/figueiras. 
Enxalço do tramo 3 concluída a intervenção. 
Ao centro, um pequeno orifício, memória de 
acções de fixação em anterior intervenção. 

Foto 3 – Peças de estuque cobrindo a colu-
na e capitel românicos. Coluna do tramo 13 
após conclusão da intervenção.
Mural da História, Lda.

3 - Estuques sobrepostos a panos de parede lisos 

• Putti com festões de figos/figueiras
• Albarradas com vegetação e serpentes 
Albarrada flanqueada por cabeças de dragão que vomitam caules de videira e serpentes entrelaçadas.
Das videiras saem cachos de uvas, um deles para o gargalo da albarrada. 
O corpo das serpentes, em S, dá forma às asas da albarrada.
• Serafins

Imposta com florões

Moldura com folhagens, florões e bagos de fruto

Ábaco com folhagens com romãs

Cesto ou coxim com folhagens com romãs

Astrágalo com filete em ponta de diamante

Tambor da coluna com putti / centauros tocando trombetas, homem silvestre e putti 
cavalgando leão híbrido. É perfeitamente visível na imagem o tamanho de cada peça 
moldada em ateliê.



36

Foto 5 – Um detalhe invisível a olho nu para o visitante da Charola. No registo 
superior, tramo 6, a veste do sacerdote à esquerda da “Circuncisão” é pontua-
da por delicados moldes em cera aplicados sobre a camada cromática.
NC Nova Conservação, Lda.

Foto 4 – Putti com festões de figos/figueiras. Enxalço do tramo 3 concluída a 
intervenção. Ao centro, um pequeno orifício, memória de acções de fixação 
em anterior intervenção.
NC Nova Conservação, Lda.
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Nota 1: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4718 (visitado a 7 de maio de 2015 pelas 15:17 h.)

Nota 2: http://www.oasrn.org/upload/apoio/legislacao/pdf/patrimonio31694.pdf (visitado a 8 de maio de 2015 pelas 15:44 h.)
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La planta centralizada de Jerusalén 
a la Península Ibérica en la Edad Media:
convergencia de caminos entre la qubba islámica 
y la arquitectura gótica*
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Resumen

En este artículo estudiamos la pervivencia de la arquitectura de planta centralizada en la Corona de Castilla y en Portugal durante la 
Baja Edad Media. Ello constituye un capítulo singular dentro de la arquitectura medieval peninsular, el cual puede explicarse gracias a la 
influencia que ejerció la arquitectura andalusí, donde la construcción de edificios centralizados fue una constante. El estudio de estas circuns-
tancias unido a la llegada de nuevos lenguajes constructivos procedentes del tardogótico, explica la excepcionalidad de algunos edificios, 
sin ejemplos comparables en el Continente, de los siglos XIV–XVI.

Juan Carlos Ruiz Souza 
Proyecto I+D+i: HAR 2013-45578R

Email: jcruizsouza@ghis.ucm.es
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave / Key words: Santo Sepulcro, Cúpula de la Roca, Qubba, al-Andalus, Capilla de los Condestables de Burgos

Abstract

In this paper we present the survival of the central plan in architecture in the Crown of Castilla and in Portugal in the Late Middle Ages. 
This particular chapter of Spanish architecture is due to influence of al-Andalus, where the tradition of the centralized buildings never 
disappeared. The study of these circunstances, besides the incoming architectural languages from the European late gothic, can explain 
some interesting and unique buildings, which are nonexistent in Europe, of the XIV, XV and XVI centuries.

* El presente trabajo forma parte del Proyecto I+D+i: HAR 2013-45578R (Ministerio de Economía y Competitividad de España).

Queremos dar las gracias a Irene Frazão y a Luís U. Afonso, editores del presente libro, por la cordialidad que en todo momento nos han dispensado durante nuestra estancia en Lisboa y durante 
la visita a Tomar en Enero de 2015, además de por su amable invitación a participar en esta publicación.
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1. Introducción: 
caminos convergentes de la planta centralizada en la Península Ibérica

Al estudiar la Charola del Convento de Cristo en Tomar1 (Fig. 1) y las dos capillas de la cabecera del Monasterio de Tentudía (Badajoz, 
Extremadura) (Figs. 2, 3) observamos que se tratan de estructuras centralizadas. La primera fue construida en el siglo XII; mientras que 
las segundas pertenecen al siglo XIV, y en ambos casos nos hallamos ante arquitecturas vinculadas a órdenes militares. El monasterio de 
Tomar pertenece a la Orden de Cristo tras la desaparición del Temple, mientras que el santuario de Tentudía forma parte de la Orden 
de Santiago. Es interesante estudiar que en ambos ejemplos, las estructuras centralizadas quedaron incluidas en edificaciones que se 
fueron reformando y ampliando a lo largo de los siglos siguientes. Vayamos paso a paso.

La planta centralizada en la Península Ibérica a lo largo de la Edad Media protagoniza un capítulo singular del arte europeo, pues fue 
fruto de dos caminos convergentes. Era el resultado de emular, que no necesariamente copiar como muy bien explicó Krautheimer, los 
dos santos lugares de Jerusalén: el Santo Sepulcro y la Cúpula de la Roca. Realmente eran muy pocos los que podían conocer dichos 
edificios hierosolimitanos con sus propios ojos, por no hablar de la confusión que siempre existió a la hora de diferenciar los distintos 
santuarios míticos de Jerusalén: Santo Sepulcro, Cúpula de la Roca, y Templo de Salomón (Ramírez, 1981, pp. 106–133).

El Santo Sepulcro y La Roca pertenecen a la familia martirial por excelencia: la de la planta centralizada2. El ámbito cristiano se inspiró 
en el Santo Sepulcro constantiniano del siglo IV y lo recreó en todo tipo de manifestaciones artísticas (Gartier, 2001, pp. 218–250). 
El mundo islámico, del cual formaba parte al-Andalus, emuló una y otra vez a la Cúpula de la Roca erigida en los últimos años 
del siglo VII, generando lo que comúnmente conocemos como la tipología arquitectónica de qubba, es decir, un edificio de planta 
centralizada coronado generalmente por una cúpula.  

1 - Sobre la Charola de Tomar véanse los magníficos y completos estudios de Luis Urbano Afonso (2014a, 2014b). 

2 - Hubo otras tipologías arquitectónicas para similar función martirial, tal como estudio André Grabar (Grabar, 1946) al mostrarnos martyria de planta cuadrada, de planta rectangular, cruciformes 
con multitud de variantes, estructuras triconques, poligonales, infinidad de esquemas mixtos etc.

Fig. 1 –  Interior de la Charola de Tomar (Fot autor) Fig. 2 –  Cabecera de la iglesia del Monasterio de 
Tentudía (Calera de León-Badajoz) (Fot autor) (2)

Fig. 3 – Capilla de los Maestres del Monasterio de 
Tentudía (Calera de León - Badajoz) ca 1400 (Fot autor)
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En el caso islámico la cúpula, en todas sus variantes técnicas constructivas y con todas sus connotaciones áulicas y sagradas3, se 
convertirá en la señal de identidad de la estructura martirial, quedando su planta con menor protagonismo; al fin y al cabo 
la Cúpula de la Roca es producto de la arquitectura tardorromana del siglo VII que fue capaz de conjugar los alzados con 
sus plantas con gran libertad, tal como se estudia en la gran arquitectura de Constantinopla desde el siglo VI. Lo interesante 
es lo que sucede al final de la Edad Media en la Península Ibérica, pues observaremos que muchos edificios cristianos que 
retomaron la planta centralizada lo hicieron gracias a la pervivencia de la tipología de la qubba en al-Andalus, aunque en 
realidad estuvieran buscando emular al Santo Sepulcro. En un siguiente paso dichas qubbas terminaron materializándose con 
las técnicas del último gótico, lo cual permitió la construcción de edificios de mayor envergadura y la creación de espacios 
únicos y excepcionales, tal como sucede en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos (ca. 1500). 

2. Pervivencia de la planta centralizada hasta el 1200 en la Europa cristiana. 
La romanidad, Aix-la Chapelle, la rotonda de Guillaume de Volpiano y la finalización de toda una tradición

La planta centralizada en la historia de la arquitectura ha sido objeto de muy importantes investigaciones. Los clásicos 
estudios de André Grabar o de Richard Krautheimer (Grabar, 1946; Krautheimer, 1942) continúan siendo referente obligado 
de partida. Respecto a obras más recientes destacaremos el coloquio que se celebró en septiembre de 1993 en el Museo 
Arqueológico de Dijón sobre la figura de Guillaume de Volpiano y la arquitectura de las rotondas, viendo su fruto tres años 
más tarde en la publicación de sus actas (Jannet & Sapin, 1996).

La planta centralizada tuvo un gran éxito en el mundo antiguo y tardoantiguo en todo el ámbito del Mediterráneo, y es 
utilizada en todo tipo de construcciones: tholos, salones del trono, salas nobles de termas, fuentes públicas, mausoleos, 
baptisterios, etc4. Durante la Alta Edad Media tuvo especial repercusión la conocida estructura centralizada de la 
Capilla Palatina de Aquisgrán de Carlomagno (siglo IX), que se convirtió en un modelo a seguir, o al menos a emular5.  

3 - Se puede encontrar un amplio repertorio sobre teorías, técnicas, ejemplos etc. referidos al tema de la cúpula en los clásicos trabajos: Lehmann, 1945; Smith, 1951; Hautecoeur, 1954; Rumpler, 
1956; Jones & Michell, 1972; Besenval, 1984.

4 - Es casi infinita la bibliografía que podríamos citar sobre tan amplio marco cronológico y geográfico. Junto a los clásicos trabajos de Krautheimer, 1942 o Grabar, 1946, queremos recordar el 
interesantísimo trabajo de Cantino, 1996, dedicado a la arquitectura centralizada de la Antigüedad tardía, y del que hay que destacar sus matizaciones al trabajo de Krautheimer 1942. Muy inte-
resante es el artículo de Mango (1990), dedicado al estudio de la iglesia funeraria de Constantino de los Santos Apóstoles de Constantinopla. Es fundamental el trabajo de Heitz (1987) dedicado 
a la Francia prerrománica en el que entre otros muchos edificios estudia los baptisterios de la Provenza (Fréjus, Aix-en-Provence etc.), o la rotonda mariana de la Daurade de Tolousse. Respecto al 
norte de África deben señalarse las termas antonianas de Cartago, Timgad, Cherchell o Dougga, y mausoleos como la rotonda subterránea de Cartago, de Medracen en la Argelia oriental al sur 
de Cirta, de Blad Guitoun o la tumba real de Cherchell; edificios estudiados en el libro de Lezine (1961) dedicado a la arquitectura romana de Túnez y en el de Kaddache (1972) centrado en la 
Argelia antigua. Para el caso hispano es obligado recordar ejemplos como los mausoleos de Centcelles, Vegas de Pueblanueva, baptisterio de Aljezares, etc., y consultar para todo este período el 
clásico trabajo de Palol (1967). Tampoco olvidamos el gran trabajo de autores de la importancia de R. Puertas Tricas, H. Schlunk, T. Hauschild o J. Fontaine entre otros. 

5 - Sobre el impacto que tuvo la capilla palatina de Carlo Magno véase el artículo de Kleimbauer (1965) en el que aborda el estudio de las diferentes copias de la capilla imperial, y los trabajos 
de Heitz (1994) o de Bango (1989, pp. 64–70).
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Otro gran hito constructivo fue la gran rotonda erigida por Guillaume de Volpiano en la cabecera de la iglesia de la abadía 
de San Benigno de Dijon en los primeros años del siglo XI6. Fue sin duda la empresa de planta centralizada más importante 
realizada desde Aix-la-Chapelle, aunque supone el punto y final de este tipo de macroconstrucciones centralizadas. Tal como 
dice Wilhelm Schlink, especialista de esta rotonda borgoñona, el ejemplo de San Benigno supone el último eslabón de una 
gran cadena que se inició mucho antes (Schlink, 1996, pp. 35–38). 

Sin llegar a la espectacularidad de la rotonda de Dijon, el esquema de planta centralizada continuó en Europa hasta las 
primeras décadas del siglo XIII7, después casi desaparece hasta que vuelve a ser retomada con fuerza por la arquitectura 
renacentista. En la Península Ibérica la Charola de Tomar, la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río (Navarra), la Vera 
Cruz de Segovia, entre otros ejemplos, pueden considerarse el final de toda una tradición constructiva que tenía como objetivo 
recordar la Anástasis hierosolimitana de Constantino, e incluso en ocasiones se hizo de otra forma, con máxima creatividad, 
tal como se estudia en el monasterio de San Juan de Duero (Soria), donde la evocación al Santo Sepulcro se realiza mediante 
la planta octogonal de su claustro y los baldaquinos existentes en su iglesia (Martínez de Aguirre, 2009). A partir del siglo 
XIII reaparecerá con fuerza otra tipología martirial de la Antigüedad que consiste en un edificio de dos pisos de planta 
rectangular, tal como se observa en la Saint-Chapelle de París8. En cambio, en la Península Ibérica la planta centralizada 
se sigue utilizando con gran vitalidad, gracias a que nunca desapareció en al-Andalus y en cambio, la fórmula de planta 
rectangular de dos pisos que tanta importancia adquirió en la Hispania tardoantigua (mausoleo de la Alberca en Murcia, 
Cámara Santa de Oviedo, etc.) desaparece ahora9.

6 - Se trataba de una gran estructura circular, de 18 m. de diámetro, que se articulaba en tres pisos, en los que se hacía uso de grandes columnas. En la actualidad sólo queda el cuerpo inferior. 

7 - Entre otros ejemplos podemos recordar los diferentes templos centralizados que bajo el recuerdo del Santo Sepulcro encontramos edificándose en el siglo XI en Lanleff cerca de Caén, o en el 
XII en Cambridge, Pisa, Northampton, o en San Estefano de Bolonia. La tradición continuaba e igualmente los baptisterios serán los otros testigos monumentales de la misma tipología. 

8 - El modelo de los dos pisos superpuestos se seguirá repitiendo a lo largo de la Edad Media (Grabar, 1946, I, pp. 93–94). Similar tradición se contempla en mausoleos musulmanes, aunque la 
fórmula resulte atípica, de la zona de Anatolia (Hillenbrand, 1994, pp. 306–309).

9 - Aspecto que hemos tratado en Ruiz, 2001, pp. 9–10.
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3. La Cúpula de la Roca: un iconograma planimétrico constante en el Islam. 
Egipto, Al-Andalus y la Península Ibérica: la qubba

En todo el territorio islámico encontramos multitud de edificios muy similares: de planta centralizada cubiertos por una cúpula 
esférica, de paños, piramidal, o sencillamente de mocárabes. Estructuras a las que denominaremos de forma genérica con el 
término de qubba10. Edificio que debe su nacimiento por emular a la Cúpula de la Roca.

La Cúpula de la Roca de Jerusalén (688–691) es el máximo exponente de la primera arquitectura islámica, que no 
es producto ni de tanteos, ni de ensayos, ni de la improvisación11. Nos hallamos ante algo bien reflexionado, fruto de 
una larga tradición arquitectónica y del bagaje arquitectónico del mundo romano que continúa vivo en Oriente bajo 
el imperio bizantino, en cuyo seno nace la gran arquitectura omeya del siglo VII12. Este edificio hierosolimitano se 
convirtió en el gran hito arquitectónico islámico a emular, y jamás se volvería a crear en el Islam un martyrium de tanta 
complejidad, a diferencia de lo que sucede en la Europa cristiana donde hemos visto que se utiliza también la fórmula 
martirial de edificio de planta rectangular de dos plantas.

Si en la Europa cristiana dichas estructuras aparecen siempre vinculadas a palacios y templos, en el mundo musulmán 
también tendrán su lugar en otro tipo de instituciones de muy diferente carácter, como son los hospitales, las madrasas 
o lugares de enseñanza, etc. Incluso, como sucedía en el mundo antiguo de la romanidad del que el Islam será su gran 
heredero y continuador en muchos aspectos, aparece con fuerza el mausoleo aislado e independiente de cualquier 
tipo de institución religiosa, como sucedía con los mausoleos romanos. Igualmente fue común la aparición de estructuras 
conmemorativas con valor intrínseco en sí mismas13. Pero no sólo aparecerá esta fórmula arquitectónica en ámbitos 
funerarios, religiosos, y conmemorativos, ya que también hallaremos qubbas protagonizando espacios áulico-civiles: 
salones del trono, salas de justicia, etc. Grandes estructuras cupuladas, que las propias fuentes denominan qubbat 
al-jadra14, perfectamente visibles desde la lejanía, van a constituir una característica fundamental de los conjuntos 
arquitectónicos palatinos desde los propios inicios del Islam, tanto omeyas como abbasíes. Todas estas construcciones 
constituyen, incluso hoy, un elemento característico y primordial del paisaje monumental islámico. 

10 - Sobre el término “qubba” consúltese: Pavón, 1977, 1980, 1981; Manzano, 1994. 

11 - Sobre la Cúpula de la Roca véase especialmente: Creswell, 1924; Grabar, 1959, 1990. 

12 - Creswell (1924) paso a paso, llega a la solución de la Cúpula de la Roca, estudiando una serie de ejemplos tardorromanos muy cercanos a Jerusalén, caso de la catedral de Bosra de la 
primera parte del siglo VI.

13 - Grabar (1966) nos recuerda más de cien “estructuras conmemorativas”, utilizando su propia terminología, erigidas entre el siglo VII y el XII. Cada uno de los edificios es tratado monográfi-
camente por Grabar, con ficha bibliográfica incluida. 

14 - Véase sobre este tema de las salas palatinas cupuladas, con especial protagonismo en alzado, el interesante trabajo monográfico de Bloom (1993). 
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Tal fue el homenaje continuo que se realizó a la Cúpula de la Roca, que su planta fue 
copiada en el siglo IX en el interior de la sala de oración de la Mezquita de Qairawan 
mediante el color de los fustes de las columnas, tal como descubrió el profesor Ch. 
Ewert (1986). Tiempo después, a finales del siglo XIII, en El Cairo mameluco se 
realizó una copia del mítico edificio de Jerusalén en el mausoleo del sultán al-Mansur 
Qalawun (1284–1285) (Behrens-Abouseif, 2007, pp. 132–142) (Fig. 4).

Especial mención merece Egipto para el Mediterráneo bajomedieval. Aunque 
pueden señalarse construcciones de planta centralizada de carácter áulico y civil, 
serán los mausoleos los que protagonicen uno de los capítulos más interesantes de la 
arquitectura monumental islámica. Sin duda el conjunto más espectacular y numeroso 
de mausoleos de planta centralizada conservados en el mundo islámico entre los 
siglos XII–XV se encuentra en la ciudad de El Cairo15.

Sin llegar a la espectacularidad de la capital cairota, el Magreb y al-Andalus nos ofrecen 
un paisaje monumental similar al de cualquier región islámica, donde las cúpulas de 
rábitas, mausoleos, oratorios, etc. singularizan el paisaje monumental16. En el último reino 
de al-Andalus, el emirato nazarí de Granada, había qubbas tanto en el ámbito religioso 
como en el civil. Todavía hoy conservamos la rábita o morabito de San Sebastián del siglo 
XIII junto al Alcázar Genil cubierta por una cúpula de paños, o las qubbas de Abencerrajes 
(Fig. 5) y de Dos Hermanas en el Palacio de los Leones del siglo XIV donde se hallan las 
cúpulas de mocárabes más importantes del arte islámico. El gran Salón de Embajadores 
del palacio de Comares también es otra qubba, de planta cuadrada y cubierta por una 
armadura de madera. Muchas son las noticias que nos han transmitido las fuentes 
escritas respecto a la existencia de importantes ámbitos cupulados en al-Andalus 
desde época omeya en adelante (Pérès, 1990; Rubiera, 1988).  

15 - No se conservan monumentos funerarios de los primeros tiempos del Islam en el país del Nilo, pudiéndose fijar su proliferación 
bajo los fatimíes (siglos X–XII). Recuérdese por ejemplo el gran conjunto (más de cuarenta) de mausoleos del siglo XI erigidos en 
Aswan, a los guerreros de la fe, muertos en la guerra santa o jihad, los mausoleos de la misma cronología de Sab’a Banat a las afue-
ras del El Cairo, los mausoleos fatimíes del gran cementerio cairota de Qarafa al-Kubra, o en el interior de los palacios, caso de la 
turbah al-Za’faram del silgo X (Williams, 1985, pp. 39–60; Kessler, 1972, pp. 257–267). Sobre los numerosos mausoleos mamelucos 
véase Behrens-Abouseif, 2007.

16 - Hemos abordado este aspecto en Ruiz, 2001, pp. 12–16.

Fig. 4 – Mausoleo de Qalawun El Cairo (ca 1270-1290)   
(Fot Susana Calvo)
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No nos gustaría terminar sin hacer una breve mención a Portugal. Los restos 
que allí quedan son confusos. Se ha hablado de la ascendencia islámica de los 
edificios conocidos como el morabito do Senhor Jesus do Calvario en Mértola, Santa 
Luzia en Alvito y la Cuba de S. Joao Baptista de Monsaraz (Gonçalves, 1964; 
Terrasse, 1969). Son construcciones muy humildes y con infinidad de remiendos 
y reconstrucciones modernas, que hacen dudar sobre sus verdaderos orígenes17.

17 - Si algo hay en ellas de medieval y de andalusí debe de ser muy poco, aunque el origen sagrado del lugar en que se erigen 
sea remoto. Cuando nos hallamos ante un edificio islámico religioso, es muy normal que quede en el paramento algún resto de su 
mihrab, o algún mínimo detalle, como de hecho podemos comprobar en tantas mezquitas reutilizadas (Calvo, 2014).

 

Fig. 5 – Cúpula de Abencerrajes del Palacio de 
los Leones de la Alhambra (ca  1360) (Fot autor)
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En el ámbito cristiano, y en particular en la Corona de Castilla que se extiende desde el Cantábrico al Estrecho de Gibraltar, 
observamos a lo largo de los siglos XIV y XV la utilización de la planta centralizada asimilada de al-Andalus en ambientes 
religiosos, funerarios y palatinos. No tenemos duda respecto a su origen ya que en la mayoría de los casos estudiamos una 
factura constructiva y decorativa claramente dependiente del arte andalusí: cúpulas de mozárabes, yeserías decorativas, 
cubiertas de madera con decoración de lacería, etc. Así lo estudiamos en las capillas conservadas en el monasterio de 
las Huelgas Reales de Burgos erigidas en el último tercio del siglo XIII (capillas de la Asunción (Fig. 6), del Salvador y de 
Santiago) (Ruiz, 2001, pp. 16–18), o en la Capilla Real del rey Enrique II erigida en la mezquita-catedral de Córdoba en 
1371 y decorada por yeserías de claro carácter nazarí (Ruiz, 2006, pp. 15–21) (Fig. 7). 

Fig. 6 – Monasterio de las Huelgas de Burgos Capilla de la Asunción ca 1275 (fot S. Calvo) Fig. 7 – Capilla Real de Córdoba 1371  (Fot Fco de Asís García)
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Próximo a la localidad de Calera de León (Badajoz) se alza sobre la montaña el ya citado monasterio de Tentudía de la 
Orden de Santiago. Sus orígenes se remontan al siglo XIII y a la batalla de Tentudía, ganada por el maestre Pelay Pérez 
Correa frente a los almohades. Ello le llevó a erigir en el lugar una primera ermita (Mogollón, 1985, pp. 169–186). En 
gran medida la edificación que hoy vemos se construyó en el siglo XIV, aunque se introdujeron posteriores reformas durante 
los siglos siguientes. De este edificio nos interesan dos grandes qubbas funerarias de finales del siglo XIV, que flanquean el 
presbiterio, posterior del siglo XV. Son dos capillas cuadradas (7,20 m de lado), levantadas en mampostería y ladrillo. Se 
cubren con cúpulas hexadecagonales de paños que apoyan sobre trompas de semibóvedas de arista. La qubba del Evangelio 
también es conocida como la capilla de los Maestres por estar allí enterrados Gonzalo Mejía y Fernando Ozores, que 
desempeñaron dicho cargo durante la segunda mitad del siglo XIV (Fig. 3). Aunque su estado actual es algo precario, aún se 
percibe en sus cúpulas parte de la decoración pictórica de lacería en rojo de clara naturaleza andalusí. 

4. Final de una tradición: qubbas construidas en técnica gótica y  cabeceras de templos concebidas como qubbas

A lo largo de los siglos XIII y XIV, en el ámbito religioso, hemos observado como esas qubbas u oratorios de carácter privado y 
generalmente funerario, que se abrían en las naves de los templos, terminarán ocupando la propia cabecera de la iglesia. No 
se trata de que el presbiterio tenga una planta cuadrada, nos referimos a que la cabecera del templo se concibe de forma 
independiente, y casi de forma aislada, respecto a la nave que la precede, tal como estudiamos en el Convento de Cristo de 
Tomar respecto a la Charola y la nave posterior que la precede. Debemos recordar el caso de la Capilla Real de Córdoba, al 
tratarse de una qubba funeraria de la monarquía de Castilla que remata el extremo oriental de la nave mayor de la catedral 
medieval fundada en el interior de la mezquita cordobesa (Ruiz, 2006, pp. 15–21).

Es obligado señalar el carácter tan dinámico que tuvo el valle del Guadalquivir en el desarrollo arquitectónico aludido 
en el párrafo anterior a lo largo de los siglos XIV y XV. En dicho proceso, donde el presbiterio de la iglesia terminará 
siendo ocupado por una qubba es bien conocido en el Aljarafe sevillano (Castilleja de Talhara, Gelo, Santa María de las 
Nieves de Benacazón etc.: Morales, 1993; Angulo, 1932, pp. 102–107). El paso siguiente, que iría desde mediados del 
siglo XIV a mediados del siguiente, es la paulatina utilización en la “qubba” de formas góticas. La técnica tradicional de 
espacio cuadrado cubierto con cúpula de paños sobre trompas de semibóvedas de arista termina por agotarse e inicia su 
desaparición a lo largo de la primera mitad del siglo XV, ante las posibilidades técnicas que traía consigo la arquitectura 
europea del gótico final. Ello es muy palpable en la interesante iglesia de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija (Sevilla). 
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La iglesia bajomedieval se componía de doce qubbas, y en una de las conservadas en 
la nave del Evangelio observamos que se ha pintado sobre la trompa de semibóvedas 
de arista tres nervios para intentar simular que se trata de una obra realizada con una 
técnica más moderna: la técnica gótica (Fig. 8). La técnica constructiva del gótico final 
entró con fuerza en la Península en Burgos, Palencia, Toledo o Sevilla a lo largo del 
siglo XV, especialmente desde el segundo cuarto de siglo. Dicha técnica, superior desde 
el punto de vista técnico-estructural, hizo viable la creación de espacios más grandes 
y atrevidos, frente a las limitaciones, y mínimos alardes técnicos, que podía ofrecer la 
arquitectura tradicional de la cúpula de paños sobre trompas de semibóvedas de arista. 

Fig. 8 – Santa María de la Oliva (Lebrija-Sevilla)  
Detalle de una de sus qubbas ca 1400  (Fot  autor)
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La unión de la idea de contar con una qubba (espacio) en el presbiterio, con la nueva 
técnica (forma) del último gótico procedente de Europa, , hará posible la creación de 
una tipología de iglesia muy repetida en la segunda mitad del siglo XV y durante buena 
parte del siguiente. Tipología que consiste en la existencia de una macrocabecera 
que destaca del cuerpo de naves por su propia entidad. Serían muchos los ejemplos, 
cada uno con su problemática particular, que podríamos citar: San Salvador de Oña 
(Burgos), Nuestra Señora del Parral (Segovia), San Francisco de Medina de Rioseco 
(Valladolid), Colegiata de Belmonte (Cuenca), iglesia parroquial de Santoyo (Palencia), 
iglesias toledanas de San Juan de los Reyes (Fig. 9) o del monasterio de Montesión, 
etc. (Alonso, 2003, p. 139, 2005, pp. 277–295). La tipología de qubba continúa, pero 
el lenguaje en que se materializa cambia dentro de un proceso que hemos llamado en 
otro trabajo de “arquitecturas aljamiadas” en donde se conjugan formas, espacios y 
funciones de diferentes procedencias culturales (Ruiz, 2004). Fig. 9 – Iglesia de San Juan de los Reyes  

Finales del S XV. Qubba y nave  (Fot  autor)
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A modo de conclusión:
la Capilla de los Condestable de la Catedral de Burgos

Tal vez, la última gran rotonda martirial realizada a imagen de la Antigüedad, no 
sea la de Guillaume de Volpiano en Dijón, sino la magnífica capilla del Condestable 
de Burgos con el centro de su bóveda abierto, como en el ejemplo borgoñón o 
en el propio Panteón de Adriano, y por supuesto el proyecto inacabado de las 
Capellas Imperfeitas de Batalha. 

En Burgos pervive la idea de la rotonda antigua, y aunque materializada en la 
técnica del último gótico, su tipología fue transmitida gracias a la existencia de la 
tradición existente de la qubba. Tradición que cuenta con un importante ejemplo 
anterior, del siglo XIV, de planta centralizada, con funcionalidad funeraria, y donde 
el centro de la cúpula fue concebido de forma abierta para recibir luz cenital: nos 
referimos a la “Capilla Nueva” de la cabecera de San Pablo de Córdoba (Fig. 10).  

Dicha capilla presenta una planta cuadrada de 6,55 m de lado y de gran altura, 
precedido por una especie de pórtico o estrecha nave. Sobre cuatro trompas de 
sección circular apea una bóveda ochavada de ocho nervios entrecruzados, que 
dejan libre su parte central, donde se levanta un lucernario que a su vez también se 
cubre con una bovedilla de similar diseño. Respecto a los años en que fue levantada, 
se ha especulado sobre su posible origen musulmán18, es decir anterior a 1236, cuando 
es reconquistada la ciudad. Pero su perfecta orientación y su normal ubicación con 
respecto a otros ejemplos, no nos hacen dudar respecto a fijar su cronología en los 
primeros años del siglo XIV, pues ya se efectuaban enterramientos en su interior en 
1311 (Jordano, 1996, pp. 60–64).

La emulación y recuerdo del Santo Sepulcro de Jerusalén en la gran arquitectura 
funeraria centralizada fue una constante en la Edad Media, tal como ya hemos repetido. 
En el libro castellano de La Gran Conquista de Ultramar, ca. 1300, se tenía una imagen 
clara de cómo era el Santo Sepulcro, y en él se nos dice:

Fig. 10 – Capilla de San Pablo de Córdoba ca 1300  
(Fot Fco de Asís García)

18 - Serrano (1975, pp. 99–104) habla de “una rauda musulmana”. Jordano (1996, p. 151) fecha la capilla entre la segunda 
mitad del siglo XII y primer cuarto del XIII. Ambos trabajos recuerdan los diferentes estudios que han abordado este espacio.
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“E en aquel lugar mesmo del recuesto, hacia oriente, es la 
iglesia del Sepulcro, fecha en forma redonda, e porque es 
en una ladera, así que la cuesta es más alta que ella, fácela 
escura. Aquella iglesia es fecha maravillosamente, e es 
cubierta encima así como una corona, e por allí entra 
la lumbre dentro, e debajo de aquella cobertura está el 
sepulcro de nuestro Señor Jesucristo.” (Libro III, cap.IV)19

La idea de la planta centralizada abovedada 
por una cúpula abierta que permite el paso de 
la luz solar, tal como se materializó en el Panteón 
de Adriano o en la Domus Aurea de Nerón, entre 
otros ejemplos romanos, continuó en la rotonda de 
Dijón, y en la imagen que del Santo Sepulcro de 
Jerusalén existía en la literatura bajomedieval 
hispana. Si San Pablo de Córdoba es una realidad y 
el texto precedente también, no podemos obviar la 
existencia de una tradición arquitectónica existente 
en Castilla a la hora de aproximarnos a la obra 
cumbre del gótico tardío hispano: la Capilla de los 
Condestables de la catedral de Burgos (Fig. 11). En 
la gran capilla burgalesa asistimos a la culminación 
de una tradición edilicia que se complementa con una 
interesantísima interpretación teórica que tiene la luz 
como fundamento (Pereda & Rodríguez, 1997). Don 
Pedro Fernández de Velasco, miembro de la Orden 
de la Vera Cruz, seguramente tuvo entre sus objetivos 
emular al mítico Santo Sepulcro de Jerusalén según 
la imagen que se tenía de él, tal como lo atestigua el 
texto anterior de la Conquista de Ultramar.       

Fig. 11 –  Capilla de los Velasco de la Catedral de Burgos ca 1500 (Fot autor)

19 - La Gran Conquista de Ultramar, 1951. 
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Es imprescindible no olvidar el medio geográfico, histórico y cultural que en última instancia hace posible la construcción de 
los edificios que ahora abordamos. Ello tal vez pueda explicar que la burgalesa Capilla del Condestable se encuentre en la 
Península Ibérica, al igual que las capillas funerarias mencionadas, u otras como las abiertas en la cabecera de la catedral 
de Toledo (la del Cardenal Gil de Albornoz y la de don Álvaro de Luna) o la de los Vélez en la Catedral de Murcia etc., 
sin olvidarnos del espectacular proyecto inacabado, las célebres Capellas Imperfeitas, de la cabecera del monasterio de 
Santa María de la Victoria de Batalha. Familia de grandes construcciones centralizadas del siglo XV que no hallamos en otros 
lugares de Europa en similar cronología (Pereda, 1999).

No debemos olvidar la importancia que tenían en la Península Ibérica bajomedieval las órdenes militares, lo que sin duda influyó 
a que el recuerdo del Santo Sepulcro siempre estuviese vivo en la mentalidad de los grandes hombres de la época. Su imagen, 
perfectamente fijada, podía ser fácilmente materializada gracias a la existencia de la tradición arquitectónica martirial de la 
planta centralizada, continuada y revivida en la Península gracias a Al-Andalus. En la Capilla de los Condestables de Burgos 
asistimos a la convergencia de una serie de caminos presentes en la Península al final de la Edad Media: la planta martirial 
centralizada preservada en al-Andalus gracias a la emulación de la Cúpula de la Roca, la memoria del Santo Sepulcro, y la 
llegada de la revolución tecnológica del último gótico a Burgos de la mano de Juan de Colonia. Su hijo, Simón de Colonia, 
unió en el proyecto burgalés la ciencia de su padre y el paisaje monumental de la Hispania medieval del que al-Andalus 
formaba parte. 

En ese mismo ambiente, rico y diverso de hacia 1500, la Charola de Tomar del Convento de Cristo se convirtió en una gran 
empresa artística del tardogótico, a pesar de reutilizar un edificio románico; y al igual que hemos visto en otros territorios 
peninsulares el edificio martirial de Tomar se convirtió en la cabecera, casi independiente, de un templo que se construyó a 
sus pies, constituyendo uno de los proyectos artísticos más sorprendentes de la Europa del momento. No es necesario que el 
mensaje martirial de la planta centralizada utilice siempre las mismas formas artísticas.
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Resumo
A Charola do Convento de Cristo apresenta em diversos locais pequenas áreas da superfície mural pétrea decorada com guadamecil, uma 
tipologia de cabedal decorativo e artístico europeu. São os guadamecis mais antigos conhecidos em Portugal que ainda permanecem no local 
de origem e, considerando a sua decoração gravada e policromada com símbolos manuelinos, como a Esfera Armilar e a Cruz da Ordem de 
Cristo, datam das primeiras décadas do século XVI, da época das campanhas ornamentais encomendadas por D. Manuel I. 
Nesta comunicação para além de se apresentar as características materiais e tecnológicas singulares dos guadamecis da Charola, raras no 
património cultural português e europeu, será apresentada uma breve contextualização histórica desta arte, incluíndo os dados conhecidos 
em Portugal. Serão ainda descritos os principais problemas do estado de conservação encontrados, bem como, as acções de conservação 
desenvolvidas para preservar esses revestimentos únicos.

Lina Falcão
Conservadora-restauradora 

linafalcao@gmail.com 

Palavras-chave: Charola do Convento de Cristo, rei D. Manuel I, guadamecil, cabedais históricos, conservação

Abstract
The Charola in the Convent of Christ presents small areas of the stonewall surface decorated with gilt leather (guadamecil), a type of European 
decorative and artistic leather. These leather coverings are the oldest known in Portugal that still remain in the place of origin and considering the 
engraved and painted decorative patterns related to the heraldry of the Portuguese King Manuel I, such as the Armillary Sphere and the Order of 
Christ Cross, these leathers were placed in the Charola during the manuelin ornamental campaigns, in the first decades of the 16th century.
In this paper it is presented a brief description of the material and technical characteristics of the Charola gilt leather, rare in the Portuguese and 
European cultural heritage, as well as a brief history of this decorative art. Gilt leather condition and the conservation treatment carried out to 
preserve these unique coverings are also presented.

Keywords: Charola of the Convent of Christ, King Manuel I, gilt leather, historic leathers, conservation
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Introdução

Na Charola do Convento de Cristo, de Tomar, existem pequenas áreas da superfície mural pétrea revestida com guadamecil1. 
Trata-se de um tipo de obra artística e decorativa, com origem medieval e ibérica, que se caracteriza por combinar técnicas 
de douragem, pintura e gravação sobre um suporte de cabedal2 e é, por isso, também designado por “couro” dourado e 
policromado (Fournet, 2006, p. 62; Nimmo & alii, 2008, p. 19; Pereira 2013a, pp. 147,155).

A produção deste tipo de cabedal ornamental ganha expressão a partir do final do século XV, no Sul da Europa, onde era 
muito usado para revestir paredes de palácios ou residências abastadas. Mas teve outras aplicações, quer em ambiente civil 
quer religioso, como o revestimento de estofos em mobiliário de assento, almofadas, biombos, estrados ou ainda na produção 
de frontais de altar, vestes sacerdotais, pinturas devocionais ou, até mesmo, retabulares (Ferrandis, 1955; Waterer, 1971).

Os guadamecis da Charola possuem diversas particularidades que os tornam únicos no contexto do património cultural 
português e europeu; são os mais antigos conhecidos em Portugal que ainda se mantêm no local de origem e, considerando a 
temática decorativa que apresentam e respectiva simbologia, podem ser datados do período das campanhas manuelinas do 
início do século XVI. A sua importância é reforçada se atendermos à raridade dos guadamecis do século XVI que sobreviveram 
até aos nossos dias, sendo a maioria existente em colecções museológicas e, também, in situ, datada dos séculos XVII e XVIII3. 

Neste texto, para além de uma descrição dos guadamecis da Charola e do trabalho de conservação neles desenvolvido, 
apresenta-se uma breve contextualização histórica e tecnológica desta arte decorativa europeia e ainda alguns dados 
históricos quinhentistas relativos a Portugal.

1 - Existe ainda na língua portuguesa dois outros termos semelhantes e sinónimos: guadameci e guadamecim (no plural, guadamecis ou guadamecins). Cf. Vocabulário Ortográfico do Português 
do Portal da Língua Portuguesa. A opção pelo uso do termo guadamecil neste texto deve-se exclusivamente a uma preferência pessoal da autora. De referir ainda a semelhança das designações 
dadas a este tipo de cabedal decorativo nas principais línguas ibéricas, guadameci, guadamacil em castelhano ou guadamassil em catalão, as quais têm em comum a mesma raíz árabe (Pereira 
2013a, 151). Nas restantes principais línguas europeias é denominado por goldleder, em alemão; cuir doré ou cuir de Cordoue, em francês; goudleer, em holandês; cuoio dorato e dipinto, em italiano; 
gilt leather ou Spanish leather, em inglês (Fournet, 2006, p. 62; Fuente Andrés & Soler Colomer 2002, p. 453; Koldeweij, 1998, p. 18; Nimmo & alii 2008).

2 - O cabedal é o material produzido a partir de pele animal e que foi sujeito a um processo de estabilização conhecido por curtimenta ou curtume, usado na produção de diferentes tipos de bens. 
O termo couro, de uso mais comum, é aqui preterido por ter um significado ambíguo, pois tanto é usado para designar a matéria-prima pele, em particular, a de animais de grande porte, como o 
conjunto dos diversos materiais produzidos a partir dela. Cf. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, 2001. 

3 - Em Portugal, em colecções instituicionais, conhece-se apenas um outro guadamecil datado do século XVI, trata-se de um frontal de altar pertencente ao Museu do Abade de Baçal, com o n.º de 
inventário 147. O levantamento das principais colecções instituicionais de guadamecis a nível europeu foi efectuado por Waterer (1971, p. 97) e  Eloy Koldeweij (1998, p. 23).
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Aspectos gerais da arte do guadamecil na Europa

Os guadamecis são cabedais decorativos e artísticos, bens de luxo, produzidos pelo menos desde o século X e que se 
tornaram muito apreciados por toda a Europa, em particular, entre os séculos XVI e XVIII. 

Trata-se de uma arte desenvolvida na Idade Média no Sul da Península Ibérica, no reino do al-Andalus. A produção ganha 
relevo sobretudo a partir do século XV em várias cidades espanholas, entre as quais Córdova se destaca, tornando-se numa 
referência incontornável. Este tipo de cabedal tem sido, por isso, também designado por “couro de Córdova4” (Fournet, 2006, 
p. 62; Pereira, 2013a, p. 155). Mas no final do século XV, com a expulsão ibérica de judeus e muçulmanos e a consequente 
migração de artífices, a produção de guadamecis difunde-se para o resto da Europa. No início do século XVI estabelecem-se 
oficinas em diversas cidades italianas (Veneza, Bolonha, Milão) e francesas (Paris, Avinhão). Também em Lisboa se desenvolveu 
a produção de guadamecis, como mais adiante se referirá. E a partir do século XVII, são várias as cidades dos Países Baixos, 
como Malines, Bruxelas, Antuérpia, Haia ou Amesterdão, que se destacam nesta arte e se transformam nos principais centros 
produtores de guadamecil. Há ainda a referir a produção inglesa, que se estabelece a partir do século XVII em Londres. 
Em meados do século XVIII, o interesse por esta arte decorativa entra em declínio e a produção acaba por praticamente se 
extinguir (Fournet, 2006, pp. 64–70; Koldeweij, 1998, pp. 18–21, 2000).

O termo guadamecil é usado para designar tanto a obra como a técnica artística. E, enquanto técnica, reúne sobre o mesmo 
suporte de cabedal três prácticas artísticas, a saber, e por ordem de aplicação, douragem, pintura e gravação (Calnan, 
1992, p. 23; Pereira, 2013b; Fuente & Soler, 2002, pp. 454–458).

Estes cabedais foram produzidos por artífices-artistas denominados guadamecileiros e, de acordo com os vários regulamentos 
quinhentistas ibéricos do ofício, os mestres do ofício tinham de dominar a execução dos três diferentes processos artísticos. No 
entanto, é conhecido que, na práctica oficinal, determinados artífices se especializavam em alguma das técnicas envolvidas e, 
também, que, em certas encomendas de trabalhos, os guadamecis resultavam de parcerias entre guadamecileiros e pintores 
(Urquízar, 2003, pp. 521–524; Alors, 2012).

4 - A designação “couros de Córdova” é ainda usada para designar outra tipologia de cabedal muito afamada, o cordovão, que tinha também como grande centro produtor a cidade de Córdova, 
mas distinto do guadamecil. Como bem notou Franklin Pereira, estas duas tipologias de cabedais são muitas vezes confundidas na literatura, quer nacional quer internacional (Pereira, 2013a, 
pp. 154–155).
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Muito sumariamente, o procedimento de fabrico dos guadamecis começa pela escolha do cabedal, a pele animal curtida, 
vulgo couro. Os cabedais utilizados na produção de guadamecis na Península Ibérica foram as peles de ovino, em particular 
as de carneiro, e as peles preferidas no Norte da Europa foram as de vitela. Estes eram preparados pelos curtidores 
com materiais vegetais5 e os produzidos a partir de peles de ovinos eram na época designados por badanas6. Depois 
procedia-se ao revestimento da flor7 desses cabedais com finíssimas folhas de prata ou de estanho, no entanto o uso desta 
última era proibido por vários regimentos de ofícios ibéricos. O adesivo usado para fixar a folha metálica era geralmente 
a cola de pergaminho. A técnica de douragem dos guadamecis não envolvia o uso de folha metálica dourada (ouro de lei 
ou imitação)8, uma vez que a tonalidade dourada característica resultava da combinação da prateadura com um verniz 
particular. Aplicava-se sobre a folha metálica prateada, parcial ou integralmente e em sucessivas camadas, um verniz 
amarelo alaranjado até obter um efeito dourado.  

São conhecidas diferentes composições do verniz usado pelos guadamecileiros, sendo os principais constituintes mais comuns 
o óleo de linho e a resina de pinheiro (ou sandáraca) fervidos, aos quais se podia juntar uma substância corante9. Depois, 
sobre essa superfície envernizada, era marcado o desenho decorativo para em seguida ser pintado, a óleo ou salvo raras 
excepções a têmpera, e gravado. 

A gravação, nas oficinas ibéricas e italianas, era efectuada com diversos tipos de punções ou cinzéis decorativos que criavam 
várias texturas (Fuente & Soler, 2002, p. 457; Nimmo & alii, 2008, pp. 134–145; Pereira, 2013a, p. 149); já nas oficinas 
holandesas, desenvolveu-se no século XVII a técnica do moldado em prensa, que conferia mais relevo aos guadamecis 
(Koldeweij, 1998, 19). Os cabedais assim ornamentados eram cortados em placas rectangulares, ou na dimensão do desenho 
ou padrão decorativo e, em seguida, cosidos ou colados entre si de forma a criarem a obra final pretendida (Calnan, 1992, 
p. 23; Fournet, 2006, p. 63).

5 - Processo de transformação da pele animal denominado por curtimenta ou curtume vegetal.

6 - As badanas são, na terminologia mais recente, denominadas carneiras.

7 - Superfície exterior da camada superior da derme da pele, também designada por camada papilar.

8 - Existe, no entanto, no Museu de l’Art de la Pell, em Vic, na Catalunha, um raríssimo exemplar de guadamecil com folha de ouro de lei.

9 - Nos regimentos quinhentistas dos guadamecileiros cordovês e lisboeta, este verniz é designado por “douradura” (Leão, 1926, p. 94; Pereira, 2013a, p. 148). Uma das composições de verniz 
usado pelos guadamecileiros mais citadas na literatura é a descrita por Leonardo Fioravanti na obra Dello Specchio di Scientia Universale datada de 1564, e é constituído por óleo de linho, resina 
de pinheiro e aloés (Calnan, 1992, p. 23; Ferrandis Torres, 1955, p. 13). E a título de curiosidade, a única descrição conhecida da composição deste tipo de verniz numa fonte em língua portuguesa 
encontra-se no tratado Arte da Pintura de Filipe Nunes de 1615. Refere que o verniz usado pelos “officiaes de gadamexins” é constituído por óleo de linho e resina de pinheiro (graxa).
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A produção e o uso de guadamecis em Portugal no tempo de D. Manuel I10

São escassos os dados conhecidos sobre a actividade de guadamecileiros em Portugal até meados do século XVI. Do período 
do reinado de D. Manuel I (1495–1521), conhece-se apenas a referência feita numa carta régia, datada de 1519, a 
um guadamecileiro, com o nome de Rodrigo Afonso11, que se encontrava em Évora ao serviço da família real. O interesse 
acrescido desta carta reside no tema ser o fornecimento das peles a serem usadas por esse artífice. Aí, D. Manuel I dirige-se 
aos vereadores da cidade de Lisboa com o objectivo de ser permitido ao guadamecileiro transportar de Lisboa para a 
corte, em Évora, 150 dúzias de peles de carneiro para despender no seu ofício (1960, p. 113). O número significativo de 
peles indicado — 1800 peles — faz supor uma produção considerável de guadamecis e também o gosto da família real 
portuguesa por este tipo de cabedais artísticos, à semelhança dos seus congéneres contemporâneos do sul da Europa12 
(Ferrandis, 1955, pp. 36–40; Thornton, 1991, p. 52).

De acordo com a documentação quinhentista estudada até à data13, a produção de guadamecis em Portugal parece ter-se 
concentrado na cidade de Lisboa, apesar haver registo de alguma actividade de guadamecileiros, quer em Coimbra quer 
em Évora (Pereira, 2012, p. 176). 

Desde a reforma da Casa dos Vinte e Quatro14 de Lisboa, determinada por D. João III em 1539, que os guadamecileiros 
estavam representados entre os ofícios mecânicos da cidade, como ofício anexo à corporação dos barbeiros e armeiros da 
bandeira de S. Jorge (Langhans 1943, 188), e possuiam regimento, ou regulamento profissional, que se encontra compilado 
no Livro dos Regimentos dos Officiaes mecanicos da Mui Nobre e sempre Leal Cidade de Lixboa, datado de 1572 (Leão, 1926, 
pp. 94–98). Tendo em conta estes dados, deduz-se que a actividade dos guadamecileiros tinha alguma expressão em Lisboa, 
pelo menos, desde o final da década de 1530. 

10 - Este capítulo, bem como o anterior, foi elaborado com base no trabalho de investigação da autora no âmbito do seu doutoramento em Belas-Artes, ramo Ciências da Arte, da Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa, subordinado ao tema dos cabedais artísticos e decorativos europeus da Idade Moderna, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia com a 
bolsa SFRH/BD/62704/2009.

11 - É digno de menção a semelhança do nome deste guadamecileiro com outro intitulado guadamecileiro do rei de Portugal, Rodrigo Alonso, patente num documento firmado em Córdova em 1525 
e no qual se regista uma encomenda do rei de diversos guadamecis (Pereira, 2013b). E ainda, entre 1530 e 1540, encontra-se ao serviço de D. João III, bem como de D. Catarina de Áustria, um 
guadamecileiro também denominado Rodrigo Afonso, que é muito possivelmente o mesmo artíficie que já trabalhava para a corte de seu pai (Viterbo, 1917, pp. 384–385).

12 - Como exemplo, refira-se uma divisão da Casa Vecchia, de Florença, de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici que, de acordo com o seu inventário de bens datado de 1498, possuia as paredes 
revestidas de guadamecil feito em Espanha. Há ainda uma curiosidade, digna de menção, sobre esta divisão da casa; segundo a interpretação desse documento efectuada por historiadores aí se 
encontrava também a pintura de Boticelli actualmente conhecida por Primavera e que à data apresentava um valor significativamente inferior ao dos revestimentos de guadamecil (Shearman 1975, 
25). E outro exemplo interessante são os 15 guadamecis de várias dimensões, para além de 78 almofadas e 11 coxins de “guadamiçir” inventariados em 1503 no Alcázar de Segóvia pertencentes 
ao tesouro dos Reis Católicos (Ferrandis, 1955, p. 37). 

13 - Deve-se a Francisco de Sousa Viterbo os primeiros apontamentos históricos sobre a arte do guadamecil em Portugal (Viterbo, 1892, pp. 62–64; Viterbo, 1917, pp. 384–386). Nas últimas 
décadas são os textos do investigador Franklin Pereira que têm contribuído para a divulgação e história desta arte no contexto português (Pereira, 2012; Pereira, 2013a; Pereira, 2013b).

14 - Organização representante dos ofícios mecânicos na administração camarária, composta por dois representantes de cada uma das doze corporações de ofícios da cidade, conhecidas por bandeiras.
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Porém, só em meados do século XVI, e através de fontes como o Sumário de Cristovão Rodrigues de Oliveira e a Grandeza e 
abastança de Lisboa de João de Brandão, é possível aferir o número e a relativa importância dos guadamecileiros na cidade. 
O número indicado nos dois documentos é, praticamente, coincidente; trabalhavam nessa altura em Lisboa 30 guadamecileiros 
distribuídos por 10 tendas ou oficinas-lojas (Viterbo, 1892, p. 64; Brandão, 1990, p. 189; Oliveira, 1987, p. 96). No entanto, 
no Livro do Lançamento e serviço que a cidade de Lisboa fez a el-rei Nosso Senhor no ano de 1565, encontram-se registados 
apenas onze guadamecileiros, a maioria na rua dos Douradores e junto à rua Poço do Chão, ambas da freguesia de S. Nicolau 
(1975, pp. 44–46). Esta discrepância de números apresentada nos documentos poderá justificar-se se se considerar que aos 
11 guadamecileiros corresponde apenas ao número de mestres oficiais autorizados a ter oficina, ou seja, existiam 11 oficinas, 
um número idêntico ao indicado por Rodrigues de Oliveira. Em termos comparativos, em meados do século XVI, trabalhavam 
em Córdova cerca de 100 guadamecileiros (Bersabé, 2012) e em Veneza existiam 70 oficinas de “cuoridoro” (Contadini, 
1989, p. 232). 

Ao contrário da diminuta informação sobre a actividade dos guadamecileiros em Portugal no tempo de D. Manuel I, são 
vários os documentos que comprovam o uso de guadamecis em território nacional nessa altura, quer em contexto civil quer 
em contexto religioso. 

Sabe-se que existiram guadamecis em território nacional, pelo menos, desde o século XII (Pereira, 2012, pp.169, 175) e que, 
de acordo com vários inventários de bens, estes constituiam bens de luxo das elites portuguesas no período tardo-medieval 
(Afonso, 2010, p. 36; Ferrão, 1990, pp. 91, 101). Por exemplo, no inventário do enxoval da mãe de D. Manuel I, datado de 
1447, constam “huas cortinas de guodomicis dourados e prateados” (Viterbo, 1892, p. 65; Ferrão, 1990, p. 98).
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Algumas das referências a guadamecis encontram-se em cartas de quitação passadas por D. Manuel I, entre 1497 e 1517. 
Em 1497, o rei dá por quite e livre Alvaro Rodriguez de um conjunto de bens, onde se incluem “6 godomecis”, recebidos 
entre 1494 e 1495, enquanto guarda-reposte ao serviço de D. João II (Ferrão, 1990, p. 131). Noutra carta, passada em 
1514, são mencionados “30 godomeciis”, entre um extenso rol de bens, que foram recebidos, entre 1491 e 1494, por Ruy 
Gil Magro, enquanto recebedor do tesouro de D. João II (Ferrão, 1990, p. 141). Através destas duas cartas, sabemos que 
D. João II possuia guadamecis que poderiam ter sido, eventualmente, usados pelo seu sucessor. Já outra carta, passada em 
1517, inclui a referência a “3 [coxis] de godemecil” e “11 panos de armar de godamecis”, entre outros bens, deixados pelo 
Bispo da Guarda e Prior de Santa Cruz de Coimbra, D. Pedro Vaz Gavião, após a sua morte em 1516 (Ferrão 1990, p. 130). 
Neste documento, para além do uso de guadamecis em coxins, a referência a “panos de armar”15 remete para uma tipologia 
funcional destinada ao revestimento e ornamento de paredes, com carácter amovível, à semelhança das diversas armações 
têxteis, colgaduras ou tapeçarias, em voga desde a Idade Média nos interiores abastados. 

Outro documento mostra o interesse de um nobre português pelos guadamecis cordoveses. Trata-se um contrato de encomenda, 
datado de 1515, assinado em Córdova entre um representante de D. Sancho de Noronha, referido como Conde de Faro 
de Portugal16, e dois guadamecileiros cordoveses, para a execução de 16 panos (nos quais se incluem guarda-portas17 

decoradas com o brasão de armas do Conde) e 12 almofadas. Este documento apresenta uma descrição bastante minuciosa 
sobre as dimensões e decoração dos panos encomendados para Portugal (Alors, 2012, pp. 220–222, 432–435; Pereira, 
2013a, pp. 156–159). 

Outras referências coevas encontram-se em contexto religioso, mais concretamente, nos registos de várias visitações às igrejas, 
ermidas e capelas das comendas da Ordem de Cristo e da Ordem de Santiago. Nestes documentos, os guadamecis aparecem 
referidos na categoria dos ornamentos ou dos frontais.

Nas visitações da Ordem de Cristo, encontra-se registado, em 1507, “Huum frontal de godemeçil novo e boom e he dos 
altares de fora, e deu ho o concelho” na Igreja Matriz de S. Mamede de Mogadouro e, em 1510, é referido “Huum godomeçil 
dourado e prateado que serve de frontal…” na Igreja de Sta. Maria de Casével (Dias, 1979, pp. 34, 190).

15 - “Pano de armar é uma tapeçaria ou outro tipo de pano que servia para armações, usado para decorar superfícies arquitectónicas, conferir conforto, geralmente usado durante ocasiões 
solenes.” in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa/Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, vol.3, 1981, p.247. 

16 - D. Sancho de Noronha (c.1470-1520) - filho do 1.º conde de Faro e 2.º conde de Odemira, e neto do 1.º conde de Odemira – não detinha, na verdade, o título de Conde de Faro. Foi 3.º 
conde de Odemira, título concedido pelo rei D. Manuel I em 1496, mas não se coibia também de usar também o título conde de Faro de seu pai, intitulando-se conde de Faro e conde de Odemira 
(Costa 2005, p. 78). 

17 - Guarda-porta: “Em lingoa antiga he cortina; em lingoa moderna, he hum panno de raz, que toma só a porta.”, in Raphael Bluteau, Vocabulario portuguez e latino, vol.4, p.147
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Nas visitações efectuadas, em 1510, a duas igrejas de Setúbal da Ordem de Santiago foram registados “Dous godemecys 
velhos que servem de fromtaes … Item. Hũu fromtall de godomeçill” na Igreja de Santa Maria e “Dous godemeçys que 
seruem de frontal” na Igreja de S. Gião (1969, pp. 86, 122). E ainda na visitação da Igreja de Santa Maria de Alcácer do 
Sal, efetuada em 1512, referem-se “três frontaes de godemeçill” (Cunha, 2012, p. 15).

Por fim, há a destacar outro interessante conjunto de documentos que revela que os portugueses levaram guadamecis para 
África no início do século XVI, mais precisamente, para o estabelecimento da feitoria de Sofala em Moçambique. Estes 
cabedais decorativos, conjuntamente com outros bens de luxo nacionais e europeus, como têxteis muito diversos, metais e 
vidros, foram usados para saguates, ou seja, presentes para assentar paz e amizade, ou em troca de informações e contactos 
para o estabelecimento do comércio de ouro (Lobato, 1960, pp. 25–28, 50–51). Por exemplo, em 1505, Pêro Anhaia, 
capitão-mor de Sofala, faz saber aos contadores de D. Manuel I que enviou num presente ao rei de Sofala, entre outros 
artigos, “…hum godomecy de dezasseis peles de coiro branco e azull e roixo com ourelas d’ouropell e duas almofadas de 
godomecy azull e branco (…)” (Lobato, 1962, p. 296). E em 1506, Manuel Fernandes, capitão de Sofala, envia ao feitor 
Sancho Tavares um grande conjunto de mercadorias, onde se incluem 12 almofadas de guadamecil com duas peles cada e 18 
guadamecis; quatro de 24 peles, um de 18 peles, três de 16 peles e dez de 12 peles cada um (Lobato, 1962, pp. 584, 592). 
Estes documentos, apesar de não explicitarem a função da maioria dos guadamecis, têm o interesse de revelar o número de 
peles constituintes que, atendendo à quantidade, parecem corresponder a panos destinados a armações.

Os guadamecis da Charola

Para qualquer visitante da Charola do Convento de Cristo, e do ponto de vista térreo, os revestimentos de guadamecil são 
de difícil observação e de impossível apreciação. Pois se, por um lado, representam pequenas áreas integradas num espaço 
profusamente ornamentado, por outro, são revestimentos localizados a grande altura ou semi-ocultados por outro tipo de 
obras artísticas. Na perspectiva do visitante, e até mesmo a curta distância, os guadamecis correspondem a áreas de cor 
acastanhada com apontamentos policromados e dourados.

Na Charola, e pela dimensão, destacam-se duas áreas principais de guadamecis: uma localizada no interior do tambor 
central e outra na parede exterior do deambulatório. Estes revestimentos de maior dimensão são formados por várias placas 
rectângulares de guadamecil justapostas e fixas sobre a superfície pétrea.
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O maior revestimento de guadamecil concentra-se no interior do tambor central, 
junto ao tecto, entre os convencionados tramos 4 e 6 do registo superior (Dias & 
Frazão 2014, pp. 226–227). Estes guadamecis encontram-se a cerca de 8-10 
metros de altura, junto aos baldaquinos em talha dourada e sobre as esculturas 
dos anjos-tenente. Revestem parcialmente o fuste de duas colunas e as respectivas 
paredes anexas, e correspondem a duas áreas vicinais com, aproximadamente, 
2,20 m de altura e 1,70 m de largura cada.

O segundo maior revestimento localiza-se na parede exterior do deambulatório 
da Charola, no registo médio na união dos tramos 5 e 6 (Dias & Frazão, 2014, 
pp. 220–221), e corresponde a uma área semi-ocultada por uma das escultura 
dos Profetas. Cobre do mesmo modo uma secção do fuste da coluna e respectivas 
paredes anexas, medindo cerca de 2 m de altura e 1,50 m de largura (fig. 1). 
Existe ainda no deambulatório, uma outra pequena área do fuste de uma coluna, 
no registo médio tramo 3 (Dias & Frazão, 2014, pp. 220–221), revestida com 
guadamecil que se encontra também por detrás de uma escultura. Foram ainda 
detectadas pequenas aplicações de guadamecil em duas pinturas dos anjos na 
parede exterior do tambor central e em algumas nervuras dos arcos da abódada 
do deambulatório (Afonso, 2014, pp. 113, 139–141, 149, 152).

E para além das áreas referidas observam-se inúmeros vestígios de guadamecil 
em todas as paredes e enxalços das frestas do interior do tambor central mas 
estes encontram-se cobertos pela pintura mural actualmente existente. A existência 
destes numerosos fragmentos, visíveis sobretudo após a intervenção de limpeza 
da pintura mural e sob luz rasante, indiciam que as paredes de todo o interior 
do tambor central seriam original e integralmente revestidas com guadamecil 
(Falcão, 2014, p. 335).

Fig. 1 – Parede e coluna revestida com guadamecil 
por detrás da escultura de Profeta no deambulatório 
da Charola (Nova Conservação Lda. Lina Falcão) 
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Mas os guadamecis da Charola apresentam alguns aspectos únicos que merecem 
ser destacados. Em primeiro lugar refira-se o método de fixação pouco comum 
dos guadamecis ao suporte arquitectónico. Quando usados para revestimento 
mural, os guadamecis — constituídos por um conjunto de peles cosidas ou coladas 
entre si — encontram-se geralmente fixos à estrutura arquitectónica apenas 
pelas extremidades, através de pregos sobre de um ripado de madeira, que lhe 
serve de base, ou então pendurados ao modo de uma tapeçaria. Ora tal não se 
verifica nos guadamecis da Charola; estes encontram-se integralmente colados 
sobre a superfície pétrea. A opção pela colagem poderá estar relacionada com 
as características geométricas das paredes.

Quanto à decoração gravada e pintada dos guadamecis identificaram-se dois 
padrões decorativos; o desenho das paredes e o das colunas (Fig. 2). Estes dois 
padrões encontram-se tanto no interior do tambor central como no deambulatório. 
E, apesar de diferentes, ambos os padrões ornamentais apresentam composições 
que integram os símbolos e a heráldica manuelinos, como a esfera armilar, o 
Escudo Português ou a Cruz da Ordem de Cristo entre vários motivos vegetalistas.

O padrão decorativo das paredes, formado por uma placa retangular com 
39 x 29 cm, apresenta uma composição constituída pelo Escudo de Portugal, ao 
centro, envolvido por motivos vegetalistas, que tem em cima e baixo meia Cruz de 
Cristo e a cada canto um quarto de uma pequena esfera armilar. A leitura total 
do desenho deste padrão obtém-se com quatro placas, numa disposição 2 por 2.

Fig. 2 – Pormenor dos revestimentos em guadamecil 
na parede e coluna no interior do tambor central da 
Charola, após a intervenção (Nova Conservação Lda. 
Lina Falcão)
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Quanto ao padrão decorativo das colunas, também formado por uma placa rectangular mas de maior dimensão, com 65 x 
32 cm, é constituído por uma grande esfera armilar — meia esfera na margem superior e outra meia na margem inferior 
da placa —, a Cruz de Cristo — meia Cruz na margem direita e outra meia na margem esquerda — e hastes vegetalistas 
entrelaçadas ao centro. Também o desenho deste padrão se completa com quatro placas numa disposição 2 por 2.

Outro aspecto particular é o da gravação do padrão decorativo ser efectuado com um molde da dimensão da placa 
retangular do cabedal, técnica essa que não é consentânea com a prática conhecida na época. No século XVI, a técnica de 
gravação dos guadamecis descrita em documentação coeva é a do “ferreteado”, a da gravação com pequenos punções, e 
que é também a que se observa nos poucos guadamecis quinhentistas que resistiram até ao presente (Fuente & Soler, 2002, 
p. 457; Nimmo & alii, 2008, pp. 134–145; Pereira, 
2013a, p. 149). De acordo com a historiografia, 
a gravação com molde da dimensão da placa de 
cabedal foi desenvolvida nos Países Baixos apenas 
nas primeiras décadas do século XVII (Koldeweij, 
1992, pp. 19–20).

Para além de todos estes aspectos surpreendentes, 
observou-se ainda em vários locais a coexistência de 
folha metálica prateada e dourada. A folha metálica 
dourada observa-se sempre sobre superfícies 
previamente prateadas, o que indica poder ser já 
resultante de uma intervenção posterior (Fig. 3).

Fig. 3 – Microfotografia das folhas metálicas obser-
vadas no guadamecil de uma das colunas no inte-
rior do tambor central da Charola, efectuado com 
microscópio digital e uma ampliação de 40x ( Nova 
Conservação Lda. Lina Falcão) 
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O estado de conservação e a intervenção

A intervenção de conservação dos guadamecis decorreu entre 2007 e 2013, enquadrada nos trabalhos de conservação e 
restauro da Charola desenvolvidos pela empresa Nova Conservação, Lda.

O estado de conservação dos guadamecis era idêntico nos vários revestimentos identificados na Charola. Apresentavam-se muito 
endurecidos e quebradiços, fissurados e, em muitos locais, em risco de destacamento do suporte. Eram já visíveis perdas significativas 
de material, em particular, das camadas de policromia. Para esta situação terá contribuído não só o envelhecimento natural dos 
cabedais, bem como a impregnação das suas fibras pela substância adesiva utilizada na colagem ao suporte arquitectónico. 
Observava-se igualmente muita sujidade superficial depositada quer junto das fissuras quer em áreas de reentrâncias.

A intervenção foi planeada privilegiando-se procedimentos de conservação, em particular, de limpeza, consolidação e 
fixação de áreas em destacamento, com materiais estáveis e reversíveis.

Mais especificamente, procedeu-se à remoção da sujidade depositada com o auxílio de um pincel e aspirador, com velocidade 
de sucção controlada. Nos locais onde se verificou boa coesão e adesividade dos guadamecis à parede efectuou-se ainda 
uma limpeza a seco com uma esponga de borracha vulcanizada (smoke sponge).

Na consolidação e fixação das áreas em destacamento utilizou-se uma mistura de resinas acrílicas dissolvidas numa mistura de 
acetona e xilol (1:1), preparadas em várias concentrações (de 5 a 15%) e utilizadas dependendo da necessidade de cada 
zona. As resinas utilizadas foram o Paraloid® F10, um homopolímero n-butil metacrilato, e o Paraloid® B72, um copolímero 
de metilacrilato e etilmetacrilato. A mistura de resinas foi aplicada com pipeta e pincel e os excessos foram removidos com 
acetona. A aplicação desta mistura de resinas serviu também de camada de acabamento.

Atendendo à importância e raridade dos guadamecis da Charola, à eventual necessidade futura de estudo e de recolha de 
amostras para análise química18, foram mantidas pequenas áreas sem a impregnação e contaminação com as resinas sintéticas.

Cerca de cinco séculos depois da sua execução, encontramos a ornamentar pequenas áreas da Charola uma das mais 
elaboradas e requintadas tipologias de cabedais decorativos criados na Europa, os guadamecis. Apesar de muito alterados 
e, de já longe do seu original esplendor, estes guadamecis apresentam características singulares e surpreendentes que se 
procuraram preservar com a intervenção de conservação desenvolvida.

18 - No âmbito desta intervenção de conservação foi efectuado um levantamento pontual de amostras para análise química dos revestimentos de guadamecil.
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A Charola de Tomar 
como uma Obra de Arte Total
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Resumo

O presente artigo interpreta a Charola do Convento de Cristo dentro do conceito de obra de arte total (Gesamtkunstwerk). Analisa-se o 
modo como no período manuelino se procedeu à aplicação e combinação de diferentes artes na estrutura românica da antiga Rotunda 
templária de Tomar, especificamente a pintura mural, os guadamecis, os vitrais, a talha dourada, a escultura em madeira, as aplicações 
em cera, a pintura de cavalete, os estuques, e também a paramentaria e a ourivesaria. Da concatenação destas artes criou-se uma obra 
de arte total manuelina, antecipando soluções que viriam a ser seguidas nas igrejas barrocas em Portugal e no mundo português.

Luís U. Afonso
ARTIS – Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa

Palavras-chave: Charola de Tomar; Obra de Arte Total; Manuelino; Barroco

Abstract

This paper interprets the Charola of the Convento de Cristo in Tomar under the concept of total work of art (Gesamtkunstwerk). We analyze 
how in the Manueline period a combination of very different arts were applied over the Romanesque structure of the Templar’s Rotunda in 
Tomar, specifically mural painting, leatherwork (guadamecis), stained glass, gilded wood, wood sculpture, wax applications, easel painting, 
stucco and also textiles and goldsmiths works. From the combination of these arts a Manueline total work of art was created, anticipating 
solutions that would later be followed in Baroque churches in Portugal and in the Portuguese empire.

Key-words: Tomar’s Charola; Total Work of Art; Manueline; Baroque
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Introdução 

Este texto inicia-se com uma breve reflexão teórica sobre o conceito de obra de arte total (Gesamtkunstwerk). De seguida 
analisa-se a Charola do Convento de Cristo como uma obra de arte total do período manuelino. Esta análise, e caraterização, 
incide sobre o modo concreto como se procedeu à integração e aplicação de uma grande variedade de diferentes artes 
sobre a estrutura arquitetónica românica da antiga Rotunda templária de Tomar, dedicada a São Tomás da Cantuária, 
contemplando a pintura mural, os guadamecis, os vitrais, a talha dourada, a escultura em madeira, as aplicações em cera, 
a pintura de cavalete, os estuques, e também a paramentaria e a ourivesaria (duas artes que não serão trabalhadas neste 
texto). No final espero ter mostrado como esta concatenação artística permitia criar um poderoso efeito sensorial sobre as 
pessoas que participavam nas principais celebrações litúrgicas realizadas na Charola e no seu Coro, com eventuais implicações 
sinestésicas e anagógicas. O despoletar destas sensações, e estados de alma, tinha o seu catalisador na faustosa componente 
performativa decorrente da celebração dos principais rituais aqui realizados, nomeadamente aqueles que contavam com a 
presença do rei, conferindo, por essa via, pleno sentido ao programa iconográfico da Charola, que pretende demonstrar a 
verdade da Encarnação, Morte e Ressurreição do Messias. 

Definição 

O meu entendimento do conceito de obra de arte total deriva de uma abordagem histórica, pelo que deve mais aos exemplos 
do passado distante do que aos exemplos do passado mais recente (estou a pensar, neste caso, na cultura da ópera do século 
XIX, onde nasceu a noção de Gesamtkunstwerk). É um entendimento que deriva da perspetiva de um medievalista, habituado 
a estudar obras de um período em que não havia diferenciação entre belas artes e artes decorativas (também chamadas, 
tontamente, como artes menores); uma altura em que mais importante do que o trabalho individual do artista era o trabalho 
coletivo de uma oficina e onde a materialidade da obra era tão relevante quanto a habilidade do artesão1. 

1 - Sobre este assunto veja-se o que escrevi noutro local (Afonso, 2010).
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Na minha ótica, este conceito de Gesamtkunstwerk aplica-se a obras de arte integrais e envolventes, que conjugam, numa 
síntese equilibrada, três elementos fundamentais. Em primeiro lugar é necessário que exista um espaço físico, ou seja, um 
elemento que implique a dimensão da arquitetura, seja ela natural ou artificial (uma diferença que tem a sua razão de 
ser, como mostrarei mais à frente). Em segundo lugar, é necessária a presença das artes aplicadas, que são empregues 
sobre um determinado espaço ou estrutura. Por “artes aplicadas” designo tudo aquilo que não é parte integrante da 
arquitetura, pelo que inclui a escultura de vulto, a pintura (mural ou de cavalete), os vitrais, os estuques, etc. Em terceiro lugar, 
é necessário que esse ambiente seja habitado, que seja utilizado, implicando a performatividade de um conjunto de agentes. 
Esta performatividade decorre sob a estrutura arquitetónica que se encontra revestida com artes aplicadas, e envolve 
cânticos, declamações coletivas, percursos ritualizados e coreografados e uma vivência dotada de algum dramatismo ritual 
com um clímax, vivido e sentido por uma assembleia, que naqueles instantes forma uma verdadeira communitas, no sentido 
antropológico que Victor Turner (1987a, 1987b) conferiu a este conceito. Numa ópera, a performatividade refere-se ao 
desempenho de atores, músicos e cantores, mas no caso da Charola, naturalmente, a performatividade diz respeito aos ritos 
católicos aí praticados no passado. 

Em suma, uma obra de arte total é um processo criativo que envolve aquilo que designamos hoje em dia como arquitetura, 
belas artes, artes decorativas e, até certo ponto, as artes performativas (como a música, a coreografia dos movimentos e 
percursos ou mesmo o traje usado pelos agentes da performance). É uma noção que implica também a utilização e encenação 
da luz, seja a luz natural seja a luz artificial, nomeadamente a luz ondeante, móvel e amarelada decorrente da utilização 
das velas usadas antes da iluminação elétrica ou a gás. É uma noção que pode incluir, como sucede em Tomar, o consumo 
de alimentos e bebidas simbólicas (hóstia, vinho eucarístico), e que também pode ser alargada à produção intencional de 
fragrâncias criadas pelas ervas cortadas de fresco ou pela palha disposta no chão, pela cera a arder, e claro, pelo incenso 
a ser queimado em turíbulos. Portanto, é uma criação holística, que implica a totalidade ou a quase totalidade dos sentidos 
humanos. Uma criação que geralmente visa exprimir um determinado discurso unificador, sobretudo através da combinação 
dos elementos iconográficos que constituem o programa artístico e através da celebração coletiva, em comunhão, de uma 
determinada celebração ritual. Quando é bem sucedida, uma obra de arte total consegue produzir a imersão total do sujeito 
nessa obra, de corpo e alma, enquanto decorre a performance ritual.  

Um dos melhores exemplos dos efeitos produzidos por este tipo de obra de arte total encontra-se em certas passagens dos 
opúsculos apologéticos que o abade Suger escreveu a propósito da primeira construção gótica: a cabeceira da abadia 
de São Dinis, em Paris, erguida entre 1140 e 1144. Neste edifício os vitrais combinaram-se de forma inovadora com 
a arquitetura, colocando-se esta ao serviço dos vitrais, que surgem com novas tipologias (rosáceas) e novas estruturas 
compositivas (arboriformes, diagramas, etc.). Aos vitrais juntou-se uma faustosa utilização de têxteis, de escultura e, sobretudo, 
de ourivesaria com novas montagens para recipientes em pedras duras, preservados como spolia. 
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Da concatenação destes elementos emergiram os princípios fundamentais da arquitetura e da estética gótica, criando uma 
verdadeira obra de arte total gótica. Foi para justificar estas obras faustosas e a liturgia pomposa onde essas peças eram 
valorizadas, nomeadamente nos ritos onde participavam os membros da família real, que Suger (1081–1151) redigiu três 
pequenas obras apologéticas, onde este influente abade alude ao poder anagógico das obras de arte durante os rituais 
religiosos, seja pelo efeito do seu esplendor sobre os sentidos, seja pela interpretação racional do discurso simbólico que 
essas obras encerram. Para o primeiro caso veja-se este excerto: 

Quando por causa do amor pela beleza da casa de Deus, o encanto das pedras de múltiplas cores me 
distrai de preocupações externas e uma meditação apropriada me induz a refletir, transladando-me 
do que é material ao imaterial, sobre a diversidade de virtudes sagradas, creio encontrar-me de certa 
maneira numa estranha região do universo que não existe em absoluto, nem à face da terra nem na 
pureza do céu, e creio poder, pela graça de Deus, ser transportado deste mundo inferior a esse mundo 
superior de um modo anagógico.2  

Em relação ao segundo caso, onde é por via da razão, nomeadamente através de uma exegese visual (Rudolph, 2011), 
que se atinge um estádio espiritual mais elevado, veja-se esta passagem:

Fizemos também pintar por experiente mão de numerosos mestres de diversas nações, uma esplêndida 
variedade de novos vitrais, desde o primeiro, que começa a série com a Árvore de Jessé na cabeceira 
da igreja, até ao que coroa a porta principal à entrada da mesma [uma rosácea], e isto tanto na parte 
inferior como na parte superior. Um deles, elevando-nos das coisas materiais às imateriais, representa 
o apóstolo Paulo girando a mó, enquanto os profetas levam sacas para o moinho. E sobre este assunto 
aparecem os seguintes versos: “Fazendo girar a mó, tu separas, Paulo, a farinha do farelo. Da Lei Mosaica 
tu revelas o significado profundo. Com todos estes grãos se faz o verdadeiro pão sem farelo, nosso 
alimento perpétuo e angélico”3. 

2 - Suger, Liber de rebus in administratione sua gestis (redigido c. 1144). Para esta passagem recorri à edição e tradução de excertos desta obra coordenada por Joaquín Yarza (1982, p. 39).

3 - Idem, in Yarza (1982, p. 42).
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Óperas

A noção de Gesamtkunstwerk, como um ideal de unificação das artes, desenvolveu-se no âmbito do romantismo alemão. Ao 
que tudo indica, esta noção de obra de arte total, Gesamtkunstwerk, é formulada pela primeira vez em 1827, num texto 
dedicado à estética, escrito pelo filósofo Karl Friedrich Eusebius Trahndorff, intitulado Ästhetik oder Lehre von Weltanschauung 
und Kunst (Estética ou ensinamento da mundividência e da arte) (Garberson, 1999, p. 69). Filho de um músico responsável pela 
capela do príncipe de Brunswick-Lüneburg, Trahndorff integrava-se numa corrente que se oponha à teologia racionalista, 
defendendo, pelo contrário, que a fé não podia ser explicada pela razão. Este grupo considerava que a revelação religiosa 
era um fenómeno que pertencia ao domínio místico, e sobrenatural, não podendo explicar-se racionalmente. Em grande 
medida, a definição acerca da obra de arte total exprime o desejo utópico da união de todas as artes numa só obra de arte, 
referindo-se, em concreto, às artes do som da palavra (ou seja, a poesia), da música, da representação e da dança. Nesse 
ambiente romântico, a integração das artes oferecia uma experiência metafísica coletiva, diferenciando-se das convenções 
classicistas, segundo as quais as artes deveriam ser apreciadas separadamente.

Mas foi através de Wagner, em dois textos editados em 1849, nomeadamente um intitulado Das Kunstwerk der Zukunft (A 
obra de arte do futuro), que o conceito ganha maior difusão, defendendo-se a síntese entre as várias artes promovida por um 
só idealizador, um génio com uma visão artística única, de modo a criar obras com capacidade para transformarem a cultura 
coletiva e as mentalidades. Mais uma vez, a ideia da síntese das artes diz respeito apenas à dança, à música e à poesia, 
sendo que, para Wagner, o artista do futuro seria, essencialmente, o poeta (Garberson, 1999, p. 59). Mais tarde, e não 
por acaso, Wagner vai preferir chamar às suas óperas “dramas musicais”. As suas ideias são levadas à prática no Festival 
de Bayreuth, durante a década de 1870, quando através da introdução do fosso de orquestra, lhe foi possível esconder os 
músicos, pelo que as diferentes manifestações artísticas (dança, música e poesia), se conjugam para criar uma obra una, ou 
total, sem outras interferências. 
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Historiografia da arte 

Ao que tudo indica, a primeira utilização do conceito de Obra de Arte Total no âmbito da história da arte foi realizada por 
Werner Weisbach, em 1924, num volume sobre a arte Barroca da famosa coleção Propyläen (Garberson 1996, p. 65). No 
entanto, a aplicação deste conceito a obras de arte barrocas não foi consensual. Muitos críticos consideraram que a aplicação 
deste conceito a períodos anteriores ao século XIX era um anacronismo. Na realidade, consideraram que a noção oitocentista de 
Gesamtkunstwerk implicava um corte epistemológico que conduziu à autonomia total das artes, separadas em disciplinas artísticas, e 
à total independência dos artistas, que passaram a ser vistos como génios, responsáveis pela criação de obras únicas e unitárias, no 
sentido de valerem por si só. Um corte que implicava fazer da experiência estética uma espécie de evento religioso, no qual a arte 
se foi substituindo à religião tradicional. Na perspetiva destes críticos, naturalmente, estas noções não eram possíveis sob o Ancien 
Régime, um sistema político e social que estava construído na concentração de poderes, nomeadamente através do Absolutismo e 
da Contra-Reforma.

Pessoalmente, não partilho da posição destes críticos. Embora o conceito de obra de arte total tenha nascido no contexto do 
romantismo alemão, a sua substância, como um facto histórico, ou da história da arte, é bem anterior. Com efeito, se considerarmos 
que as pinturas rupestres do Paleolítico Superior, feitas há 40.000 anos, no caso das mais antigas, são obras de arte, então temos 
de reconhecer que os fundamentos básicos da obra de arte total também podem ser mais antigos: o ambiente fechado da gruta, 
assumida aqui como uma espécie de arquitetura natural; as superfícies parietais pintadas e esculpidas; o uso da luz artificial, 
com tochas e fogueiras; o movimento e a progressão do ser humano no interior da gruta; tudo combinado, ao que se pensa, com 
a utilização de instrumentos musicais, para puro deleite ou para rituais simbólicos cuja natureza última desconhecemos. Podemos 
especular que estas grutas intervencionadas como obras de arte totais tinham um significado espiritual e estético, como parte de 
rituais e cerimónias performativas. Podemos imaginar estas pessoas com pinturas corporais e a utilizarem uma parafernália de 
objetos e instrumentos site-specific, sem se julgarem “artistas”. Mesmo com toda a incerteza que envolve a interpretação da arte 
paleolítica, as evidências apontam para uma experiência artístico-religiosa global, integradora, criada artificialmente por seres 
humanos em tudo idênticos a nós, anatomicamente e fisiologicamente (Lewis-Williams, 2002; Lorblanchet, 1997, 2006). 

O mesmo tipo de componentes básicos, e outros semelhantes, podem ser reconhecidos em muitas outras criações artísticas pertencentes 
a outros períodos históricos, como o caso já indicado da abadia de São Dinis. Este santuário, de resto, tem algumas analogias com a 
Charola de Tomar, já que a intervenção do abade Suger, realizada por volta de 1140, incidiu sobre um edifício que remontava ao 
período carolíngio (século IX) e que durante algumas décadas teve uma cabeceira gótica (a primeira do mundo) agregada a um 
corpo anterior ao românico. Em todo o caso, este conceito tem sido aplicado de forma mais sistemática à arte barroca produzida 
entre os finais do século XVII e os inícios do século XVIII, devido à plena integração das artes plásticas aplicadas a uma arquitetura 
mais orgânica e preparada para tirar partido do potencial musical da época. Ainda assim, a verdade é que este conceito tem uma 
fortuna crítica bastante desfavorável devido a uma combinação de três fatores. 
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Desde logo, como é um conceito muito ligado à arte barroca compreende-se que tenha sido brindado com as mesmas opiniões 
negativas expressas a respeito desse estilo, sobretudo durante o século XIX. Jacob Burckhardt, no livro Cicerone (1855), e 
Heinrich Wölfllin, no livro Renaissance und Barock (1888), foram dois dos investigadores mais decisivos para o reforço da 
fortuna negativa da arte barroca e do conceito de Gesamtkunstwerk em particular (Gabertson, 1998, p. 59). Em segundo lugar, 
como este conceito implica uma concatenação de diferentes artes, a mistura e adulteração dos géneros artísticos aplicados em 
conjunto deturpava a natureza e individualidade de cada um em separado. Com efeito, quando a história da arte emergiu 
como disciplina académica, nos inícios do século XIX, o sistema das artes baseava-se na separação entre pintura, escultura e 
arquitetura, uma divisão que as academias dos finais do século XVII mineralizaram. Qualquer mistura entre estes géneros era 
considerado um ataque à identidade e autonomia de cada uma destas disciplinas artísticas. Esta abordagem epistemológica 
tinha duas consequências: por um lado significava uma separação absoluta entre géneros artísticos, tradição que ainda perdura 
nas grandes narrativas da história da arte; por outro lado, defendia a ideia de pureza de um estilo dentro de uma só disciplina 
artística. Deste modo, misturas estilísticas e hibridizações artísticas eram consideradas abominações. O conceito de obra de 
arte total dava grande relevância à dimensão decorativa, à saturação sensorial e à monumentalidade, além de preconizar a 
mistura entre várias artes, o que dificultava a musealização do conceito e a separação taxonómica das várias artes, organizadas 
por media, assunto, geografia e autoria. Finalmente, este conceito unitário, e totalitário, também esteve muito associado ao 
nacionalismo alemão, verificando-se alguma simpatia pelo conceito entre figuras do regime nazi (Gaberson, 1998, p. 65). 

 

Obras de arte total manuelinas

Na minha opinião, no reinado de D. Manuel desenvolveram-se algumas intervenções artísticas que podem ser classificadas 
como obras de arte total. Essas obras caraterizaram-se por soluções artísticas criativas, híbridas e exuberantes, combinando 
a linguagem mudéjar, com a tardo-gótica, a afro-portuguesa e a renascentista. Os casos mais evidentes deste tipo de 
intervenções ocorreram em dois monumentos românicos: a Sé de Coimbra e a Rotunda templária de Tomar. Nos dois casos, a 
arquitetura foi integralmente transformada através da integração de múltiplos géneros de artes aplicadas, nomeadamente 
a pintura mural e a pintura de cavalete, os azulejos, os guadamecis, os vitrais, a talha dourada, as esculturas em madeira à 
escala natural, as aplicações em cera, os painéis de estuque, além da ourivesaria e da indumentária litúrgica. A combinação 
de todas estas artes criava ambientes com uma forte carga sensorial articulada com a participação em grandes cerimónias 
performativas, integradoras dos sujeitos, criando uma communitas provisória na celebração dos rituais sagrados mais 
relevantes, conforme destacámos antes. Esta experiência era complementada pela absorção das espécies consagradas, que 
de certa forma representavam uma canibalização ritual do Deus cristão. Em certos casos, esta experiência podia desencadear 
experiências místicas, ou anagógicas, especialmente quando surgia o contacto, o toque, com os relicários de ourivesaria onde 
se encerravam as relíquias mais sagradas.
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Em relação à Sé de Coimbra, a intervenção que mais contribuiu para a 
transformação da catedral foi a utilização de azulejos hispano-mouriscos 
para cobrir a totalidade das paredes do templo, que foram comprados 
em Sevilha pelo escultor Olivier de Gand em 1503. Portanto, com esta 
intervenção, a antiga igreja românica, edificada entre c.1150 e c.1190, 
adquiriu o aspeto interior de um edifício muçulmano, pejado de coberturas 
azulejares, sendo as abóbadas preenchidas com uma pintura mural com 
elementos “ao romano”. Infelizmente, o restauro do século XIX destruiu 
grande parte desta nova pele da catedral, ainda que a pintura mural e 
os panos azulejares subsistam in situ em determinados pontos do edifício. 
Esta campanha seguiu-se à encomenda e execução do belíssimo retábulo-
mor figurativo tardo-gótico, em madeira pintada e dourada, realizado por 
Olivier de Gand e Jean d’Ypres entre 1498 e 1502, que dotou a catedral 
de um novo ponto focal sobre o altar-mor que nessa altura não tinha 
paralelo em Portugal (Fig. 1). A igreja recebeu também duas intervenções 
de estilo renascentista que muito contribuíram para acentuar a diversidade 
e união de estilos patente neste edifício, nomeadamente o enorme retábulo 
narrativo, com escultura em pedra, aplicado no absidíolo sul, realizado em 
1526 por João de Ruão, e o novo portal lateral, situado no flanco norte, 
esculpido durante a década de 1530 por Nicolau Chanterene e João de 
Ruão. Portanto, a renovação da catedral de Coimbra foi concebida como 
uma verdadeira obra de arte total, aparentemente idealizada pelo bispo 
D. Jorge de Almeida, recorrendo a vários géneros e linguagens artísticas 
muito diferentes. 

Fig. 1 – Retábulo-mor da Sé de Coimbra. Olivier de Gand 
e Jean d’Ypres, 1498–1502
Foto: DGPC/ADF/José Pessoa
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A Charola de Tomar

Tomar foi a sede da Ordem do Templo em Portugal e a sua Rotunda dedicada 
a São Tomás de Cantuária terá sido começada pouco depois de 1190, 
após o cerco fracassado dos almóadas (Afonso, 2014a). A minha atenção 
concentra-se na grande intervenção manuelina neste edifício, implementada 
entre c.1505 e c.1525, que transformou a Rotunda num mega-deambulatório 
de uma igreja com um eixo longitudinal (Afonso, 2014b) (Fig. 2). Nesta 
campanha de obras não ficou por intervencionar um centímetro quadrado da 
estrutura românica. As paredes ou foram pintadas ou cobertas com algum tipo 
de arte aplicada. No primeiro registo da parede exterior do deambulatório 
foram introduzidos novos altares. No segundo registo as paredes foram 
cobertas com pinturas sobre madeira, com 4 metros de altura, com cenas da 
Vida Pública e da Paixão de Cristo, enquadradas por motivos mudéjares 
e renascentistas em pintura mural. No terceiro registo, as paredes foram 
pintadas diretamente com cenas do ciclo da Infância e da Paixão de Cristo. 
As janelas, por sua vez, foram cobertas com vitrais que, em parte, replicam 
motivos que encontramos na pintura mural e na escultura arquitetónica das 
fachadas exteriores, nomeadamente os troncos podados e a heráldica 
manuelina. Finalmente, a abóbada anelar, românica, foi inteiramente coberta 
com a pintura em trompe l’oeil de nervuras tardo-góticas, motivos heráldicos 
e figuras alegóricas, contra um fundo vermelho ou verde, enquanto os toros 
dos arcos de sustentação da abóbada aparentam ter sido revestidos com 
guadamecis dourados.

Fig. 2 – Vista geral do interior da rotunda. 
Foto: DGPC/ADF/José Paulo Ruas
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O capialço em redor das janelas, dotadas de vitrais, foi coberto com painéis e emolduramentos em estuque possivelmente 
feitos por artistas muçulmanos, ainda que alguns motivos sejam claramente renascentistas, como os putti e as grinaldas. Os 
ângulos formados por arcos românicos, os capitéis românicos e outros elementos da mesma época também foram cobertos 
com elementos em estuque, apresentando motifos tardo-góticos ou renascentistas. As colunas foram pintadas e serviram de 
fundo para estátuas em tamanho natural representando Profetas, feitas pelas oficinas de Olivier de Gand e Fernão Muñoz. 
Estas estátuas eram enquadradas por mísulas e baldaquinos em talha dourada. O fundo destas esculturas e as paredes em 
torno das colunas foi coberto com guadamecis, ou seja, com seções de couro lavrado, dourado e pintado, a maior parte dos 
quais preenchidos com elementos heráldicos alusivos ao rei D. Manuel. 

O exterior e o interior da capela-mor octogonal também recebeu o mesmo tipo de tratamento e a mesma diversidade de 
media artísticos. No exterior, destaca-se a pintura mural representando anjos com os instrumentos da Paixão de Cristo, bem 
como diversos elementos decorativos em estuque, nomeadamente imitações de arcos, mísulas, molduras ou mesmo pequenas 
esculturas de vulto representando um casal de criaturas silvestres (Adão e Eva pós-Paraíso?). No interior existe maior 
diversidade. Desde logo, a aplicação de guadamecis nas paredes e arcos com heráldica do rei D. Manuel, com a esfera 
armilar. Segue-se também a presença de catorze esculturas de madeira, à escala natural, com figuras da Igreja e do Novo 
Testamento distribuídas ao longo das colunas. E claro, as esplendorosas aplicações em talha dourada para os baldaquinos, 
mísulas, nervuras, pendentes, pedras de fecho, que têm todas as semelhanças com o retábulo-mor da Sé de Coimbra.

Todas estas intervenções na antiga Rotunda foram acompanhadas pela construção de uma nova ala na parte ocidental da 
igreja, dando um corpo rectangular ao edifício com dois pisos: um semi-enterrado, onde funcionava a sala do capítulo, e outro 
superior, onde se instalou um coro alto. Esta ampliação da igreja era necessária para acomodar o coro da igreja, dando 
seguimento a uma expansão menor realizada no período do Infante D. Henrique, bem menos grandiosa. O novo volume, 
portanto, estava dotado de um coro-alto com um imponente cadeiral, a respeito do qual podemos ter uma ideia aproximada 
olhando para o cadeiral da Catedral do Funchal. Infelizmente este cadeiral foi destruído durante as Invasões Francesas, e 
tudo o que sobrou dele foram alguns registos gráficos. A nudez desta parte do edifício hoje em dia, na sua limpidez, é uma 
pobre e triste imagem daquilo que foi um interior feérico, pejado de personagens do cristianismo, uma vez que os espaldares 
das cadeiras tinham a escultura de um santo à escala natural.
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A obra de arte total e o modelo civilizacional ibérico

Este modelo manuelino de igrejas intervencionadas como obras de arte total, idêntico ao que aconteceu na mesma época 
em algumas igrejas castelhanas, constitui a raiz dos templos barrocos construídos por todo o mundo ibérico. Sendo espaços 
centrais da organização social, as igrejas barrocas concebidas como obras de arte total constituem uma componente essencial 
do modelo civilizacional ibérico durante o Antigo Regime, sendo implementado tanto nos reinos ibéricos como nos seus 
territórios ultramarinos, em África, na América Latina e na Ásia. A solução encontrada na renovação da Sé de Coimbra e 
da Charola de Tomar representa as raízes do templo católico barroco erguido nos territórios do mundo ibérico durante os 
séculos XVII e XVIII. 

Antes de avançar com este argumento, porém, creio que devo dedicar algumas palavras à noção de “modelo civilizacional”. 
Basicamente, com esta expressão pretendo assinalar o modo como uma sociedade se organiza a si própria. Isto inclui as 
suas práticas culturais e os seus valores, bem como a especificidade do relacionamento entre o humano e o divino. É uma 
noção distinta do conceito de civilização avançado por intelectuais do século XIX e XX. Estes intelectuais consideravam que 
o progresso e modernidade da Europa faziam dela a única entidade capaz de transformar e melhorar o mundo. Para estes 
indivíduos apenas a Europa tinha uma civilização que podia ser universalizada (Sachsenmaier, 2011, p. 23). Infelizmente, 
como se sabe, esta crença cega no progresso técnico dentro de uma sociedade cada vez mais secularizada justificou os piores 
atropelos da humanidade entre os finais do século XIX e o início do século XX, sobretudo na manifestação do racismo, na 
expansão imperialista e colonial, no darwinismo social e em vários genocídios étnicos, entre os quais se destaca a barbárie 
do holocausto planeado pelos nazis.

Portanto, ao utilizar esta expressão, modelo civilizacional ibérico, não me estou a referir ao credo colonial e racista dos séculos 
XIX e XX. Estou a referir-me a um modelo que prevaleceu entre c.1500 e c.1800. Um modelo aberto que interagiu com outros, 
transformando-se, permanentemente, tanto na Europa como fora dela. Um modelo que não emanou de nenhuma espécie 
de essência transhistórica de um mítico Volkgeist ibérico. Católicos de Itália, do Sul da Alemanha, de França, da Flandres 
e de outros locais foram parte integrante deste modelo ibérico ao imigrarem para a Península ou para os seus espaços 
ultramarinos, seja como monges e sacerdotes, marinheiros, negociantes e aventureiros, tal como o foram, involuntariamente, 
as centenas de milhares de pessoas nascidas nos trópicos e implicadas em processos de miscigenação forçada. Gostaria 
de sublinhar, enfim, que este modelo teve várias facetas negativas, mas não pode ser classificado, de forma simples, como 
unicamente negativo, devendo ser antes entendido, simultaneamente, como positivo e negativo, como ocorre frequentemente 
com as ações humanas. Este modelo civilizacional promoveu a escravatura, a intolerância religiosa (sobretudo contra judeus e 
muçulmanos) e era guiado por valores etnocêntricos e xenófobos. Porém, apesar de todas as suas imperfeições e vícios, este 
modelo deixou um impacto de relevo em várias partes do mundo e permitiu a criação de sociedades mestiças, sobretudo na 
América Latina (Gruzinski, 2012). 
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A idiossincrasia deste modelo foi forjada em oposição ao Protestantismo, que por volta de 1530 dividia a Europa ocidental 
em duas metades. O uso da arte dentro dos templos e no âmbito dos serviços religiosos foi condenado pela maior parte 
dos líderes protestantes, o que levou a práticas iconoclastas muito violentas e a uma depuração radical do interior dos 
templos. Em resultado disso, com a destruição de imagens esculpidas e pintadas, a presença da arte nos edifícios religiosos 
protestantes passou a ser extremamente limitada, circunscrita a objetos simples e essenciais ao serviço divino. A destruição 
e apagamento das imagens sacras, a par da limitação da quantidade e da opulência das alfaias litúrgicas, bem como 
da ornamentação das igrejas em termos gerais, abriu o caminho para o típico templo protestante, asséptico, de paredes 
caiadas de branco e mobiliário espartano, como vemos em inúmeras pinturas holandesas do século XVII que fizeram dos 
interiores das igrejas um género pictórico por si só. Este divórcio entre arte e religião favoreceu, no entanto, uma cultura 
muito elaborada de apreciação e colecionismo de arte, ainda que não fosse valorizada a dimensão religiosa de tais 
imagens. Em contrapartida no mundo católico, especialmente na Península Ibérica e no seu império, a relação entre arte 
e religião não só foi preservada como foi reforçada durante o século XVII. A conceção do interior das igrejas católicas 
como obras de arte total, como máquinas artificiais que proporcionam experiências espirituais e espetáculos estéticos, foi 
essencial para a promoção do catolicismo ibérico fora da Europa. No mercado competitivo das crenças religiosas, este 
tipo de exuberância e de sincretismo religioso provou ser mais eficaz do que a austera experiência religiosa introspetiva, 
e individual, que os protestantes tinham para oferecer. Com efeito, a presença de imagens religiosas e a rica decoração 
dos templos ibéricos construídos fora da Europa facilitou a síntese e sincretismo com outras crenças religiosas igualmente 
baseadas em divindades antropomórficas, seja em África, nas Américas ou na Ásia.
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Conclusão

Em suma, apesar de todas as críticas dirigidas à noção de Gesamtkunstwerk, penso que este conceito é útil e viável para 
abordar uma obra como a Charola de Tomar, aqui entendida como um dos antepassados diretos das igrejas barrocas do 
mundo português que também se apresentam como obras de arte total, conjugando o azulejo com a talha dourada, as 
pinturas sobre tela com a escultura de vulto em madeira estofada e policromada. No entanto, é necessário libertar a noção 
de obra de arte total do monopólio do Barroco, para onde andou remetida desde os inícios do século XX. É necessário 
desligar este conceito dos labirintos e dos dilemas da problemática historiografia alemã, onde o conceito chegou a surgir 
associado ao totalitarismo nazi. Com efeito, este conceito de obra de arte total é um dos poucos conceitos usados na História 
da Arte que permite reconhecer e valorizar três aspetos frequentemente subestimados, a saber: 

1º) que num projeto artístico de caraterísticas holísticas o todo tem de ser mais importante que a soma das suas partes;  

2º) que a dimensão decorativa da arte pode ter uma importância igual ou superior à da sua dimensão intelectual, sempre 
que está ao serviço de aspirações estéticas ou espirituais; 

3º) que a diversidade estilística e o hibridismo entre linguagens plásticas podem ser muito mais criativos do que a estrita 
adesão a um único estilo e linguagem artística. 

A campanha artística manuelina realizada na Charola de Tomar mostra-nos como todos estes aspetos foram tidos em conta 
para a criação de uma verdadeira obra de arte total, antecessora direta das igrejas barrocas do mundo português.
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Abstract

This study presents the results of the analytical campaign held in 2014 in six angels painted in the outside wall surface of the 
central drum at the Rotunda of the Convent of Christ in Tomar under the framework of the integrated conservation project. The 
aims were to assess the differences in the technique and in the materials used in the angels and in the gilded frames and to 
locate and identify later pictorial interventions. The analytical setup has comprised technical photography in the visible ( with 
frontal and raking light) and in the infrared, colorimetry, optical and electron microscopy (OM and SEM-EDs), complemented 
by micro-spectroscopy Raman, micro-spectroscopy in the infrared (µ- FT-IR) and Pyrolysis coupled to gas chromatography 
and mass spectrometry (Py-GC/MS). The results enhance the execution of the painting directly on the stone cut masonry, the 
different strategies in the use of the pigments in the six angels; the extensive presence of red lake and the resemblance with 
the panel paintings from the Rotunda.

Key-words: mural painting; in situ non invasive analysis, oil, red lacquer, gilding, overpaints

Resumo

Este estudo apresenta os resultados da campanha analítica levada a cabo em 2014 em seis anjos pintados na face exterior 
do octógono central da Charola do Convento de Cristo em Tomar realizada no âmbito da última intervenção de conservação 
e restauro. Os objetivos foram o de apurar diferenças na técnica pictórica e nos materiais empregues nos anjos e nos frisos 
dourados assim como localizar e identificar intervenções pictóricas posteriores. A metodologia de análise teve como base 
fotografia técnica no visível (luz frontal e rasante) e no infravermelho, espectrofotometria no visível e colorimetria, microscopia 
ótica e microscopia eletrónica de varrimento (MO e MEV-EDX), complementada com micro espetroscopia de Raman, micro 
espetroscopia de infravermelho (µ-FT-IR) e pirolise acoplada a cromatografia gasosa e espectrometria de massa (PY-GC/
MS). Entre os resultados obtidos é de realçar a execução da pintura de base oleosa diretamente sobre a alvenaria de pedra 
calcária; as diferentes estratégias na utilização dos pigmentos entre os seis anjos; a presença extensiva de laca vermelha e 
semelhanças formais com as pinturas sobre madeira do deambulatório da Charola.

Palavras-chave: pintura mural; exames de área e de ponto, óleo, laca vermelha, douragem, repintes
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Fig. 1 – Vista geral dos seis anjos selecionados para análise e sua localização no 
octógono da Charola (Ribeiro, 2013). Os anjos CT1 encontram-se em frente ao arco 
triunfal.
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1. Introdução

O contributo que as várias técnicas analíticas, atualmente à disposição, podem ter no conhecimento profundo das obras de 
arte é inegável ao nível da identificação e caracterização técnica e material. As informações obtidas podem ser múltiplas não 
só para o entendimento das técnicas e materiais originalmente empregues, e das diferentes fases de execução, como podem 
fornecer pistas acerca de adições ou alterações posteriores. Este foi o ponto de partida do estudo realizado em seis anjos do 
octógono central da Charola do Convento de Cristo em Tomar, no âmbito da última intervenção de conservação e restauro 
levada a cabo pelo consórcio da empresa Nova Conservação entre 2013 e 2014.  

Os seis anjos selecionados para análise pertencem a um conjunto total de dezasseis que seguram instrumentos da Paixão de 
Cristo e que foram pintados um de cada lado das oito frestas dos tramos do registo superior do octógono central (Fig. 1). O 
critério de seleção teve por base as desigualdades no tratamento plástico, observadas pelos conservadores-restauradores, 
entre os anjos localizados em face do arco triunfal e os restantes, principalmente para com os mais ocultos do lado oposto.

A existência e extensão de repintes era outra questão que se pretendia explorar tendo em conta as duvidas ainda existentes 
acerca da data e da autoria deste ciclo pictórico. De acordo com historiografia de arte, a hipótese mais provável é que 
estas pinturas tenham sido mandadas executar por D. Manuel a partir de 1510 ao pintor natural de Tomar, Fernão Anes (act. 
1511–1521), tendo sido retocadas e repintadas ainda no final do século XVI e muito possivelmente em épocas subsequentes 
(Afonso, 2014, p. 147; Redol, 2004, p. 20). 

No texto que se segue é apresentada a metodologia seguida em campo e em laboratório e é feita uma sumula dos resultados 
da análise técnica e material apresentados no Colóquio a Charola de Tomar: novos dados, novas interpretações.

2. Etapas e metodologia de análise

A primeira etapa da campanha analítica consistiu na realização de exames de superfície e de ponto in situ com técnicas 
não destrutivas. Os exames de superfície constaram da observação das pinturas á vista desarmada e subsequente registo 
fotográfico com luz visível frontal e rasante (Vis) e no infravermelho próximo (IV). Complementarmente, foi feito a primeira 
caracterização da paleta cromática com a técnica da espectrofotometria no visível e colorimetria, tendo-se obtido um conjunto 
de coordenadas numéricas que traduzem os fenómenos de absorção e de reflexão que estão na origem das cores percetíveis. 
Os resultados das 79 medições efetuadas nos seis anjos após a sua limpeza foram projetados no espaço de cor CIE a*b*, no 
qual a* é a componente cromática verde-vermelha e a b*, a componente cromática amarela-azul. Desta forma, foi possível 
ter uma noção concreta da paleta atual e registar as principais diferenças cromáticas entre as seis figuras.
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As fotografias técnicas foram realizadas com uma câmara digital NikonD3100 14.2 Mpx modificada para full spectrum (UV-
Vis-IR) e com uma objetiva 10,0–55,0 mm f/3.5-5.6. Para as fotografias no Vis e Vis-RAS foi usada uma câmara digital Nikon 
D3200 24 MpX digital single lens reflex camera com uma objetiva Nikkor 18-55mm f:3.5-5.6 GII ED e um flash externo SB24.

Os filtros X-Nite 780, 850 e 1000 nm foram utilizados para a fotografia de infravermelho. As fotografias de luz rasante (RAS) 
foram obtidas recorrendo a um iluminante a 15-20º da superfície da pintura. As fotografias foram adquiridas em diferentes 
ângulos, possibilitando desta forma uma informação mais completa da topografia da superfície. Lâmpadas de halogénio 
1000W-230V D 58525 foram empregues para as fotografias Vis, Vis-RAS e IV. A aquisição das imagens foi realizada no 
formato RAW com auxílio das escalas QpCard101 v3 para a calibração de brancos. A edição das imagens for realizada no 
software Adobe Photoshop CS5.5.

Com base nos resultados obtidos nas técnicas anteriores, procedeu-se a amostragem de camadas cromáticas e de douramentos 
para o aprofundamento das técnicas; da ordem de execução das camadas presentes; identificação de materiais originais 
e não originais provenientes de intervenções posteriores (pigmentos/corantes/aglutinantes). No total, foram recolhidas 103 
micro-amostras nos seis anjos durante e após a limpeza. Estas foram extraídas em áreas de lacuna e de estalados em 
destacamento com um bisturi (lâmina10) até ao primeiro estrato para se obter a estratigrafia completa. 

Para a preparação de secções transversais, as amostras foram engobadas numa resina epóxida (Epofix Fix) e, após secagem, 
polidas com lixas Micro Mesh e SIC_Paper grif 1200. A observação das secções transversais foi levada a cabo com o 
microscópio Leica DM2500M com luz visível refletida em campo escuro (MO Vis) e com radiação ultravioleta (MO UV). 
Para a observação em UV, foi utilizada uma lâmpada de casquilho de alta pressão 103W/2 com um filtro de excitação BP 
340-380; espelho dicromático 400 e filtro de supressão Lp425. A documentação fotográfica correspondente no visível e no 
ultravioleta de fluorescência foi obtida com uma câmara digital Leica DFC290HD nas ampliações de 100 e 200x. 

As análises da composição elementar por microscopia eletrónica de varrimento (MEV) com espectrometria de energia 
dispersiva de raios-X (EDX) foram efetuadas em 49 secções transversais num equipamento Hitachi S-3700N de pressão 
variável com um detetor XFlash Bruker 5010 SDD. As imagens por eletrões retrodifundidos (BSE) e os espectros de EDS 
foram adquiridos com uma pressão de 40 Pa e uma corrente de 20 kV. O mapeamentos 2D foram efetuados sob as mesmas 
condições experimentais. A preparação das secções com douramento foi feita por deposição de carbono e a sua análise 
realizada em alto vácuo. 
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Para a identificação da composição química de sete pigmentos por micro-Raman foi utilizado o espectrómetro HORIBA XPlora 
equipado com um laser HeNe com linha de excitação 638 nm e potência de 11mW, acoplado a um microscópio Olympus. 
Por último, a deteção e a identificação química de aglutinantes em 18 micro-amostras foi feita primeiro com recurso a micro-
espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (µ-FT-IR) e de seguida, com pirolise acoplada a cromatografia 
gasosa e espectrometria de massa (Py-GC/MS). Na primeira técnica, foi utilizado um espectrómetro Bruker acoplado a 
um microscópio HYPERION3000 com um detetor MCT, arrefecido com azoto líquido, e uma objetiva ATR (20x) (cristal de 
Germânio com 80 micra de diâmetro). Os espectros foram adquiridos na região de 4000-650 cm-1, com uma resolução 
espectral de 4cm-1 e 64 varrimentos. O equipamento é controlado pelo software OPUS7.2. A subsequente caracterização dos 
compostos moleculares foi obtida por Py-GC/MS com recurso a um pirolisador double-shot Frontier Lab PY-3030D, acoplado 
a cromatógrafo gasoso Shimadzu GC2010 e a um espectrómetro de massa GCMS-QP2010 Plus. 

3. Resultados e discussão

3.1. Suporte pictórico

Tal como verificado nos intradorsos e arco triunfal, as pinturas murais existentes no tambor central da Charola foram realizadas 
diretamente sobre uma alvenaria de pedra calcária aparelhada sem as camadas de reboco usualmente presentes com o 
intuito de atenuar as irregularidades do aparelho subjacente e de criar uma superfície compacta e lisa para a receção 
da pintura. Os sulcos deixados pelos instrumentos de corte, as marcas de canteiro e todas as irregularidades da superfície 
rochosa são nitidamente percetíveis em luz rasante nos seis anjos em análise (Fig. 2). As únicas argamassas presentes são 
as que se encontram nas juntas de união. De uma forma geral, estas encontram-se desniveladas, revelando uma colocação 
grosseira e rápida sem grandes preocupações com a textura e aspeto final.

A ausência de camadas de argamassa indicia, só por si, o recurso a uma técnica de pintura mural a seco. Em Portugal, só outro caso 
similar foi reportado até ao momento, datado do início do século XV (Valadas & alii, 2013, pp. 989–998). Tratam-se das pinturas 
murais localizadas na abóbada da Sacristia do Mosteiro da Batalha, nas quais os pigmentos foram previamente misturados com 
cal hidratada e estendidos sobre a superfície calcária. Nos anjos em estudo, a presença de redes finas de estalados, análogas 
às das pinturas a óleo, revelam a utilização não de cal mas de um material orgânico como aglutinante. Pintar numa parede seca 
pressupunha normalmente um isolamento prévio da superfície porosa por forma a evitar a absorção excessiva do aglutinante das 
camadas cromáticas. Nalgumas das amostras recolhidas, a presença vestigial de uma camada de natureza orgânica é sugerida por 
MO-UV nas secções transversais na interface entre a pedra calcária e as camadas sobrejacentes. 

Receitas para pintar em paredes secas encontram-se registados em dois dos mais famosos  tratados de pintura da época. 
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Fig. 2 – Pormenores 
em luz visível rasante 
da superfície do 
suporte pictórico e 
das juntas de ar-
gamassa (Ribeiro, 
2013)
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Cennino Cennini em Il Libro del Arte, escrito no inicio do século XV, recomendava a impermeabilização da superfície do intonaco 
com uma mistura de ovo (inteiro) e de suco leitoso de figo diluídos em água para a pintura a óleo e a tempera (Cennini, 2003, pp. 
129–130). Já Giorgio Vasari, em 1550, na introdução técnica da Le Vite de’ piu eccellenti pittori, scultori e architttori propõe outras 
alternativas que, consoante a técnica e o estrato de argamassa subjacente (o intonaco ou o arricio), podiam variar entre duas demãos 
de cola quente; passagens com óleo até atingir a saturação, com uma emulsão de óleo e ovo ou com óleo, resina e verniz, seguida 
de uma camada de imprimadura de base oleosa. 

Cennino Cennini não desenvolve o procedimento a seguir para pintar diretamente sobre pedra, referindo apenas que a superfície 
deveria ser encolada. Giorgio Vasari, pelo contrário, dedica o capítulo 10 a esta temática, indicando que as melhores pedras para 
o efeito só necessitariam de uma camada de imprimadura o que, segundo Paolo e Laura Mora, sugere que esta técnica se havia 
tornado uma prática corrente, pelo menos em Itália, em meados do século XVI (Mora & Philippot, 1984, p. 148). 

3.2. Técnica de transposição da composição

Ao contrário do esperado, nos seis anjos em análise não são observáveis indícios de técnicas que pudessem ter auxiliado o(s) pintor(es) 
na passagem do traçado preparatório das figuras, com cerca de 4 m de altura por 1,25–1,35 m de largura. Por observação em luz 
rasante só foram detetadas:

a) incisões diretas com cerca de 0,5 mm de espessura na marcação das linhas retas de alguns dos instrumentos da Paixão (Fig. 3a);

b) a presença de rebarbas nos frisos castanhos e brancos que, com cerca de 1–2cm de largura, emolduram as seis figuras. As 
rebarbas são reveladoras da passagem do pincel encostado a uma superfície que foi de seguida removida. Esta última teve a função 
de garantir a execução de linhas retas.

Vestígios da técnica de estresido, ou seja da passagem do desenho com uma boneca de carvão através de uma superfície picotada, 
estão presentes pontualmente na base do anjo CT7esq. Este é o único local onde o picotado a carvão é visível tendo sido executado 
após a pintura da túnica do anjo (Fig. 3b). Nos restantes anjos, não foi possível confirmar a adoção desta técnica quer em luz visível 
quer por radiação no infravermelho. De uma forma geral, os registos fotográficos em infravermelho (realizados com os filtros 850 
e 950 nm) não forneceram dados adicionais aos já observados à vista desarmada. A radiação de infravermelho deteta traçados 
preparatórios à base de carvão (ou grafite), pelo que a sua presença seria, em principio, realçada nas fotografias. É o que acontece 
com os pormenores decorativos na indumentária e com os repasses dos contornos das carnações feitos com carvão vegetal. O mesmo 
fenómeno já não se verifica com ocres vermelhos usualmente empregues em pintura mural com essa finalidade. Estes pigmentos à 
base de óxidos e hidróxidos de ferro(FeO(OH) e Fe2O3), quartzo (SiO2) e minerais de argila são parcialmente transparentes a 
este tipo de radiação e, como tal, a sua presença em camadas subjacentes não é facilmente identificável nos registos fotográficos 
resultantes. Este poderá ser o caso visto se ter detetado ocre vermelho em algumas das lacunas de camadas cromáticas. 
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Fig. 3 – Pormenores em luz 
visível  rasante das incisões 
diretas e das rebarbas 
(a) e do único vestígio da 
técnica do estresido ob-
servado na base do anjo 
CT7esq (b) (Gil, 2013)
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3.3. Pintura: materiais de cor e aglutinantes

3.3.1.Materiais de cor

A identificação e ocorrência dos materiais de cor nas pinturas em estudo estão patentes no Quadro 1.  

Quatro colorantes vermelhos foram identificados pela metodologia analítica, nomeadamente ocre vermelho, sulfureto de 
mercúrio, vermelho de chumbo e garança. Os três primeiros são pigmentos, ou seja, materiais inorgânicos, enquanto o ultimo 
é uma substância corada de natureza orgânica.

De uma forma geral, por ocres entende-se um conjunto de materiais de natureza argilosa provenientes da alteração e 
desagregação de rochas de composição mineralógica variada. Também apelidadas de terras coradas, estas encontram-se 
entre as primeiras matérias-primas utilizadas pelo homem como pigmentos devido à sua abundância na crosta terrestre e 
reconhecida estabilidade química e física. Da sua composição fazem parte diversos minerais de que se realçam os óxidos e 
hidróxidos de ferro (FeO(OH) e Fe2O3), o quartzo (SiO2) e minerais de argila (Gil & alii, 2008, pp. 49–50). Estes compostos 
são facilmente identificados em MEV-EDX pela presença de alumínio, sílica e de potássio na sua composição. A hematite 
(Fe2O3) é o composto responsável pela cor vermelha destes pigmentos embora estes também possam conter outros cromóforos 
na sua composição, tais como goethite (FeO(OH)) e dióxido de manganês (MnO2) que conferem as nuances alaranjadas e 
acastanhadas percetíveis in situ. Nos seis anjos em análise, os ocres vermelhos foram empregues sobretudo como fundo dos 
arabescos dourados na base dos anjos. 

Ao contrário dos ocres, o sulfureto de mercúrio (cinábrio na versão natural e vermelhão na artificial) era um pigmento 
dispendioso, e com um estatuto de luxo, devido à sua menor acessibilidade na natureza. Em território nacional não 
existem evidências geológicas da existência de jazigos de mercúrio, o que significa que este minério tinha que ser 
importado muito possivelmente de Espanha onde se encontram as maiores reservas conhecidas desde a Antiguidade 
Clássica (ex. da Mina de Almadén) (Rutterford & Chase, 1993, pp. 159–160). Como tal, não surpreende que este tenha 
sido o pigmento de eleição para a pintura das asas e da capa vermelha do anjo com o Sudário (CT1dt), de forte 
impacto visual em frente do arco triunfal (Fig. 4a). Curiosamente, no anjo à sua esquerda, com a coroa de espinhos 
(Ct1esq), o colorante predominante na túnica e nas asas foi outro. Nas secções transversais analisadas por MO, um 
material avermelhado de origem orgânica é facilmente identificável no visível pela sua translucidez e sob radiação 
ultravioleta, pela sua fluorescência rosa avermelhada. (Fig. 4b). Este material foi estendido em velaturas, de espessura 
variável, e sob a forma de partículas, tal como os pigmentos, encontrando-se neste caso em misturas com branco de 
chumbo, sulfureto de mercúrio, azurite, ocres e negro de carbono (Fig. 4b). A análise por HPLC/DAD/MS em duas 
amostras, permitiu a identificação de alizarina e purpurina, dois dos constituintes cromogéneos da laca de garança, 
também conhecida na literatura como ruiva ou ruiva-dos-tintureiros (Candeias, 2006, p. 29).  
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Fig. 4 – Microfotografias no visível 
e em ultravioleta de fluorescência 
de secções transversais com sul-
fureto de mercúrio (a) e com laca 
vermelha (b) e respetivos espectros 
de MEV-EDX.  O sulfureto de mer-
cúrio é identificado pela presença 
de enxofre (S) e mercúrio (Hg) e o 
laca vermelha pelo elevado teor 
em alumínio (Al) e carbono (C). 
As diferenças de tonalidade das 
camadas cromáticas estão patentes 
na projeção CIE a*b*. 



96

A garança, extraída das raízes de plantas da família Rubiaceae, foi um dos corantes vermelhos mais importantes utilizados 
desde a Antiguidade em tinturaria (Schweppe & Winter, 1997, p. 111). A utilização extensiva de lacas vermelhas nestas 
pinturas reveste-se de uma importância singular visto, por si só, atestar a utilização de uma técnica mural a seco com um 
aglutinante. O uso de corantes em pinturas murais a fresco, e em pinturas a cal, não era usual devido à alcalinidade do 
hidróxido de cálcio e insuficiente proteção conferida pela matriz cristalina de carbonato de cálcio à radiação ultravioleta. 
A sua descoberta, nos seis anjos estudados do octógono central da Charola, constitui um dos vários pontos em comum com 
os materiais de pintura identificados nas composições sobre madeira do deambulatório, supostamente realizadas no mesmo 
período cronológico (Henriques & Pires, 2004, p. 42). 

Ao contrário dos colorantes precedentes, o pigmento vermelho de chumbo ou mínio (de formula química Pb3O4) só foi 
identificado em duas amostras recolhidas na capa e no rosto do anjo CT1esq. No rosto, trata-se de uma camada espessa e 
compacta que aparenta ter sido utilizada como imprimadura (Fig. 5). Facto único e curioso tendo em conta que na modelação 
das carnações, é uma camada cinzenta e/ou cinzenta acastanhada à base de chumbo e negro de carbono que serve 
normalmente esse propósito.

Já ao nível dos pigmentos amarelos-amarelo acastanhados, para além do uso de ocres, é de notar a identificação por MEV-
EDX de partículas enriquecidas em chumbo (Pb) e estanho (Sn) e em chumbo e antimónio (Sb) em duas amostras do anjo CT4dt. 

Quadro 1 – Materiais de pintura identificados e/ou sugeridos pela metodologia analítica e sua localização nos seis anjos em estudo. 
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Fig. 5 – Microfotografia no visível 
da secção transversal com a impri-
madura laranja e respetivo mapa 
elementar por MEV-EDX. O pig-
mento vermelho de chumbo (mínio) 
foi identificado por  µ-Raman com 
base nas bandas características a 
124, 154, 229, 317, 394, 461 e 
554 cm-1. 
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O pigmento amarelo de chumbo e estanho (tipo II) é sugerido pela presença de silício na composição (no tipo I, este elemento 
está ausente) (Pelosi & alii, 2010, pp. 108–115). Por outro lado, a conjugação de chumbo e de antimónio parece revelar o 
emprego de outro pigmento conhecido como amarelo de Nápoles que, em termos históricos, tende a substituir o de estanho na 
pintura europeia a partir da primeira metade do século XVI (Cabral, 2007, pp. 41–42). Em ambos os casos, não foi possível 
determinar a estequiometria dos compostos pela razão Pb:Sn/Sb ser afetada pelo elevado teor em branco chumbo em seu 
redor. Os dois pigmentos de origem artificial foram detetados juntamente com ocres e com laca de garança nos sombreados 
da túnica e, apesar do número reduzido de partículas observadas, a sua presença parece ter sido intencional, possivelmente 
como forma de aumentar o grau de saturação da cor das camadas. O pigmento amarelo de estanho e chumbo também foi 
identificado nas pinturas em madeira do deambulatório acima referidas (Quadro 1). 

As tonalidades azuis, por sua vez, foram produzidos não com o pigmento azul ultramarino, como inicialmente se suponha tendo em 
conta a importância deste ciclo pictórico mas com o mineral azurite. Azurite, um carbonato básico de cobre de fórmula química 
2CuCO3.Cu(OH)2, foi um dos pigmentos azuis mais frequentes na pintura mural e de cavalete, especialmente durante a Idade 
Média e Renascimento (Gettens & West Fitzhugh, 1993, p. 25). Em todas as camadas cromáticas analisadas este pigmento encontra-
se numa matriz opaca à base de branco de chumbo (na forma de cerussite ou hidrocerussite) estando esta camada, por sua vez (e 
na generalidade), por cima de uma imprimadura de cor cinzenta (Fig. 6a). Tal como o sulfureto de mercúrio, a diferença do uso de 
azurite entre os seis anjos reside na concentração das partículas de pigmento; na extensão pintada e na espessura das camadas 
que tendem a diminuir dos anjos mais visíveis para os mais ocultos do octógono. A granulometria variou consoante o efeito cromático 
pretendido, estando as partículas mais grosseiras associadas às gradações de azul mais intensas, principalmente nas áreas de 
sombra (Fig. 6a, Fig. 6b). A azurite também foi misturada com laca vermelha para a obtenção de tonalidades violáceas (Fig. 6c).

O esmalte, um vidro potássico moído, com cobalto como cromóforo, foi descoberto por MO e MEV-EDX no fundo do anjo CT5esq, 
nas asas do CT4esq e na túnica do anjo CT7esq, por cima de uma camada de ocre vermelho e de azurite respetivamente (Fig. 
7a, Fig. 7b). Embora a data da aparição do esmalte na pintura europeia ainda seja controversa, é consensual a sua utilização 
a partir do final do século XVI, em diante, em substituição do pigmento azurite mais dispendioso. No Alentejo ele foi o pigmento 
azul mais identificado em núcleos murais dos finais do século XVI e inícios do XVII (Gil & alii, 2011, 2014, pp. 23–36, 288–306). 
A sua presença nestas pinturas em cima de azurite indicia claramente um repinte posterior. O esmalte passou desapercebido na 
observação a olho nu devido à deterioração química e física que sofreu e que acarretou a perda da tonalidade azul para cinzento.

Ao contrário dos pigmentos azuis, o uso de pigmentos verdes foi restrito tendo estes sido identificados nas camadas superficiais das 
fitas dos anjos CT1esq, CT4esq e CT5esq, em camadas internas do fundo do anjo CT4dt e em resíduos á superfície da capa do 
anjo CT7esq. O cobre é o elemento comum a todas as camadas que de aspeto translucido, e sem individualização de partículas 
verdes, parecem remeter para a utilização de resinato ou eventualmente de acetato básico de cobre. Outro tipo de estratégia foi 
observado em duas camadas oriundas da fita do anjo Ct4esq e do anjo CT1esq. Nestas, o tom verde foi obtido pela mistura e/ou 
sobreposições de partículas ocre, amarelo de Nápoles e azurite.  
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Fig. 6 – Microfotografias no visível de secção 
transversais com partículas de cobre (Cu) em 
diferentes granulometrias e concentrações e 
respetivos mapas elementares por MEV-EDX 
: a) na túnica do anjo CT7esq numa área 
de sombra; b) no fundo azul claro do anjo 
CT1esq e c) na asa do anjo CT1dt em mistura 
com laca vermelha. As diferenças de tonali-
dade das camadas cromáticas estão patentes 
na projeção CIE a*b*.
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Fig. 7 – Microfotografias no visível e em 
ultravioleta de fluorescência de secções trans-
versais com partículas de esmalte e respetivos 
espectros de MEV-EDX.  Este pigmento é 
identificado pela presença e teor em cobalto 
(Co), arsénio (Ar), silício (Si) e potássio (K). 
O pigmento encontra-se por cima de uma 
camada de azurite em a e, em b, cima de 
uma camada vermelha à base de ferro (ocre 
vermelho). A análise por µ -Raman evidência 
as bandas características da azurite a 406, 
766, 841, 1100 cm-1.
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3.3.2.Aglutinantes

Das cinquenta e nove camadas cromáticas (correspondentes a dezoito amostras) rastreadas por µ-FT-IR, em quarenta foi identificado 
óleo; em cinco, óleo e proteína e em duas só proteína como aglutinantes dos pigmentos. A análise subsequente por Py-GC/MS 
permitiu a caracterização dos compostos moleculares presentes em 11 camadas, tendo revelando a presença de óleo de linhaça e de 
gema de ovo (Fig. 8). O óleo de linhaça foi detetado em todas as camadas indiferentemente da sua localização na estratigrafia, da 
tonalidade e do tipo de pigmento empregue. A adição de óxidos metálicos secativos para melhorar as propriedades reológicas do 
óleo poderá justificar a presença constante de branco de chumbo nas amostras estudadas. A este facto, acresce que a laca vermelha 
e a azurite são materiais relativamente transparentes, o que é significativo numa técnica a óleo. Talvez por isso, e para otimizar 
as propriedades óticas destes dois pigmentos (e por conseguinte sua visualização á distância), estes tenham sido quase sempre 
englobados numa matriz opaca de branco de chumbo. O óleo, para além de puro, podia ser usado em misturas com proteína, como 
parece ser o caso de cinco amostras analisadas por µ-Ft-IR. A presença de gema de ovo contudo só foi confirmada até ao momento 
por Py-GC/MS numa amostra com laca de garança (Fig. 8a). Novas análises estão a ser projetadas para se chegar a conclusões 
sobre o uso eventual de têmpera gorda em camadas semelhantes.

3.4. Pintura: alterações e repintes 

Traçar a história das intervenções pictóricas nestas pinturas é uma tarefa complexa visto a similitude no tipo de cromóforos e de 
aglutinante detetados nas várias camadas analisadas e o seu uso na pintura europeia a óleo no século XVI. No texto que se segue 
são apenas realçadas três situações observadas na campanha de estudo em campo e em laboratório. 

A primeira prende-se com a observação no Vis e Vis-RAS da presença de alterações evidentes ao programa decorativo inicial no 
anjo CT1 esq e no CT7esq (Fig. 9). Os dois possuem vestígios de douramento e de guadamecil no manto e na túnica. Os recortes 
do guadamecil são nitidamente identificáveis em luz rasante no anjo CT7esq enquanto no anjo CT1esq estão presentes somente 
vestígios da sua aplicação. A folha metálica foi estendida por cima. Em ambos os casos, estas áreas foram alvo de uma campanha 
de renovação tendo sido cobertas pelas camadas de pintura atualmente percetíveis.

A presença de laca vermelha como repinte foi outra das dúvidas iniciais. 

Nos seis anjos em estudo, a presença de laca vermelha foi detetada ao nível da indumentária mas também pontualmente nas 
carnações (em mistura com sulfureto de mercúrio), no cabelo e nas asas misturada com azurite e ocres. No anjo CT1esq, não parece 
haver duvidas que a laca de garança na túnica foi utilizada no momento que este anjo sofreu a importante reformulação da 
decoração, a que acima aludimos, porque aparece em duas amostras sobrepostas aos vestígios de douramento e de guadamecil 
(fig.5b). Nas restantes áreas, a ocorrência de laca vermelha a vários níveis da modulação pictórica das figuras leva a prossupor que o 
seu emprego foi de origem e não apenas fruto de possíveis campanhas pictóricas posteriores (Quadro 1).
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Fig. 8 – Espectros de FT-IR e pirogramas com 
a indicação dos bandas de absorvância  e 
dos bio marcadores característicos da gema 
de ovo (a)  e do óleo (b). 
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Fig. 9 – Localização e pormenores em luz 
visível dos vestígios  de douramento e do 
guadamecil nos anjos CT1esq e CT7esq.
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Os fundos das figuras foi outra das questões exploradas. Da análise das secções transversais recolhidas nos anjos CT1esq 
e dt, CT4esq e CT5esq, depreende-se que o pigmento azurite foi o pigmento originalmente empregue nos fundos azuis 
acinzentados enquanto o esmalte descoberto no anjo CT4esq é, como acima referido, um repinte posterior (Fig. 8a). Por outro 
lado no anjo CT5esq, é de realçar a presença de uma camada de ocre vermelho por baixo da camada de fundo rosa à base 
de branco de chumbo e de sulfureto de mercúrio e por baixo de branco de chumbo e de esmalte nas nuances mais azuladas 
(Fig. 8b). A semelhança ao nível da composição e da espessura da camada de ocre vermelho com a do fundo da base dos 
arabescos, levanta a hipótese de esta última ter sido originalmente estendida por toda a superfície da composição.

3.5. Camadas de douramento

As camadas de douramento nos frisos e nos arabescos da base foram também alvo de atenção, visto haver duvidas acerca 
da contemporaneidade entre si e para com os dos vestígios detetados na túnica e capa dos anjos CT1esq e CT7esq (Fig. 10). 

O primeiro dado que se realça pela observação em microscopia ótica das secções transversais das 12 amostras recolhidas 
é a variabilidade no número, na espessura e na tonalidade do estrato preparatório abaixo da folha metálica (Fig.11). As 
restantes camadas abaixo deste (ou acima no caso das amostras CT1esq) condizem com as diferentes camadas cromáticas 
das indumentárias ou dos fundos acima estudados. Nos frisos é onde a diferença é mais notória enquanto nos arabescos 
da base, a presença de um estrato branco em três das amostras parece revelar o mesmo modus operandi. Todos os estratos 
preparatórios têm em comum o elevado teor em chumbo na sua matriz, indiciando uma técnica de douragem a óleo (ou a 
mordente) (Quadro 2). Na técnica da douragem a óleo, a folha de ouro não é brunida o que permite menos cuidado na 
preparação e na execução. Este facto, associado à altura em que se encontram as figuras dos anjos, justifica os ligeiros 
desajustes entre as folhas metálicas observados em vários pontos dos frisos. 

A utilização de ligas com elevado teor em ouro (Au) é outro ponto em comum a todas amostras analisadas por MEV-EDX. Nos 
vestígios na indumentária dos anjos CT1esq e Ct7esq foi identificado ouro de elevada pureza (24 quilates), com cerca de 138 
a 147 nm de espessura. Na base e nos frisos foram empregues ligas de ouro (Au) e prata (Ag), com o ouro a rondar os 96% 
(22 quilates) e com 40 a 143 nm de espessura. Cobre (Cu) surge em concentração vestigial. A semelhança na composição das 
ligas analisadas ao nível dos frisos e das bases parece remeter para a mesma campanha decorativa. 
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Fig. 10 – Macrofotografia no visível e localização 
dos pontos de  amostragem das camadas de 
douramento (Gil, Ribeiro, 2013)

Fig. 11 – Microfotografias no visível das secções 
transversais das camadas de douramento e das 

camadas sobre e subjacentes
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4. Conclusões

As pinturas murais existentes na Charola do Convento de Cristo constituem exemplares únicos e excecionais em contexto 
nacional pela sua monumentalidade e técnica pictórica e o presente estudo dos seis anjos do octógono reforça 
precisamente esta convicção. Por se tratar de pinturas murais a seco executadas diretamente sobre a alvenaria de 
rocha calcária aparelhada demonstra uma mestria pouco usual para uma época em que a técnica mural predominante 
era por excelência a do fresco. A utilização de camadas de imprimaduras cinzentas, a presença extensiva de laca de 
garança, de pigmentos de chumbo e da técnica de base oleosa sugerem que os pintores eram versados em pintura 
de cavalete, tendo transposto com sucesso o procedimento e os materiais de pintura correntes nesta técnica para as 
paredes do octógono. Particularmente relevante nos resultados obtidos é também o facto de estarem em concordância 
com os resultados obtidos para as pinturas sobre madeira do deambulatório, reforçando a noção de uma obra total 
avançada recentemente pela historiografia de arte.

Quadro 2 – Análise elementar por MEV-EDX dos constituintes dos estratos de preparação dos douramentos. A percentagem é dada em peso (wt%);  os resultados foram 
normalizados a 100%.



107

Agradecimentos

Consórcio Nova Conservação Lda em particular a Nuno Proença e a José Artur Pestana; Direção do Convento de Cristo 
em Tomar (na pessoa de Ana Carvalho Dias); Direção Geral do Património Cultural, em particular José Moinhos e Irene 
Frazão; Fundação para a Ciência e Tecnologia através de Bolsa de Pós-Doutoramento (SFRH/BPD/63552/2009), financiado 
pelo programa POCI2010 e QREN-POH-tipology 4.1. (coparticipado pelo Fundo Social Europeu (FSE) e fundos nacionais 
MCTES; Projetos ONFINARTS (PTDC/EAT-HAT/115692/2009) e PRIM’ART (TDC/CPC-EAT/4769/2012), financiados por 
fundos nacionais através da FCT/MEC e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do 
COMPETE - Programa Operacional Fatores de Competitividade (POFC); Projeto APOLLO (ALENT-07-0224-FEDER-001760) 
financiado pelo QREN/INALENTEJO Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Por último, ao fotógrafo Profissional 
Manuel Ribeiro (http://www.mrfotosonline.com/).



108

Bibliografia
AFONSO, Luís U. (2014b) – De Rotunda a Charola: a etapa manuelina. In DIAS, Ana Carvalho Dias; FRAZÃO, Irene, eds. – A Charola do Convento de 
Cristo: história e restauro. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural, pp. 70–159.
CABRAL, João M. Peixoto (2007) – História breve dos pigmentos: 4- Das artes da Idade Média (2.ª parte). Química. Lisboa. 104, pp. 39–50.
CANDEIAS, António (2006) – Corantes têxteis naturais. In Pigmentos e corantes naturais: entre as artes e as ciências. Évora: Edições Molina, pp. 21–38.
GETTENS, Rutherford J.; WEST FITZHUGH, Elisabeth (1997) – Azurite and blue verditer. In ROY, Ashok, ed. - Artist’s pigments: a handbook of their history 
and characteristics. Volume 2. Washington, DC: National Gallery of Art, pp. 23–36.
GIL, Milene; CARVALHO, Maria L.; LONGELIN, Stephane; RIBEIRO, Isabel; VALADAS, Sara; MIRÃO, José; CANDEIAS, António (2011) – Blue pigment colors 
from wall painting churches in danger (Portugal 15th to 18th century): identification, diagnosis and color evaluation. Applied Spectroscopy. Frederick, MD. 
65:7, pp. 782–789.
GIL, Milene; CARVALHO, Maria L.; SERUYA, Ana; CANDEIAS, António; MIRÃO, José; QUERALT, Inácio (2008) – Yellow and red ochres from southern 
Portugal: elemental composition and characterization by WDXRF and XRD”. Applied Physics. A. Berlin. 90, pp. 49–50.
GIL, Milene; SERRÃO, Vítor; CARVALHO, Maria L.; LONGELIN, Stephane; DIAS, Luis; CARDOSO, Ana; CALDEIRA, Ana T.; ROSADO, Tânia; MIRÃO, José; 
CANDEIAS, António (2014) – Analysis of paint layers color differences within a 17th century mural painting workshop in Southern Portugal by Spectra-
colorimetry and SEM-EDS. Color Research and Application. Hoboken, NJ. 39:4, pp. 288–306.
GETTENS, Rutherford J.; FELLER, Robert L.; CHASE, W. T. (1993) – Vermillion and cinnabar. In ROY, Ashok, ed. - Artist’s pigments: a handbook of their history 
and characteristics. Volume 2. Washington, DC: National Gallery of Art, pp. 159–182.
HENRIQUES, Frederico; PIRES, Sónia (2004) – Camadas cromáticas. In A pintura da Charola de Tomar. Lisboa: Instituto Português de Conservação e 
Restauro, pp. 40–66.
MORA, Paulo, MORA; Laura, PHILIPPOT, Paul (1984) – Conservation of wall paintings. London: Butterworths.
PELOSI, Claudia; AGRESTI, Giorgia; SANTAMARIA, Ulderico, MATTEI, Elisabetta (2010) – Artificial yellow pigments: production and characterization 
though spectroscopic methods of analysis. e-Preservation Science. Ivančna Gorica. 7, pp. 108–115.
REDOL, Pedro (2004) – Nas mãos do tempo. In A pintura da Charola de Tomar. Lisboa: Instituto Português de Conservação e Restauro, pp. 20–23.
SCHWEPPE, Helmut; WINTER, John (1997) – Madder and alizarin. In WEST FITZHUGH, Elisabeth, ed. – Artist’s pigments: a handbook of their history and 
characteristics. Volume 3. Washington, DC: National Gallery of Art, pp.109–134.
The book of art of Cennino Cennini, a contemporary practical treatise on Quattrocento Painting. 1922. London: Allen & Unwin.
VALADAS, Sara; CANDEIAS, António; DIAS, Cristina; SCHIAVON, Nick; COTOVIO, Maria; PESTANA, José; GIL, Milene; MIRÃO, José (2013) – A multi-
analytical study of the fifteenth century mural paintings of the Batalha Monastery (Portugal) in view of their conservation. Applied Physics A. Berlin. 113, 
pp. 989–998.



109

A Rotunda românica de Tomar 
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militar portuguesa
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Resumo

O Templo românico de Tomar, apesar das subsequentes intervenções de que foi alvo entre o final da Idade Média e o período moderno — alte-
rando de forma que hoje podemos considerar significativa o seu plano original — representa uma obra fundacional da arquitetura portuguesa. 
Associado à lembrança da distante Terra Santa e à de Jerusalém em particular, é um edifício que ostenta, em si, uma longa história memorial que 
se confunde com a da cidade templária e, por extensão, com a da própria monarquia portuguesa. Apesar de ainda existirem muitas lacunas, as 
atuais ferramentas de investigação, cruzando o ambiente espiritual e cultural com a interpretação da arquitetura, sustentam novos olhares nesta 
obra verdadeiramente singular no contexto da arte portuguesa, indicando outras leituras para a influência, real ou mística, da Cidade Santa e 
do seu Templo no espaço português.
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Abstract

The Romanesque Temple of Tomar, despite subsequent interventions made between the end of the Middle Ages and the modern era — changing 
its original plan in a way we can, nowadays, consider significant — represents a foundational work of the Portuguese architecture. Linked with 
the memory of the distant Holy Land and of Jerusalem in particular, it is a building that displays, in itself, a long memorial history mingled with the 
one of the templar city, and, by extension, with the very Portuguese monarchy. Although there are still many gaps, the present investigation tools, 
combining the spiritual and cultural ambience with the interpretation of architecture, support new visions of this work truly unique in the context of the 
Portuguese art; at the same time, different readings point to the influence, real or mystic, of the Holy City and its Temple in the Portuguese territory.

Keywords: Templar Order; Religious and military architecture; Spirituality
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Introdução

Passados cerca de 850 anos sobre a edificação do recinto fortificado da antiga urbe 
de Tomar, onde se descobre um singular monumento religioso templário (Fig. 1), não 
é possível permanecer impassível à sua sedução e às diversas interrogações que dele 
emanam. Tal edifício, a Rotunda1, projeta tantas dúvidas ou perplexidades para a 
compreensão da Ordem do Templo, ou da relação dos Templários com a formação 
de Portugal ou com a própria História do Cristianismo que, mesmo se num exercício 
de pura conjetura, entre os séculos XV e XVII, as obras entretanto justapostas não 
tivessem conferido à sua envolvente a imagem que hoje tem, talvez ele continuasse a 
ser o principal monumento de toda a arte portuguesa. 

Como um estranho palimpsesto, esta obra templária (Fig. 2) marcou desde sempre a 
arquitetura em Portugal, influenciando de forma indelével muitas gerações dos nossos 
antepassados e continuando a derramar sobre nós a sua luz. Embora temendo um 
presumível afastamento do rigor histórico, é de admitir que alguns monarcas olharam 
a Rotunda tomarense de modo particular. Ao rei fundador pode ser imputado o 
suporte efetivo na criação deste espaço, como se de uma geografia sagrada se 
tratasse, apoiando decisivamente o seu fiel cavaleiro, D. Gualdim Pais, no sonho de 
trasladar a memória de Jerusalém. D. Dinis, em tempos de turbulência, talvez tenha 
idealizado à sua sombra uma renovada cavalaria, a de Cristo. Monarcas e príncipes 
da dinastia de Avis através dela terão sentido o apelo para uma nova tomada da 
Cidade Santa. E Filipe II de Espanha terá, porventura, intuído que o aparato do 
recinto de Tomar, e a proximidade da Rotunda templária, seria o lugar adequado 
às suas pretensões para nele se fazer aclamar rei de Portugal. Em suma, aquilo 
que, enquanto arquitetura, a Rotunda tomarense projeta para a espiritualidade e 
cultura portuguesa é inigualável. É possível que, se na atualidade ela já não se 
pudesse contemplar, sinal seria, quiçá, de que viveríamos integrados numa qualquer 
nacionalidade ou identidade europeias muito diferentes da que temos hoje. 

1 - Devemos começar por assinalar uma imprecisão sistemática a que o Dr. Fernando Bandeira Ferreira se opunha veementemente e 
que desde há muito carece de esclarecimento: referimo-nos ao facto de ser repetidas vezes utilizado o termo charola para designar 
o mais emblemático edifício religioso do conjunto tomarense. Na realidade, como sabiamente nos dizia, tal edifício não é uma cha-
rola, palavra de origem castelhana (girola) que designa o deambulatório semi-circular das igrejas de peregrinação românicas, mais 
tarde estendido a igrejas góticas e do período moderno, solução arquitectónica que manifestamente não se encontra neste lugar, por 
estarmos, ao invés, em presença de uma rotunda. De facto, nem as intervenções dos períodos henriquino e manuelino a transformaram 
num semi-círculo, deixando neste aspecto intacta a sua configuração original.

Fig. 1 – Rotunda templária  

Fig. 2 – Interior da Rotunda  
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Abordando os Templários e deixando de parte uma análise sobre a historiografia que se debruçou sobre este assunto, é 
necessário salientar que os estudos sobre ordens militares em Portugal — incluindo a do Templo — têm na última década 
aumentado de forma considerável2. Embora os Templários sejam, por diferentes razões, boas e más, um tema muito popular, 
tem sido patente a falta de elementos relativos à sua intrínseca espiritualidade. São elucidativas as palavras de Jonathan 
Riley Smith no que se refere às milícias do Templo e do Hospital: “(os) historiadores tendem a concentrar-se nelas enquanto 
fenómenos militares, instituições internacionais, potências económicas e proprietárias de terras. Muito pouca atenção tem sido 
prestada ao seu papel primordial enquanto ordens religiosas” (Riley-Smith, 2010 (tradução do autor)). De facto, particularmente 
para a Ordem do Templo, este paradoxo deriva do facto de normalmente os seus membros serem catalogados apenas como 
guerreiros, menosprezando o seu lado de monges. Tem também permanecido uma tendência historiográfica para agrupar as 
ordens do Templo e do Hospital como organizações similares, quando, no decurso da sua história, elas foram por vezes muito 
diferentes, quer no plano militar quer no plano religioso, tanto na Terra Santa como em Portugal. 

Se os agostinianos e os cistercienses seguiam a doutrina dos Padres da Igreja, os objetivos dos Templários constituíam uma 
novidade absoluta no Cristianismo ocidental, ao combinar uma obediência monástica com o ofício guerreiro. É possível que 
esta dualidade causasse alguma perplexidade aos próprios membros, divididos entre as exigências da milícia e a altura 
da meditação, por mais escassa que esta fosse. No caso da Ordem do Templo são ainda exíguas as informações que 
se podem recolher acerca da espiritualidade dos seus membros. É desconhecido se estes cavaleiros, em raros momentos 
de contemplação, alguma vez se poderiam dedicar à exegese bíblica ou de que modo acompanhavam as inquietações 
intelectuais e espirituais da época. No entanto, no plano artístico, e particularmente no território português, existem diversos 
dados que permitem, com relativa segurança, avaliar a relação entre a arquitetura e a espiritualidade templárias, e de 
que modo nelas estão patentes a memória da Terra Santa, de Jerusalém e do famoso edifício associado ao Rei Salomão, 
prefiguração veterotestamentária de Jesus Cristo.

2 - Para uma boa síntese deste assunto cf. Toomaspoeg, Kristjan. 2012. 171–191. 
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Infelizmente, é árduo avaliar sobre a exegese de membros da Ordem do Templo, e se esta é ou não totalmente coincidente 
com a do abade de Claraval ou de outros pensadores cristãos (Oliveira, 2012, pp. 159–197). Apenas se sabe que, para 
muitos eruditos, o Templum Domini, mais do que o Santo Sepulcro, apelava a uma multitude de referências bíblicas. Assim, 
no século XII, o Monte do Templo, com a sua topografia, real ou mística, e com o seu edifício supostamente salomónico, 
assumirá um estatuto de signo e constituirá, para muitos, o mais importante modelo espiritualizado do Cristianismo e, 
naturalmente, da milícia templária, que dele nasceu. O significado redentor de Jerusalém e do seu indissociável Templo 
impõe, para S. Bernardo e para os Templários, a necessidade da posse da Cidade Santa, cumprindo a profecia de 
Ezequiel, de uma Jerusalém restaurada para os justos. Recuperando o único lugar onde o Senhor foi violento, os Templários 
repetem o gesto de Cristo na expulsão dos vendilhões, agora através da proteção do Templo da profanação dos infiéis. A 
história do Oriente Latino revela que, após a queda de Jerusalém às mãos de Saladino, o Templo nunca mais constituirá, 
como até aí, um sinal de esperança e um estímulo de fé. Como oportunamente refere Sylvia Schein, “a influência sobre o 
Ocidente da atitude a ter para com o Templo teve vida curta no Reino Latino. Após a conquista da Cidade Santa por Saladino, 
Jerusalém voltou a ser o que tinha sido no Ocidente antes da conquista dos cruzados: a Cidade do Santo Sepulcro. A perda foi 
descrita em termos bíblicos; no entanto, o passado bíblico de Jerusalém, incluindo os templos no Monte Moriah, desapareceu 
mais uma vez da santa geografia de Jerusalém. No ocidente católico o Templo tornou-se mais uma vez um termo retórico e 
abstracto, um typus da organização da Igreja e veio também simbolizar o trabalho da graça divina nas profundezas da alma” 
(Schein, 2005, p. 107: tradução do autor).

Fig. 3 – Toponímia da Ordem do Templo   
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Ordem do Templo: 
relação entre a teologia, a toponímia e a antropologia do espaço

Para enquadrar o ambiente de teologia combatente presente no edifício mais emblemático dos Templários em Portugal 
— e porventura de todo o continente europeu — deve ser feita uma breve incursão pela história, pela arquitetura e pela 
toponímia de alguns dos mais importantes castelos da milícia, dado esta última ser um sinal inequívoco da sua espiritualidade. 
Para os Templários, como para outras ordens militares, o ato de nomear um lugar está repleto de intencionalidade, por 
ser um ato fundacional da maior importância. No Portugal dos séculos XII e XIII, de uma extensa lista de topónimos de 
possessões da Ordem do Templo que poderiam ser nomeados, três deles são especialmente significativos na relação mental 
com o Oriente Latino (Fig. 3), quer em termos de cronologias comparadas quer em termos da antropologia dos espaços 
arquitetónicos: Soure, Tomar e Castelo Branco, respetivamente. Mas deve igualmente ser destacada a presença precoce 
da milícia em Portugal no seu contexto internacional, assunto que permanece pouco debatido pelos investigadores. De 
facto, ao se observar a cronologia das primeiras possessões templárias na Terra Santa e no ocidente europeu, verifica-se 
que o castelo de Soure é, em 1128, de acordo com a documentação fidedigna que chegou aos nossos dias em diferentes 
latitudes, a primeira fortificação doada à Ordem do Templo em todo o espaço de combate ao Islão. Outro aspeto a 
salientar advém do facto de este topónimo ter uma fonética semelhante à que foi empregue pelos árabes no porto de 
Tiro. A conquista pelos cruzados desta importante cidade do Mediterrâneo Oriental, em 1124, chamada de Soûr por 
transliteração francesa, ou simplesmente Sur, foi efusivamente celebrada pelas hostes cristãs naquela que veio a constituir, 
antes da batalha de Hattin, a principal cidade portuária do Reino de Jerusalém.
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Tomando o estudo da toponímia como guia para a recolha de uma série de indícios entrelaçados, compreende-se, por via 
da espiritualidade militar inerente à Ordem do Templo, o porquê da atribuição, ou descoberta, do nome Soure à primeira 
fortificação templária no espaço português, numa cronologia que parece seguir de muito perto — entre dois a quatro 
anos — os acontecimentos da mesma milícia no Oriente Latino. Em paralelo, também ao nível das técnicas de defesa, como 
salientou Mário Barroca (1996–1997, pp. 171–209), os Templários trouxeram para o Ocidente peninsular, e começando em 
Soure, uma série de inovações construtivas, importadas, ao que tudo sugere, da Terra Santa, casos, entre outros, do alambor, 
das torres flanqueantes ou da torre de menagem. Esta última, que constitui um dos principais elementos definidores de uma 
tipologia de fortificação templária, está precocemente presente em Soure e depois em todos os castelos erguidos por esta 
milícia em Portugal.

Mas o caso de Tomar é, entre os exemplos em análise, o mais surpreendente. Se, para alguns autores, o nome pode derivar de 
um genitivo germânico de denominação suevo-visigótica, como Theodemari, outros sustentam a sua origem árabe, resultante de 
uma suposta designação do rio. Contrariamente a estas hipóteses, a interpretação que defendemos assenta no pressuposto 
de que o nome da sede dos Templários no reino de Portugal tem um significado próprio e indissociável da espiritualidade 
guerreira desta milícia. De facto, se, anteriormente à presença templária nesse lugar, as referências escritas ao nomen Thomar 
são nulas, após o estabelecimento dos cavaleiros naquele local a situação inverte-se radicalmente. A primeira ocorrência do 
topónimo Thomar remonta a 1160, concretamente numa lápide existente na torre de menagem do castelo. Temos razões para 
acreditar que, na origem do topónimo Tomar, esteja presente um título plurissignificante, sob a forma de uma abreviatura 
do nome da milícia, podendo sugerir alguma diversidade de significados latinos. Segundo tal leitura, nesse topónimo está 
concentrada uma ideia exacerbada de posse, como se o seu nome fosse constitutivo da sua essência, conferindo-lhe poder 
e significado. Numa primeira análise, as letras iniciais Th simulam remeter para a contração da expressão latina Templi 
Hierosolymitani, o Templo de Jerusalém, cujos guardiões eram precisamente os cavaleiros templários, e que a Rotunda evoca. 
Além disso, defendemos que a palavra Thomar poderá advir de um acrónimo resultante da denominação latina Templi 
Hierosolymitani Ordinis Magister(ium), que significaria precisamente Mestre - ou Magistério - da Ordem do Templo de 
Jerusalém. Embora não se encontrem, até à data, provas documentais paleográficas ou epigráficas do uso sequencial dessa 
expressão, a definição antropológica do recinto defensivo parece sustentar, no nosso entender, esta leitura. Para a Ordem 
do Templo em Portugal, o nomen Thomar aparenta indicar uma multiplicidade simbólica, de influência cisterciense, inerente 
a todo o antigo recinto fortificado, englobando o Castelo, mosteiro anexo, Rotunda e restante cidade muralhada, associado 
à memória do lugar símbolo da salvação, numa representação mental evocativa da Cidade Santa e do centro simbólico do 
nascimento da milícia e sua casa-mãe.
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Mais tarde, a história do Reino de Jerusalém é marcada pela perda da Cidade Santa, em 1187, ferida profunda no 
ânimo cristão, e em particular na Ordem do Templo, que deixa a sua sede física e simbólica. A milícia, ao redefinir o seu 
corpo guerreiro nos estados latinos do Oriente, irá concentrar o seu novo centro em Chastel Blanc, no Condado de Tripoli, 
que, no ano seguinte, resiste à investida de Saladino. Devido a isso e colmatando os efeitos causados por um terramoto 
no início do século XIII, este castelo terá sido subsequentemente reconstruído. Os colonizadores francos adaptaram, 
talvez desde 1112, o anterior nome árabe Safita — que significa claro, límpido — ao novo castelo. Possivelmente, a 
eleição desta fortificação pelos Templários estará também relacionada com a multiplicidade de significados possíveis 
inerentes ao topónimo, aludindo porventura a um lugar de homens espiritualmente limpos e puros, como a brancura das 
suas vestes. Porventura por estes motivos, os Templários portugueses decidem erguer um lugar homónimo, Castelo Branco, 
outro caso paradigmático da estreita relação que se estabelece entre a toponímia e a antropologia de um recinto 
fortificado. Neste reduto, as semelhanças ultrapassam a analogia toponímica, projetando-se na definição geral de toda 
a arquitetura militar erguida pelos cavaleiros templários. É interessante verificar que, a partir do início do século XIII, 
como bem sustentou José Manuel Capêlo (2008, p. 109), aqui se irão concentrar as linhas gerais da atuação da Ordem 
do Templo em Portugal, o seu combate efetivo, atingindo uma preponderância operacional superior à de Tomar. De 
facto, apesar de os Mestres continuarem a ser sepultados nesta cidade, no Panteão de Santa Maria do Olival, foi em 
Castelo Branco que se realizaram diversos Capítulos-Gerais da milícia. Além disso, sobretudo durante o Mestrado de D. 
Pedro Alvito (1212–1221), mestre templário simultaneamente em Portugal, Leão e Castela, a concentração de esforços 
numa nova urbe evocaria o distante, mas sempre presente, símbolo da resistência no Oriente, o novo quartel-general 
da Ordem, Chastel Blanc, que tinha um corpo militar de 700 homens na altura da sua destruição pelo sultão do Egipto, 
Baibars, em 1271.
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Comparação da Rotunda com outros exemplos da arquitectura europeia

Quanto mais se procuram paralelos do exemplar tomarense com outros edifícios religiosos erguidos no Ocidente europeu 
mais nos apercebemos do seu carácter singular. Os pioneiros estudos iconográficos de Richard Krautheimer, privilegiando 
a leitura conceptual da imitação na forma arquitetónica, assim como, recentemente, os de Carol Krinsky, são essenciais na 
discussão do problema da cópia arquitetónica durante a Idade Média. Embora a palavra e a imagem comuniquem de 
maneiras diferentes, como ambos estes autores destacaram, as descrições de edifícios de Jerusalém, presentes nos relatos de 
peregrinação, evidenciam a imprecisão e confusão característicos da falta de realismo mimético dessa época, propagando-
se às diversas artes visuais, das representações pictóricas à construção arquitetónica. No continente europeu, os historiadores 
de arte têm vindo a identificar em torno das rotundas da Antiguidade tardia e do período românico uma diversidade quer em 
termos de tipologias arquitetónicas, casos do batistério ou do martyrium, quer em termos de morfologias, num amplo espectro 
entre o hexágono e o octógono até ao círculo. Paradigma da arte ocidental é, neste sentido, a capela palatina de Carlos 
Magno, cuja planimetria muitos têm defendido como semelhante ao caso de Tomar. Dentro desta problemática, um tema que 
mereceu a atenção de diversos autores é o da edificação de diversas igrejas e capelas com inúmeras invocações ao Santo 
Sepulcro dispersas pela geografia europeia, muitas delas erguidas em devoção a relíquias trazidas da Terra Santa. 

No ocidente europeu, a inspiração na Anastasis manifesta-se num conjunto numeroso de construções em forma de rotunda ou 
mesmo em edículas. Recuando ao século IV, com maior intensidade a partir do século IX — isto é, muito antes da conquista 
cristã da Cidade Santa — os exemplos prolongam-se até ao final da Idade Média, do ocidente hispânico ao norte e leste 
europeu, da península itálica às ilhas britânicas. São os casos, entre outros, das igrejas de Fulda (820–822), Cambridge 
(c.1130), de Torres del Río, em Navarra (c. 1160–1170), do complexo de Santo Stefano, em Bolonha (entre 1099 e 1161), 
da Igreja de Vera Cruz, em Segóvia (terminada em 1208), da Catedral nórdica de Trondheim (1210–1220 — terminada 
no início do século XIV — 1300), ou Saint-Bénigne de Dijon (rotunda iniciada em 1280 e terminada em 1325). No panorama 
peninsular, deve ser destacada a igreja dos arredores de Segóvia, pertencente à ordem do Santo Sepulcro e não aos 
Templários. Neste exemplo, assistimos a uma situação rara, onde coincide, no plano da arquitetura, a cópia da Anastasis com, 
no plano da liturgia, a ocupação do espaço por uma Ordem homónima, que efetivamente nascera, nos tempos de Godofredo 
de Bulhão, depois da posse de Jerusalém, no final do século XI, à sombra do Santo Sepulcro. 
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No caso tomarense, como Élie Lambert sustentou a propósito de toda uma série de 
edifícios em rotunda, muitas das quais atribuídas erroneamente aos Templários, o 
paradigma arquitetónico dos membros desta milícia aí evocado é o Templum Domini, 
poligonal no seu exterior, e não a Anastasis do Santo Sepulcro, igreja de planta 
circular, que de resto não estava a cargo desses cavaleiros. Seguindo este autor, 
defendemos que a Rotunda de Tomar também se poderia designar simplesmente 
por Templo, pela referência que estabelece ao seu arquétipo hierosolimitano, 
obedecendo a um plano central octogonal, ulteriormente concluído com uma nave 
circular, constituindo um polígono exterior de dezasseis faces. Assim, em Tomar, o 
modelo do Templum Domini encontra-se recriado, de um modo invulgar, com uma 
morfologia inversa. Observando com maior detalhe, verificamos que a Rotunda 
tomarense, medida pelo exterior dos seus muros, insere-se dentro do círculo central 
do Templum Domini, enquanto o núcleo evoca o octógono exterior desse monumento. 
No entanto, não excluindo a memória do Santo Sepulcro, não se deve deixar de 
assinalar que os Templários portugueses o poderão ter igualmente emulado, 
juntamente com outros edifícios da Terra Santa, embora assimilando-os num só, numa 
multitude de referências, mas tendo como arquétipo principal o edifício-signo da sua 
sede em Jerusalém. Na Idade Média, para eles e para outros homens, a memória 
de um edifício religioso é uma relíquia em si. Os pressupostos mentais presentes nas 
construções religiosas do século XII nem sempre se apuram de forma direta, dado 
estarem muito distantes da reprodução exaustiva de modelos de referência, de cunho 
bíblico ou literário, cuja prática se manifesta de forma mais evidente em épocas mais 
recentes da História da Arquitetura. 

No que se refere à totalidade do recinto muralhado de Tomar, em termos de similitude, 
o exemplo que mais se aproxima deste paradigma não se situa em qualquer uma das 
sedes templárias e respetivos edifícios em rotunda erguidos pela Ordem do Templo 
na Europa Ocidental — de características um pouco diferentes, normalmente inseridos 
em bairros adstritos às urbes, como Paris ou Londres, na proximidade dos centros de 
poder régio. Em vez destas, deve ser destacado o complexo de Santo Stefano, na 
cidade italiana de Bolonha (Fig. 4), conjunto de igrejas que, na sequência de outros 
exemplos românicos inspirados no Santo Sepulcro de Jerusalém, foi reconstruído no 
século XII, num período de contacto intenso com a Terra Santa. 

Fig. 4 – Complexo de Santo Stefano, em Bolonha  
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A antropologia do espaço inerente a este conjunto de edifícios religiosos tem, a nosso ver, uma correspondência, embora oposta 
em termos de arquétipos arquitetónicos, com o caso de Tomar. Em Santo Stefano, numa aglomeração de igrejas recriando diversos 
santuários de Jerusalém, o modelo de referência que sobressai é o da Anastasis, o Santo Sepulcro, recriado na basílica homónima. 
No entanto, ao contrário de Tomar, nenhum desses edifícios faz qualquer alusão ao Templo de Jerusalém. Neste exemplo bolonhês, 
diversos edifícios evocam outros tantos modelos da Cidade Santa, como que inseridos num só mosteiro. Em Tomar, para além da 
Rotunda e do Castelo, que lembram respetivamente o Templum Domini e a Torre de David, as próprias muralhas urbanas parecem 
recordar as suas congéneres de Jerusalém.

Ao contrário dos vários exemplos citados do Ocidente europeu, a Rotunda tomarense denota uma evocação rara na arte do século 
XII, e verdadeiramente única na forma como se apresenta. Sendo patente a dificuldade na distinção dos dois edifícios sagrados 
de Jerusalém e apesar da complexidade da análise morfológica e do facto de o Santo Sepulcro ter efetivamente constituído um 
modelo para a Cúpula do Rochedo pensamos que, para os Templários em Tomar, o seu principal paradigma arquitetónico e mental 
é o Templum Domini, o lugar da sua casa-mãe, em Jerusalém. Tomar, como achamos que o topónimo sugere, veio a ser efetivamente 
um lugar autónomo para o exercício de um domínio, centro de um combate, real e espiritual, pela Terra Santa e por Portugal.

O faseamento da Rotunda e a sua integração no recinto fortificado de Tomar

Ainda hoje não existem dados seguros que permitam datar com precisão a primeira fase das obras deste edifício, 
geralmente datada entre os anos de 1170 e o ataque almóada de 1190. Porém, deve ser assinalado, na elaboração 
inicial da Rotunda, principalmente no andar térreo do núcleo central, a simultaneidade entre as campanhas de obras 
levadas a cabo no mestrado de D. Gualdim Pais, em Tomar, e o intenso ambiente construtivo implementado no Monte 
do Templo, pelos monarcas do Reino de Jerusalém, pelos Templários e pelos Hospitalários, sobretudo nas décadas 
de 60 e 70, nos reinados de Amalrico I e Balduíno IV. A milícia do Templo terá sido, senão o mais importante, um 
dos principais patronos dessa oficina da Cidade Santa, consubstanciado nos trabalhos comissionados não apenas no 
Templum Salomonis, mas também no Palatium Salomonis. Como demonstra Zehava Jacoby, o extraordinário sucesso deste 
estaleiro extravasou muito para além do Reino de Jerusalém ou mesmo de outros estados latinos do Oriente, tendo vindo 
recentemente a ser comprovada a sua influência na esfera mediterrânica, com grande evidência na península itálica, 
nas regiões da Sicília e da Campânia (Jacoby, 1982, pp. 325–394), faltando, porém, avaliar qualquer repercussão no 
Ocidente mediterrânico e português.
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Porventura mais do que o ataque almóada a Tomar, um dos principais motivos que terão levado à suspensão dos trabalhos 
na Rotunda terá sido, em 1187, a perda de Jerusalém para Saladino, uns anos antes da incursão de Yacub al Mansur a 
territórios do reino português. A perda da sua casa-mãe na Cidade Santa, enquanto referencial espiritual e guerreiro, 
assumiu para a milícia do Templo um carácter decisivo, que nunca foi verdadeiramente ultrapassado. Esta derrota militar, 
cujas ondas de choque atingiram toda a Europa, foi uma das causas distantes do lento, mas progressivo, declínio simbólico 
e material da Ordem em termos internacionais, e que terá causado, no território português, pelos motivos anteriormente 
expostos, a progressiva ascensão de Castelo Branco no século XIII como lugar e centro de um novo combate.

Aspeto da maior importância a ter em consideração é o do posicionamento da Rotunda no conjunto da fortificação erguida 
pela Ordem do Templo em Tomar. Desde 1936, ano em que Lacerda Machado apresentou uma notável tentativa de 
reconstituição desse conjunto, que a esmagadora maioria dos autores tem seguido este investigador na tese de que tal edifício 
religioso deteria igualmente uma função militar ativa. Esta opinião quase generalizada merece, no nosso entendimento, uma 
série de objeções, que apresentamos de seguida. Acompanhamos Mário Barroca quando refere “julgamos que os Freires 
apenas terão iniciado a Charola depois de terem concluído as obras militares” (Barroca, 1996–1997, p. 197). De facto, não 
se conhece, para o final do século XII, nenhum outro exemplo religioso templário com estas características, nem no Oriente 
Latino nem no Ocidente. No primeiro caso, tomando exemplos como os de Tortose, Chastel Pelérin ou Safad, em nenhum destes 
castelos os edifícios religiosos templários se encontravam nos amuralhamentos exteriores. Ao invés, o único paralelo de um 
edifício religioso templário que se lhe aproximaria em termos funcionais — dado que a sua tipologia é totalmente diferente 
— é o da célebre capela/torre de menagem de Chastel Blanc, cujo modelo acreditamos ter sido ensaiado, no século XIII, no 
castelo homónimo português (Oliveira, 2002, pp. 909–913). Mas, também aí, o edifício, que Paul Deschamps datou de 1171, 
encontrava-se numa posição absolutamente central — designada de defesa passiva — dentro do perímetro fortificado. 
No caso português, na comparação da Rotunda com todas as torres de menagem erguidas pelos Templários verifica-se que 
nenhuma delas é circular e são edifícios de recintos muito mais reduzidos (Oliveira, 2010, pp. 707–708). Além disso, em 
Tomar, se a Rotunda constituísse efetivamente uma grande torre circular, ela teria uma área semelhante à do castelo, situação 
pouco plausível sob o ponto de vista militar. É admissível que pudesse fazer parte do sistema de vigia, embora o último 
piso da torre de menagem do castelo templário fosse, em princípio, o ponto mais elevado de todo o recinto fortificado e, 
consequentemente, o de visibilidade mais ampla para a envolvente.
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Supondo que a Rotunda faria parte do perímetro muralhado exterior, por que razão 
a Ordem do Templo arriscaria aplicar em Tomar uma solução defensiva por ela 
nunca testada? Não que tal solução, embora de utilização extremamente rara, fosse 
impensável para a época. Nessa hipótese explicativa, que não partilhamos, supomos 
que o único caso comparável ao de Tomar seria, na península, o da cabeceira da 
catedral de Ávila, datada entre 1172 e 1192, inserida no perímetro exterior da 
muralha urbana, embora numa situação topográfica muito distinta da de Tomar. O 
edifício de Ávila é uma charola, não uma rotunda, situação mais fácil de adaptar, 
permitindo que o desenvolvimento interior da catedral tenha naturalmente uma 
morfologia diferente da cabeceira. Seguimos a hipótese formulada por Paulo Pereira 
de que o exterior da Rotunda talvez não fosse muito diferente do exemplo de Vera 
Cruz de Segóvia (Fig. 5). Neste exemplo, pertencente à Ordem do Santo Sepulcro, 
a estrutura interior é muito mais compacta e é uma construção de pertinência militar 
muito reduzida. Em face das artes da guerra — principalmente as técnicas de 
cerco muçulmanas — também, no caso de Tomar, a eficácia castrense de um edifício 
com estas características seria igualmente escassa, apesar do facies guerreiro que 
apresenta superiormente, resultado de uma campanha de obras ulterior ao século 
XII. Deste modo, julgamos que a especificidade da Rotunda obrigaria a que ela se 
encontrasse relativamente protegida de ataques do exterior.

Para além de motivos de natureza militar e estrutural, outros sinais nos levam a 
afastar a hipótese de a Rotunda ter constituído uma torre em posição de defesa 
ativa. A realidade topográfica do Convento de Cristo abre-nos um outro caminho 
interpretativo. Como é sabido, foi nas faces ocidentais daquele edifício que incidiram 
as transformações do século XV e do início do século XVI, primeiro pela construção 
do coro henriquino e ulteriormente pelo desenvolvimento da nave manuelina, disposta 
em três tramos. Para se verificar a explicação historiográfica vigente, a Rotunda 
de Tomar teria de estar colocada junto ao limite de uma escarpa rochosa ou de 
um alambor, situação que não se verifica, a avaliar pelos levantamentos existentes 
deste monumento. Na realidade, analisando esses dados (Fig.6), partindo da 
projeção vertical do limite exterior do edifício e deslocando-nos no sentido ocidental, 
percorrendo o primeiro tramo da nave manuelina, verificamos que a cota (122,9 
m/122,7 m) de pavimento da Rotunda se mantém durante cerca de 10 m. 

Fig. 5 – Igreja de Vera Cruz de Segóvia    
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Fig. 6 – Corte pela Rotunda templária (DGPC / 
Convento de Cristo)    



123

Do mesmo modo, embora a uma cota ligeiramente inferior (119,9 m), ao nível da sala do capítulo manuelina, o limite oriental 
do Claustro de Santa Bárbara encontra-se a cerca de 28/29 m da Rotunda. Deve também ser salientado que a diferença 
entre o piso da Rotunda e o pavimento do Claustro de Santa Bárbara é de aproximadamente 9 m. Em termos da antiga 
urbe, existiria igualmente um assinalável declive entre o pavimento do santuário e a cota a que se desenvolvia o arrabalde 
de São Martinho.

Desta análise, uma questão fundamental se coloca: por onde passa, neste sector, o alambor que circundava a antiga cidade 
de Tomar? Pelo cruzamento de dados, e sem obviamente termos qualquer suporte arqueológico, colocamos a hipótese de tal 
superfície inclinada poder estar significativamente mais a ocidente do que se tem vindo a sustentar (Fig. 7). Embora não seja 
de excluir a possibilidade de aterros nalguns pontos, a inexistência de níveis inferiores evidencia uma forte probabilidade de 
estarmos perante um subsolo rochoso. Cremos que a conjugação desta série de elementos nos permite, pelo menos, admitir 
que a Rotunda deveria possuir uma localização mais protegida do exterior do que a que tem vindo a ser normalmente 
defendida. Por outro lado, estaria a nave manuelina, ou parte dela, assente numa torre da antiga muralha? Não é possível 
saber o grau de transformação topográfica imposta pela construção dos três claustros que circundam a nave manuelina, assim 
como do restante edificado do Convento de Cristo. Tomando como referência os vários pisos deste conjunto monumental, e em 
particular a configuração do edificado sensivelmente à cota 114, podemos admitir que a construção, quer do ângulo sudeste 
do Claustro da Hospedaria quer do ângulo nordeste do Claustro Grande, poderá ter obrigado a cortar o antigo alambor ou, 
no limite, a perfurar o afloramento rochoso (Fig. 8). Neste último claustro, as sucessivas obras, de João de Castilho a Diogo de 
Torralva, parecem indiciar as dificuldades construtivas em parte explicadas pela necessidade de absorver arquitetonicamente 
a altura do antigo alambor. Em função deste cruzamento de fatores, cremos que o subsolo do Convento de Cristo deverá 
esconder, a poente da nave manuelina, o traçado da muralha oeste da fortificação templária, não apenas o alambor mas, 
presumivelmente, mais a ocidente, uma barbacã porventura englobando o arrabalde de São Martinho.  

Finalmente, um motivo igualmente significativo prende-se com a circunstância de, no nosso entender, a Rotunda encontrar o 
seu arquétipo mental no Templum Domini da Cidade Santa, devendo, nessa leitura, ter constituído fundamentalmente para um 
templário um lugar de culto e oração, relativamente resguardado como o seu referencial hierosolimitano. A Rotunda, segundo 
esta aceção, corresponderia ao mesmo tipo de função religiosa primordial, embora pudesse desempenhar um papel militar 
secundário enquanto posto de vigia. Se, na expressão de Oleg Grabar, “o Templum Domini é o íman visual de Jerusalém” 
(Grabar, 1996, p. 172), também poderíamos situar a Rotunda como íman visual e no centro espiritual da Tomar templária, 
cuja urbe se desenvolveria em torno do seu surpreendente lugar de culto. De resto, atualmente, a perceção do que seria o 
recinto original está demasiado truncada pelas sucessivas obras empreendidas no Convento de Cristo, intervenções que, a 
todos os níveis, transformaram radicalmente o primitivo espaço monástico e a urbe templária. 
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Fig. 7 – Hipóteses de localização do alambor 
relativamente à Rotunda (Desenho baseado no 
corte cedido pela DGPC / Convento de Cristo)   
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Fig. 8 – Planta do Convento de Cristo à cota 114 
(Desenho baseado em levantamento arquitectónico 
da DGPC)   
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Não sendo possível encontrar uma explicação definitiva, cremos que diversas são as razões — desde a funcionalidade 
da arquitetura, à presumível configuração topográfica original da fortificação templária, ou ao modelo mental de 
referência — para nos afastarmos da leitura da Rotunda enquanto dispositivo de defesa ativa. Mas temos a plena 
noção de que, futuramente, estas e outras hipóteses explicativas só poderão ser confirmadas ou não pela arqueologia, 
que desejamos vivamente continue em Tomar, bem como uma maior valorização de toda a estrutura templária erguida 
no século XII.

Conclusão

O estudo da Rotunda de Tomar projeta nos nossos dias diferentes horizontes na compreensão da arquitetura erguida pelos 
Templários e, através dela, do pensamento cristão e das mentalidades dos séculos XII e XIII. Nesta exposição, tomando em 
boa parte a toponímia como guia numa série de indícios cruzados, pretendemos destacar alguns exemplos deste fenómeno 
de transposição simbólica de nomes de lugares que nos parecem elucidativos do ambiente mental vivido pelos Templários, 
fenómeno que se estende a outras ordens militares, como a Ordem do Hospital ou, em menor grau, as ordens hispânicas. Em 
Portugal e noutros reinos da península hispânica, muitos são os topónimos de génese medieval cuja origem permanece obscura 
e necessitando de trabalhos mais aprofundados, mas, com maior ou menor informação disponível, cremos que o estudo da 
interligação existente entre as designações atribuídas aos lugares e a arquitetura militar neles erguida pela milícia do Templo 
aponta para novas perspetivas no esclarecimento da sua história, demonstrando a forte relação mental por ela estabelecida 
enquanto ponte entre o Oriente Latino e o Ocidente peninsular. Em particular, falta compreender a importância do ramo 
português na estrutura internacional da Ordem do Templo e, do mesmo modo, tem sido escasso o debate em torno do significado 
mais profundo desta verdadeira translatio mental, simbolizada na relação da Rotunda tomarense com o Templo de Jerusalém. 
Este conjunto de dados cruzados indicia que carece de revisão o alcance exercido por esta organização, militar e religiosa, 
sobretudo pelos paralelos sistemáticos que parecem existir, tanto nos planos da toponímia e da arquitetura militar como no que 
se refere aos acontecimentos históricos vividos simultaneamente pela Ordem do Templo em Portugal e na Terra Santa. 

Durante a sua longa história, a Rotunda teve diferentes significados, dos Templários à atualidade. Em muitos aspetos desse 
percurso, várias incertezas teimam em permanecer, como um desafio constante. Hoje, sendo difícil compreender a espiritualidade 
da milícia que a ergueu, continua a ser problemático classificar a Rotunda tomarense e sua envolvente próxima, alteradas 
significativamente entre o século XV e a Idade Moderna. Ela permanece como uma das melhores provas desse fervor ascético, 
sendo única no contexto da arquitetura militar portuguesa e internacional, embora, cremos, por razões distintas das que têm 
vindo a ser maioritariamente defendidas. Por fim, não deixa de ser paradoxal que este edifício, de cunho religioso, à imagem 
do Templum Domini, seja, porventura, o símbolo máximo da ação guerreira e da teologia combatente da Ordem do Templo.
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Vitrais quinhentistas da 
Charola do Convento de Cristo
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Resumo

O estudo histórico, artístico e material de numerosos fragmentos de vitral descobertos na Charola do Convento de Cristo, 
datáveis entre 1510 e 1518, permitiu verificar que os mesmos pertenceram a janelas integradas no programa artístico geral 
que, na época de D. Manuel I, foi concebido para aquele edifício. A comparação com a obra de vitral anteriormente conhe-
cida em Portugal e, em particular, no Mosteiro da Batalha, permitiu concluir que existe relação tecnológica mas consideráveis 
diferenças artísticas.

Palavras-chave: Charola, vitral, vidro, grisalha.

Joana Delgado
Bolseira de Doutoramento, Departamento 

de Conservação e Restauro, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia - Universidade Nova 

de Lisboa (FCT-UNL), Vicarte (FCT-UNL) 
e Requimte (FCT-UNL)

Pedro Redol
Técnico Superior, Mosteiro de Santa Maria 

da Vitória, Batalha

Márcia Vilarigues
Professora auxiliar, Departamento de 

Conservação e Restauro, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia - Universidade Nova 
de Lisboa (FCT-UNL), Directora da unidade 

de investigação Vicarte (FCT-UNL)



130

Em 1999, durante a desmontagem de andaimes, foram encontrados vários fragmentos de vitral — vidros pintados a grisalha 
e amarelo de prata, bem como pedaços de calha e selos de chumbo — no tardoz da abóbada de madeira da capela 
de São Bernardo, na Charola do Convento de Cristo, em Tomar. Em 2009, no decurso de novos trabalhos de conservação 
e restauro das pinturas murais dos planos verticais, descobriram-se novos e mais numerosos fragmentos. A janela de onde 
provêm os fragmentos situa-se por cima da referida capela e mede cerca de 1,2 por 5,5 m.

O que dizem os arquivos

Temos conhecimento do pagamento a Reimão Francês de trabalhos de limpeza de retábulos e de vitrais no Convento de 
Cristo, em 1533 (Moreira, 1991, p. 538, n. 166). Existe ainda notícia da ida de um vitralista morador na Batalha ao mesmo 
convento, em 1535, para “reformar algumas vidraças do coro e charola e nellas por algumas peças”1. Destas informações 
documentais se infere que:

a) No Convento de Cristo e na sua Charola existiam vitrais anteriormente a 1533;

b) Tal como no Mosteiro da Batalha e em tantos outros grandes edifícios europeus que possuíam vitrais, procedeu-se, pelo 
menos pontualmente, no Convento de Cristo, à manutenção de uma tão frágil herança (Redol, 2003, p. 24).

Entre as duas únicas encomendas régias pós-manuelinas documentadas para o século XVI, conta-se aquela que foi feita a 
António Taca II, vitralista do Mosteiro da Batalha, para o Convento de Cristo, das quais foi pago em 1550 (Viterbo, 1903, L, 
8, p. 487). Não se sabe a que partes do edifício se destinavam estes vitrais, nem se se tratava da chamada “vidraça branca” 
ou “vidraça pintada”.

Acresce a estas informações escritas a descrição da visita de D. João V à vila de Tomar e ao seu convento, em abril de 1714. 
Dela nos interessa em particular o seguinte trecho:

A arquitectura [da Charola] peregrinamente illustrada de illuminados vidros com impressão de fogo per 
espaçozas frestas; a arte não fácil, pois o Grão Duque de Toscana com toda a sua curioza grandeza não 
pode descobrir já esta fabrica para a sua sumptuoza capella. Toda a Paixão de Christo se afigura por sua 
transparência com tal viveza como se ali o vidro servira de espelho a atenção.2

1 - TT, OC/CT, Livro 23, fl. 179 vº; publicado por Correia (1928, p. 78).

2 - Publicado por Jana (1991, p. 165).
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Por este testemunho ficamos a saber que ainda então existiam na Charola vitrais. À semelhança das pinturas murais dos 
planos superiores do hemiciclo norte, representavam a Paixão Cristo. Segundo Pedro Redol (2004, pp. 24–25), estas pinturas 
são já posteriores às campanhas manuelinas, mas inscrevem-se num programa global, em princípio manuelino. Na verdade, 
tendo em conta que, de acordo com a descrição setecentista, existia um ciclo iconográfico coincidente, podemos supor que:

a) O ciclo de vitral foi contemporâneo do ciclo de pintura mural, completando-se ambos mutuamente;

b) O ciclo de vitral foi anterior e estava relacionado com uma versão inicial, manuelina, do programa global, ou seja, neste 
caso, o ciclo de pintura mural passaria a constituir parte de uma reconfiguração do primeiro programa.

Independentemente da época ou épocas em que foram concebidos e produzidos, não restam dúvidas de que, no século XVI, 
houve vitrais nas janelas da Charola e que a sua iconografia estava relacionada com um programa mais amplo. Em boa 
verdade, este último facto nem sequer é surpreendente, correspondendo ao que seria de esperar em face da intervenção 
global no edifício reconhecida pelos historiadores (Pereira, 1990, pp. 125–143; Leite, 2003; Redol, 2004, pp. 24–25).

Análise plástica e interpretação

Foram encontrados 419 fragmentos de vidro pertencentes a vitrais da Charola do Convento de Cristo, de que se mostram 
alguns exemplos na Fig. 1. Foram agrupados em conjuntos, de acordo com os seguintes critérios:

a) União de fragmentos;

b) Cor;

c) Material de pintura.
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Fig. 1 – Alguns conjuntos de fragmentos 
encontrados no Convento de Cristo, em Tomar. 
A escala corresponde a 4 cm.
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A observação dos fragmentos de vidro pintados encontrados na Charola de Tomar permite, desde logo, estabelecer 
uma relação directa com o programa iconográfico manuelino implementado entre 1510 e, pelo menos, 1518, isto é, a 
reforma geral da igreja, balizada, na primeira data, pela encomenda de uma nova sacristia por D. Manuel I a Diogo 
de Arruda3 e, na segunda data, pela heráldica régia patente nas pinturas murais das abóbadas da Charola (Pereira, 
2000, 44). Essa relação é, antes de mais, visível na presença de elementos híbridos – naturais e artefactuais (Fig. 1, b, 
c, e d) — “confundindo propositadamente estrutura e natureza e reclamando esta origem mítica e natural/naturante para 
a arquitectura daquele edifício” (Pereira, 1990, p. 131). Expressão máxima desta intenção programática, que afirma o 
messianismo régio (Pereira, 1990, pp. 149–154), é a fachada ocidental da igreja do Convento, em que se inscreve, entre 
vários outros elementos, a célebre Janela do Capítulo. Aí aparecem troncos descascados e podados, bem como raízes 
inteiras e cortadas, em ousada reelaboração simbólica, herdada de velhas tradições judaico-cristãs e ocidentais, entre as 
quais se contam a da Árvore do Paraíso, do Santo Lenho, da Árvore da Vida, da Árvore Seca e das árvores genealógicas, 
com conotações várias, associadas à renovação, isto é, à morte e ressurreição de Cristo, ou, no caso das raízes, à cavalaria 
terrena por oposição à cavalaria espiritual (Pereira, 1990, pp. 146–147).

Na pintura de dois dos tramos da Charola, coeva do programa da fachada ocidental, reaparece o tema numa relação com 
arquitecturas virtuais que mais ainda se aproxima do que nos mostram os fragmentos de vitrais. A propósito destas pinturas 
diz-nos Paulo Pereira: “Se é notável o cruzamento desta arquitectura fingida com as cordas manuelinas (o que remete a corda 
manuelina para o território do simbólico e do significante e não apenas para o terreno da marcação e modulação abstracta, 
sendo aduzível para elas um conteúdo certamente espiritual, atendo ao contexto…) é ainda mais impressionante, em dois 
dos panos da abóbada, o entrelaçamento e a mistura da representação de nervuras e molduras, com troncos de árvore seca 
e raízes” (Pereira 2000, p. 45).

Voltando ao simbolismo atrás referido e centrando-nos nas pinturas dos tramos ocidentais da Charola, recordamos a palavras 
de Sílvia Leite (2005:236), “mais do que árvores secas, são árvores adormecidas, invernosas, guardando em si a promessa 
de um renascimento pleno de vigor”. A cor amarela utilizada para representar os troncos das pinturas murais reaparece 
nos tons dourados do amarelo de prata que, no vitral, serve o mesmo fim. Aqui, porém, desenvolve-se o carácter híbrido da 
representação, para além da convivência entre elementos vegetais e arquitectónicos: o tronco podado, do qual brota uma 
folha de acanto, assume características parciais de coluna com seus toros ou colaretes (Fig. 1c). Também os capitéis, da mesma 
tipologia dos das abóbadas pintadas (ou seja, capitéis tardo-góticos de traçado policêntrico, tipicamente manuelinos), são 
mais requintados no desenho e na decoração de folhas de acanto, recortando-se contra um distinto fundo moldurado (Fig. 1b).

3 - TT, Corpo Cronológico, P. III, m. 4, doc. 16; publicado por Viterbo (1899, I, p. 47).
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Os elementos acabados de referir foram pintados com grande precisão e acentuado sentido plástico, sobrepondo camadas 
com características diferentes em zonas contíguas para distinguir o que é iluminado daquilo que fica na penumbra. Foi 
aplicada uma fina camada de base de grisalha, aparentemente ponteada enquanto fresca, a que se seguiu a pintura de 
contornos provisórios a meio tom, a representação de superfícies iluminadas abrindo linhas com um riscador, nova aplicação 
localizada de sombras nas zonas de penumbra e de sombreados com hachuras paralelas de meio-tom, os contornos finais com 
considerável espessura e, finalmente, a abertura de luzes, riscando na contiguidade imediata desses contornos.

As semelhanças com a pintura das abóbadas da Charola reforçam-se pela presença de um rosto aparentado de outros que 
encaixam nas suas arquiteturas fingidas (Fig. 1a). O rosto pintado em vidro partilha com a figura do canto inferior esquerdo 
do tramo 16 não apenas o toucado, mas ainda o encaixe numa estrutura que fica por definir, por falta de elementos, sendo 
embora testemunhada por uma linha de corte sinuosa que interrompe o olho esquerdo da figura. A pintura a grisalha 
desta peça distingue-se, desde logo, pela grande desenvoltura técnica que teve resultados de grande expressividade. A 
sua observação permite verificar que, em primeiro lugar, foi aplicada com o unidor uma camada fina de grisalha negra, 
posteriormente riscada nas zonas de luz. Em seguida, foi aplicada uma outra camada na face esquerda, e foram novamente 
abertas zonas de luz de maneira a modelar o rosto. Numa terceira fase, foram feitos os contornos dos traços do rosto, tais 
como olhos e sobrancelhas, nariz e boca, tendo-se também reforçado algumas zonas de sombra. Foram novamente riscadas 
algumas zonas de luz nos olhos, lábios e na cana do nariz, que conferem uma maior expressividade à figura. Por fim, foi 
delineado o próprio contorno da face, assim como os contornos das pregas do toucado.

Em todas as peças até aqui comentadas, a distribuição das zonas iluminadas e de penumbra corresponde a um foco imaginário 
situado à esquerda da composição. 

A presença de elementos figurativos — apontamentos de paisagem (Fig. 1f), restos de panejamentos, uma auréola 
(Fig. 1e) — desdiz das pinturas das abóbadas, obrigando a colocar a hipótese — mais do que pertinente, se considerarmos 
as condições em que os fragmentos foram encontrados — da articulação de cenas figurativas com um enquadramento afim 
do das abóbadas. Defende esta hipótese o relato da visita de D. João V ao Convento de Cristo, que refere a existência de 
vitrais representando a Paixão de Cristo. Concordam com esta temática, por outro lado, os troncos cortados.
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Não existindo dúvida de que os fragmentos de vitral encontrados no Convento Cristo se inscrevem no programa de propaganda 
manuelino, datável, como vimos, de 1510–1518, manifesta-se inevitavelmente, por fim, a necessidade de estabelecer uma 
comparação com o que do vitral coevo em Portugal se conhece. É patente o papel central da oficina de vitral do Mosteiro 
da Batalha ao longo da segunda metade do séc. XV e das três primeiras décadas do século XVI. Daí se deslocaram os 
seus oficiais para satisfazerem encomendas em outros pontos do País, entre elas se contando as do Venturoso, que não as 
da própria Batalha, a saber: S. Francisco de Évora, Santa Maria da Pena (Sintra), Mosteiro de Alcobaça e Santa Cruz de 
Coimbra (Redol, 2003, pp. 55–56). Para elas trabalharam o pintor retabular e vitralista Francisco Henriques e Mestre João, 
sendo possível confirmar a sua execução, ainda que dessas obras nada nos tenha chegado.

Pode-se adivinhar um significativo e esteticamente qualificado programa de vitral para o Convento de Cristo, no período 
manuelino, datável entre 1510 e 1518, altura em que os mestres acima referidos se encontravam em plena laboração. 
Porém, se os pormenores paisagísticos ou o fragmento de auréola não contradizem a filiação na arte de Henriques, o mesmo 
não se pode dizer daquilo que é mais expressivo entre os fragmentos da Charola: os elementos híbridos de uma imaginária 
arquitectura e o rosto que lhes está associado. A vigorosa técnica de pintura a grisalha, de uma qualidade superior a muitas 
das realizações contemporâneas da Batalha, acusa outra mão. O domínio plástico com recurso a todos os expedientes 
colocados à disposição do pintor de vidro na época, usando uma grisalha negra — também ela inexistente na Batalha —, 
o contorno indelével e preciso, o uso sistemático de meios tons, são apanágio de outro artista. Quem seria ele? Uma mera 
e improvável hipótese: António Taca I, enteado de Mestre João, com certeza ativo já em 1504, data em que se regista a 
compra, por uma pessoa do mesmo nome, de vidro vindo da Flandres no porto de Vila do Conde (Redol, 2003, p. 62).
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Composição do vidro e das grisalhas: estudo comparado

No intuito de determinar a composição dos vidros, foram analisados 38 fragmentos por microfluorescência de raios 
X de energias dispersivas (Micro-EDXRF) (Vilarigues & alii, 2011, pp. 249–251). Os resultados médios obtidos, que 
apresentamos esquematizados na Fig. 2, indicam tratar-se de vidros silicatados com misturas de alcali, verificando-se 
uma diferença significativa entre as composições dos vidros incolores, azuis e vermelho e a dos vidros de cor púrpura. 
Os últimos contêm uma percentagem menor de CaO e um teor de K2O aproximadamente três vezes superior ao que foi 
detectado nos restantes vidros, além de, como se seria de esperar, uma maior quantidade de MnO como óxido corante. 

Devido à proximidade do Mosteiro da Batalha e à já referida importância do mesmo, no contexto da produção 
nacional de vitrais, durante o primeiro terço de Quinhentos, estabelecemos comparações com a composição de vidros da 
Batalha, bem como com a de vidros da Catedral de León, em Espanha, e da Flandres, designadamente de Antuérpia. 
Estas últimas comparações justificam-se, respectivamente, pela proximidade geográfica e pelas relações comerciais de 
que, como se viu, há testemunhos da importação de vidros. Se existe uma grande proximidade dos vidros da Batalha em 
relação aos de Tomar, no que respeita a composição, o mesmo não se pode dizer das amostras leonesas e flamengas. É 
provável que os vidros de Tomar e da Batalha tenham uma mesma proveniência, podendo resultar de fabrico nacional 
destinado sobretudo ao grande centro batalhino.

Fig. 2 – Comparação das composições dos 
vidros de diferentes cores relativamente às 
quantidades de SiO2, CaO, Na2O + MgO, 
K2O e outros óxidos existentes em menor 
quantidade
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No sentido de se avaliarem as semelhanças existentes entre a produção da Batalha 
e de Tomar foram também analisadas as grisalhas de fragmentos de vitrais destes 
dois centros. Para a comparação foi escolhido um fragmento da face de S. José, 
proveniente do vitral da capela- mor do Mosteiro da Batalha que representa A Fuga 
para o Egipto, o qual é cronologicamente próximo do termo do perído considerado 
para a produção dos vitrais de Tomar (1518). Na Fig. 3 podemos ver os mapas de 
distribuição elementar obtidos pela técnica de micro-PIXE, sendo claramente visível 
que em ambos os casos existe uma distribuição homogénea dos diversos elementos 
que compõem a grisalha, o que indica uma cozedura adequada.

No Quadro 1 encontram-se os resultado obtidos para as composições das grisalhas. 
Como se pode verificar as grisalhas de Tomar apresentam concentrações muito 
semelhantes, mas que se distinguem pela diferença no teor de óxido de ferro, muito 
superior no caso do vitral da Batalha.

 
 

 Tomar S. José 

SiO2  44,8 39,1 

P2O5  5,3 1,1 

S  2,4 2,8 

Cl  2,1 2,1 

K2O  2,1 2,1 

CaO  8,3 7,3 

TiO2  0,16 0,09 

MnO  0,06 0,05 

Fe2O3  20,2 30,7 

CuO  3,1 3,9 

ZnO  0,54 0,27 

PbO  11,0 10,4 

 
 

Fig. 3 a e b – Mapas de raios X obtidos de uma 
secção transversal de uma amostra de vitral de 
(a) Tomar; (b) Batalha (106 × 106 mm)

Quadro 1 – Composição em fracção em peso 
das grisalhas dos vitrais do Convento de Cristo 
e do fragmento da face de S. José do Mosteiro 
da Batalha
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Construção da cobertura 
da igreja do Convento
de Cristo 
Um problema de autoria à luz da 
documentação
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Resumo

A atividade construtiva de Diogo de Arruda e de João de Castilho, no Convento de Cristo, é um dos momentos assinaláveis da 
arquitetura tardo-gótica portuguesa. Contudo, historiograficamente subsistem interrogações no modo como terá João de Castilho 
assumido, em 1515, a construção do complexo de Tomar após a partida de mestre Arruda para Azamor. Uma das problemá-
ticas é a construção da abóbada da igreja do Convento de Cristo, que vem sendo atribuída ao mestre trasmiero. A leitura dos 
livros de Despesa de obras do Convento de Tomar (1511–1514) permitem balizar o trabalho executado por Diogo de Arruda 
até ao momento em que parte para África, ao mesmo tempo, esses dados remanescentes possibilitam questionar qual a respon-
sabilidade que tem João de Castilho na construção da abóbada da igreja do convento da Ordem de Cristo.
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A 29 de abril de 1510, através de uma carta régia, D. Manuel I informa o prior do Convento 
de Tomar, D. Diogo de Braga, do contrato que foi estabelecido com Diogo de Arruda para a 
construção, anexa à rotunda templária, da sacristia e do coro (espaço que hoje corresponde 
à igreja). A obra em causa permitia a ampliação do edifício para o lado poente da charola, 
para isso procedeu-se ao alargamento dos paramentos da rotunda românica, onde outrora 
se ergueu o coro do Infante D. Henrique (Bento, 2013, pp. 10–74; Afonso, 2014, p. 90). 
Diogo de Arruda, tinha então a seu cargo a construção de dois pisos sobrepostos, o inferior 
para servir de sacristia e o superior destinado ao coro (Fig. 1). Segundo o documento, toda 
a obra tinha de ser bem lavrada e assentada e de boa pedraria nas janelas e abóbadas, 
assim como tinha de respeitar as especificidades métricas que a carta estabelecia1 (Viterbo, 
1899, p. 47; Barreira, 1948, p. 204).

Apesar das obras terem tido o seu início cerca 1510, somente temos registos de despesas 
a partir de 1511 e, a 27 de novembro de 1512, depois da presença de Diogo de Arruda 
nas obras de Lisboa2, este mestre é mencionado pela primeira vez no rol de despesas do 
Convento de Tomar3. A partir desta data, Arruda assume totalmente o estaleiro de Tomar, 
encabeçando, semana após semana, a larga listagem de pedreiros e servidores, deixando 
somente de figurar nestas condições quando marca presença nas obras no norte de África. 
Primeiro, em 1512, para iniciar a campanha de Safim, ficando então a dirigir o estaleiro de 
Tomar o pedreiro Álvaro Rodrigues4 (Dias, 1988, 118; Silva 2014, 226–231). Retorna a Tomar 
em novembro desse mesmo ano5, onde permanece até 15 de outubro de 1513, partindo 
nessa data, pela segunda vez, para o norte de África, para a praça-forte de Azamor6, 
fazendo-se acompanhar por um largo contingente de homens que até aí engrossavam o 
estaleiro de Tomar (Silva, 2014, pp. 226–231). No entanto, o estaleiro do Convento de Cristo 
continua ativo e o pedreiro, Diogo da Mota, passa a encabeçar as nóminas7.

1 - ANTT, Corpo Cronológico, Parte III, mç. 4, n.º 16.

2 - Até 1511, Diogo de Arruda encontra-se ligado às obras de Lisboa cf. ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 771, fl. 107.

3 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 773, fl. 103v.

4 - Na ausência de Diogo de Arruda, tomado principalmente pelas obras das praças africanas, é o pedreiro Álvaro Rodrigues que surge em primeiro lugar no rol de pagamentos (entre 30 de junho 
de 1512 e 6 de Novembro de 1512), também Bartolomeu de Estremoz figura por três vezes como o primeiro da lista (na semana de 11 e 20 de novembro e 4 de dezembro de 1512). Com a par-
tida de Arruda para Azamor é Diogo da Mota quem encabeça a diminuta lista de pedreiros. ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 773, fl. 25 a fl. 90; fl.94v; fl.99v; fl. 110; fl. 400v e ss.

5 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 773, fl. 103 v.

6 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 773, fl. 394 v; Item ferja que se fez sabado a xb ds de oytubro de bcxiij anos pedros carpinteiros servidores carretos e toda outra pª que nas djtas obras 
servem esta semana. # pagou o recebedor a dº daruda de seis ds desta semana e de tres ds outra que se partio para azamor seis centos e trinta rs .s. a lxx rs por dia. 

7 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 773, fl. 403v

Fig. 1 – Tomar. Convento de Cristo. Coro.



142

A presença de Diogo de Arruda em Azamor é tida pela historiografia como uma interrupção das obras do Convento de 
Tomar, ficando o edifício por concluir até que João de Castilho ingresse, em 1515 (Guimarães, 1901, p. 121), no estaleiro 
da Ordem de Cristo e assim completar o edifício, abobadando-o e fazendo um piso intermédio como se fosse o coro-alto (Dias, 
1988, p. 118). Esta é a também a perspetiva de Paulo Pereira, quando refere que o mestre trasmiero terá aproveitado 
as paredes, então erguidas já a grande altura, para lançar sobre esta nave paralelepipédica uma abóbada de três tramos, 
também floreada, com as nervuras nascendo de mísulas laterais e de canto, e com uma nervura recta unindo apenas as chaves 
intermédias (Pereira, 1995, pp. 67, 132). No mesmo sentido é a opinião de Rafael Moreira, ao referir que a abóbada 
da nave se estende sobre as paredes deixadas por Diogo de Arruda como um dossel preso por mísulas delicadamente 
esculpidas com motivos herbáceos e historiados (Moreira, 1991, p. 449).

Apesar destas apreciações historiográficas, a verdade é que a documentação remanescente para o período em questão, 
não revela qualquer informação que possibilite atribuir, com total segurança, a construção da abóbada da igreja a João 
de Castilho. Por outro lado, as informações recolhidas dos livros de Despesa de obras do Convento de Tomar8 (1511–1514) 
permitem acompanhar minimamente a atividade construtiva de Diogo de Arruda até à data da sua partida para Azamor e, 
tal como veremos, a estrutura erguida pelo mestre Arruda não terá ficado cingida às paredes do edifício.

Um dos primeiros dados a destacar é a nota do livro de despesa alusivo ao trabalho do cadeiral começado por Olivier de 
Gand9 (Hulin, 1909; Correia, 1953, pp. 65–69; Santos, 1957, pp. 229–247; Grilo, 2002, pp. 139–174) em parceria com 
Fernão de Muñoz e concluído por este após a morte do mestre flamengo10. Em 1511, é referido que a obra do cadeiral deverá 
ter um prazo mais dilatado para a sua execução, não de dois anos, como inicialmente estava previsto, mas sim, de três anos, aliás 
como se pode ler no documento: (...) he obrigado [Olivier de Gand] dar feytas as cadeiras que se am de fazer para o coro do dito 
convento em dous anos e a obra da pedrarya dele nos parece que senam podera fazer tam asy ha avemos por bem que ele faça as 
ditas cadeiras em trez anos que se começaram em janeiro desta era presente de bxj e aja para isso mil rs cada mes e seja obrigado 
eles de trazer de contino na dita obra sete oficiais e nam os trazendo ser lhe ha descontado quantia que monta em cada oficial (...)11. 

8 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 772 e 773.

9 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 772, fl. 2.

10 - Idem, fl. 10 e fl. 17. Estes dois fólios, o primeiro de 10 de março de 1513 e o segundo de novembro 1514, fazem referência à morte do mestre flamengo Olivier de Gand é salientado a figura 
de Fernão Muñoz como natural continuador da obra das cadeiras do coro do convento de Cristo.

11 - Idem, fl. 2 
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Como se observa pelo documento, a alteração que foi feita para o período da execução da obra do cadeiral, acontece 
devido à necessidade de articular e coordenar as diversas empreitadas que se realizam dentro do estaleiro. Torna-se 
evidente que o mestre Olivier somente procederia à montagem do cadeiral no coro quando a estrutura arquitetónica, 
incluindo a abóbada, estivesse culminada ou em fase de conclusão. Deste modo, é visível que as duas empreitadas, igreja 
(coro) e cadeiral, teriam de ter, logicamente, uma conclusão sequencial.

Apesar da alteração da data inicialmente prevista e que foi acautelada pelo mestre flamengo, numa retificação ao contrato 
inicial, passando de dois para três anos, verificamos que a morte de Olivier de Gand, nos finais de 1512, condicionou o 
andamento dos trabalhos12, facto que fica claro através da intervenção régia, em dezembro de 1512, para a resolução 
da contenda que opôs a viúva de Olivier de Gand e o entalhador Fernão Muñoz, sobre quem tomaria a continuidade da 
construção do cadeiral (Viterbo, 1903, pp. 14–15; Grilo, 1997, pp. 97–99)13. 

A escolha que recaiu sobre o entalhador espanhol, terá levado a um novo entendimento entre outorgantes, facto que se 
pode relacionar também com a avaliação que é executada pelos carpinteiros de Lisboa, Alonso de Sevilha e Pedro Dias, a 
1 de janeiro de 1513 (Viterbo, 1903, pp. 9, 14–15; Grilo, 1997, pp. 97–99)14. Só desta forma se pode perceber que a 
entrega do cadeiral não respeita o tempo estipulado inicialmente, ou seja, não terá culminando no final de 1513, mas sim em 
novembro de 1514, data do último pagamento que é efetuado a Fernão Muñoz15.

Assim, embora sem qualquer elemento documental que contrarie a nossa perspetiva, consideramos que o tempo de execução 
da empreitada de Diogo de Arruda deve-se ter mantido inalterado e por altura da partida para Azamor a obra deveria 
estar a caminhar para os últimos passos, como veremos seguidamente.

12 - A 27 de novembro de 1512, mestre Olivier já deveria ter falecido pois foi pago pelo ho recebedor a mulher q foy de mte olivell por mamdado do veador quatro mil rs de fytura das duas cadei-
ras que fizeram para sam jom em a cadeira da mostra que elrey mamdou dar para a dita jgreja. ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 773, fl. 107v. A respeito desta intervenção, a 11 de 
novembro de 1512, o livro de despesas revela que o carpinteiro de maçanaria, Fernão Muñoz, é pago pelas contas do convento por limpar a cadeira damostra pela quantia de 540 reis. ANTT, 
Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 773, fl. 99. 

13 - ANTT, corpo cronológico, parte I, mç 12, doc. 37. 

14 -ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 773, fl. 136: (..,)  pagou o dito recebedor por mandado do veador e per ante mim esprivam ha alonso de Syvilha e a pº diaz carpinteiros de maçanarja 
mestres em Lixboa mill e trinta e tres rs e mº que he o terço que aparte  del rey vem dos dias que poseram des que partiramde suas casas ase tornaram e estes avaliaram as cadeiras do coro do convento. 

15 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 772, fl. 16.v e fl. 17: em ho derradeiro ds do mes de novembro de bcxiiij anos em o dito recebeu o dito fernão monoz mestre das cadeiras oyto mil rs.
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No momento em que o mestre Diogo de Arruda se desloca para a praça de Azamor, a 15 de outubro de 151316, a samxpya 
com o dito coro17 estaria, já num estado muito avançado, o que, desde logo, dificulta a perceção da mão de Castilho, 
principalmente ao nível do plano da abóbada, pois numa análise ao edifício percebemos que, do ponto de vista construtivo 
existe, grosso modo, um caráter coerente no discurso aplicado.

Por outro lado, é de difícil compreender que a partida de Diogo de Arruda para terras africanas condicione totalmente o 
andamento desta obra, ficando o espaço da igreja do Convento de Cristo a céu aberto até que João de Castilho ingresse 
no estaleiro em 1515. Na melhor das hipóteses chegará a Tomar nos finais de 1515, visto que, em junho desse ano, Castilho 
encontra-se ocupado na construção da ponte de Braga18. No entanto, passados alguns meses, em abril de 1516, Castilho é 
arrolado nas despesas do mosteiro dos Jerónimos19 e no ano seguinte (janeiro), assume em pleno a direção do estaleiro dos 
Jerónimos, onde permanece ininterruptamente até novembro de 1518, data em que arremata umas casas em Tomar20.

Se na realidade a cobertura de Tomar estivesse totalmente por executar quando começa a campanha de Azamor, porque 
razão os pedreiros que então faziam parte da companha Arruda e que ficaram no estaleiro tomarense não continuariam a 
obra, tal como já tinha acontecido no passado21? Como frisámos, depois da saída de mestre Arruda do Convento de Cristo, 
o pedreiro Diogo da Mota passa a encabeçar as nóminas do convento. No entanto, ao longo de 1514, não voltamos a 
encontrar nos livros de despesas mais nenhuma referência às obras da igreja, as intervenções realizadas resumiam-se a obras 
nas casas da Ordem22, aos tabuleiros (pátios) e degraus do convento23, alegretes e lajeamentos do convento24.

Mas recorrendo às férias referentes às obras do convento, de que aqui damos conta num sentido cronológico, podemos abrir 
um novo debate sobre onde termina a obra de Arruda e se inicia a obra de Castilho.       

16 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 773, fl. 394 v.

17 - ANTT, Corpo Cronológico, Parte III, mç. 4, n.º 16. 

18 - Arquivo Municipal de Braga, Livro das vereações e acórdãos, liv 2, fl. 19v.

19 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, Despesas de obras do convento de Belém, nº 812, p. 163. (Este livro de contas não se encontra numerado por fólios, mas sim por paginação)

20 - ANTT, Coleção especial, caixa 146 

21 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 773, fls 25 a 90.

22 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 773, fl. 403 v, 414.

23 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 773, fls. 407, 409v, 412, 413v, 414, 421.

24 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 773, fls. 447 e 448.
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Na verdade, desconhecemos o andamento do estaleiro nos primeiros anos, dado que 
a primeira féria que se conhece é do derradeiro dia de julho de 1512. Pela leitura dos 
averbamentos, percebemos que a obra decorre a bom ritmo, estando nesse momento 
presentes nos trabalhos 29 pedreiros, 11 servidores e 2 cabouqueiros25. Também no rol 
de pagamentos dessa semana, e nas seguintes, há uma avultada aquisição de materiais 
para o estaleiro, facto que reforça uma vez mais a ideia de um bom ritmo de trabalho.

Esse ritmo fica bem patente, a 4 de setembro de 1512, quando é efetuado um 
pagamento aos carpinteiros, Fernão Roiz e  Álvaro, pelos cimbres que executaram 
para a construção de um sobre arco de uma das janelas do coro26 (Fig. 2). Esta nota 
é reveladora que a estrutura murária, em 1512, se encontrava no último terço da 
sua construção e que o edifício se erguia já ao nível das janelas do coro27, assim, 
e por se situarem ao nível das fenestrações, também as mísulas e os respetivos 
arranques da abóbada estariam também já iniciados, determinando desde logo a 
configuração da cobertura.

A 5 de maio do mesmo ano (1512), adquiriram-se setecentos tijolos para ho amparo do 
coro28. Desconhecemos em que parte do coro se poderia situar este reforço, porém, o uso 
desta estrutura pode significar que os alçados estão na sua fase de finalização e começa 
a preparar-se a última etapa arquitetónica. Esta ideia ganha forma se a cruzarmos com a 
nota de despesa de 4 de junho de 1513. 

25 - Idem, fl. 400v. Semana a semana o número de pedreiros, servidores e outros que se encontram na obra do convento, permanece 
praticamente nestes valores, embora oscilem conforme as necessidades e das outras obras que estão a cargo do convento, como a 
igreja de São João Batista, os Paços do Rei, casas e estrebarias dos priores ou então quando existe uma deslocação de mão-de-obra 
para a pedreira. A redução significativa do número de pedreiros só acontece na semana seguinte à partida de Diogo de Arruda 
para Azamor (22 de outubro de 1513). Nessa semana, só 4 pedreiros figuram na lista liderada pelo oficial Diogo da Mota, sendo 
estes coadjuvados por 22 servidores.

26 - Idem, fl. 47v. 

27 - Na semana de 4 de setembro de 1512, a folha de féria apresenta pagamento a 35 pedreiros: Álvaro Rojz; Pedro de Viana; 
Antonio diaz dos carregos; Fernãm Pires; Bartolomeu de Estremoz; Bastião pjrez; Silvestre dinjs; Pedro darruda; Bartolomeu dalvito; 
Francisco da mota; Manuel dalvito; Gº ....; Antonio, o preto; Joham estevez; Andre Alvarez; Alberto rojz; Antonio gollz; Alves, criado 
de  Antonio gollz; Bastião Diaz; Pedro luis, criado de Bastião Diaz; Joham de Tomar ; Joham Diaz; Mateus Rojz; Fernão Vaz; Joham 
Pirez; Joham gollz; Francisco Anes; Bugiam; Antonio pirez; Diogo, criado de Antonio pirez; Antam gllz; Tome Diaz; Symaão devora; 
Diogo, criado de Symaão devora; Gº aº. Em conjunto estava também 21 servidores. 

28 - Idem, fl. 177.

Fig. 2 – Tomar. Convento de Cristo. Janela do Coro
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Nesse arrolamento semanal (4 de junho de 1513) é redigido pelo escrivão a seguinte nota: despesa que se fez quando foram 
a serra tirar as pedras brancas para ho arco do coro29. Nada mais se acrescenta, mas atendendo ao desenvolvimento da 
empreitada e se relacionarmos este dado com o decurso das obras que ocorrem desde o ano anterior, onde já se construía 
ao nível do arco das janelas, podemos sempre sugestionar que o arco do coro pode estar relacionado com um dos arcos torais 
que dividem a abóbada. Notoriamente, estas peças, a que agora fazemos referência, eram de suma importância, só assim 
se justifica que nesta mesma semana se aluguem três bestas para levaram os mestres à pedreira30 e na semana seguinte, a 
11 de junho, é o próprio Diogo de Arruda que se encontra na mesma pedreira durante cinco dias, sendo-lhe pago 350 reis31. 

Todos os elementos apontados ainda se podem conjugar com outros dois dados documentais que reforçam a nossa ideia de 
que a empreitada já se encontrava num estado bem avançado: o primeiro, datado de 4 de junho, diz respeito a uma despesa 
realizada com os carpinteiros Álvaro Diaz e Fernão Roiz, conjuntamente com os seus criados, Fernando e Álvaro, por serrarem 
os bordos e fazerem os moldes para a obra32; um segundo documento (25 de junho de 1513), refere concretamente um 
avultado pagamento, cinco mil reais, a António flamengo e a Gabriel flamengo, pela lavra de duas peças, depois avaliadas 
pelo próprio mestre Diogo de Arruda33 (Guimarães, 1941, p. 122; Pereira, 1990, p. 143). Pelo valor que foi pago e pelo 
facto do documento expressar que Diogo de Arruda avaliará os elementos lavrados, tudo leva a crer que se trata de peças 
importantes, trabalhosas ou de grande porte. Pode também querer dizer que os dois mestres flamengos não pertenciam ao 
estaleiro, tendo-lhes sido encomendado trabalho extraordinário que Diogo de Arruda na sua condição de mestre necessita 
de avaliar e de autorizar o respetivo pagamento.   

29 - Idem, fl. 261 (inédito). São diversas as informações sobre as pedreiras de onde se extrai pedra para ao convento, sobressaem duas pedreiras, a da serra Dourem (Vila nova de Ourém) da 
serra Dayre (Serra de Aire). ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 773, fls. 96v; 108; 297v; 310 e 337

30 - Idem, fl. 261. # pagou o  dito recebedor a joam gllz de aluguer de três bestas que levaram hos mestres a dita serra duzentos e vinte rs. # pagou majs das ditas bestas aimda da dita pedreira çento 
e cincoenta rs.

31 - Idem, fl. 263v (inédito). Nessa semana Diogo de Arruda só se encontra um dia no estaleiro do convento (recebe 70 reis), os restantes dias são passados na pedreira (pelos 5 dias recebe um 
total de 350 reis).

32 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 773, fl. 260 (inédito). Desconhecemos que tipo de moldes se trata, mas deveriam ser consideráveis pois tomou entre três e quatro dias de trabalho. 
Destaque-se ainda que dois carpinteiros desta despesa, Fernão Roiz e Álvaro, são os mesmos que um ano antes realizarão o cimbre para o arco da janela do coro. Cf. ANTT, Contos do Reino e 
Casa, Núcleo Antigo, 773, fl. 47 v.

33 - Idem, fl. 276.
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É notório que a documentação não é tão abundante como gostaríamos, o que levanta alguns problemas, nomeadamente, 
para entender plenamente como estaria a obra quando Castilho surge nesta empreitada em 1515, em especial se interveio 
na cobertura do espaço da igreja. Na verdade, a carta de quitação passada, em 1541, por D. João III, revela sumariamente 
que o mestre Castilho realizou obras no coro, casa pera ho capitollo, o arco gramde da igreja, o portall da porta primcipall34 
(Viterbo, 1899, pp. 191–192). Esse documento régio, com referências até à década de trinta, mostra alguma ambiguidade 
interpretativa, principalmente quando este refere que Castilho fez no comvemto de Tomar o coro, o que contrasta, desde logo, 
com os elementos que fomos mencionando a respeito da obra de Diogo de Arruda. 

Entre a data de pagamento para a construção dos cimbres do arco e o ano em que o mestre Arruda vai em definitivo para o 
norte de África (15 de outubro de 1513), a obra terá progredido significativamente, contudo, desconhecemos por completo 
até que ponto se desenvolveu a empreitada de Arruda. 

De qualquer modo, importa salientar que a estrutura abobadada não é projetada a meio do processo construtivo, mas sim 
no momento em que se traça a globalidade do edifício. Como bem sabemos, são inúmeras as variáveis que concorrem no 
momento da conceção do projeto: espessura dos suportes murários, localização e espessura dos contrafortes, projeção e 
reforço dos vãos, formato da abóbada, nervuras, chaves, arranques, etc. Desse modo, pensamos que o risco proposto por 
Diogo de Arruda se manteve inalterado.  

Do ponto de vista das formas que compõem a estrutura da abóbada, são poucos os elementos que se podem dizer que se 
aproximam aos modelos de João Castilho. Se compararmos a abóbada de Tomar com outras abóbadas que são seguramente 
da mão de Castilho, como a capela-mor da Catedral Braga ou as do Mosteiro dos Jerónimos, facilmente percebermos que 
aquela é uma estrutura de simples elementos formais e pouco diferenciada ao nível mecânico. 

A abóbada da igreja do Convento de Cristo assenta sob uma forte caixa murária, circunscrevendo os tramos por intermédio 
de poderosos contrafortes que se encontram alinhados com os arcos torais (Fig. 3). Apesar da sua composição espacial de três 
tramos (dois tramos de proporções idênticas, sendo o tramo junto da charola mais pequeno que os restantes), que são bem 
evidentes pela forte marcação dos arcos torais, a cobertura no seu cômputo cria uma aparente perceção de continuidade e de 
unidade espacial. Para esta qualidade isotrópica contribuem os amplos vãos que se rasgam na superfície parietal, permitindo a 
penetração de abundante luminosidade, que dessa forma possibilita uma atuação igualitária da luz pelo espaço.  

34 - ANTT, Chancelaria de D. João III, liv. 34, fl.2-2v.
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O jogo de nervuras emerge de um conjunto de mísulas que são profusamente 
decoradas e colocadas no perímetro da nave ao nível da imposta, servindo de 
apoio aos arranques dos diversos arcos que compõem a rede espacial, esta prática 
permite então criar uma engenhosa solução de encontro de nervuras e estabelecer 
uma transição solidária entre os arcos da abóbada e o respetivo muro, diminuindo 
assim o risco de colapso.    

Ainda a respeito das mísulas, gostaríamos de salientar a diferença formal entre as 
mísulas que se erguem junto ao espaço da charola e as restantes que se dispõem ao 
longo da igreja. É possível observar que os dois suportes junto à rotunda templária 
revelam um tratamento plástico menos robusto, com uma decoração mais contida, 
menos inflamada e não trespassando o espaço delimitado pela moldura (Fig. 3), o 
que na realidade contrasta com as restantes mísulas. Para além do aspeto decorativo, 
também a nível formal encontramos diferenças, nomeadamente na forma conceptual 
da parte inferior das mísulas junto à charola, detêm estas uma base circular enquanto 
as restantes optam por uma conceção fasciculada. Esta diferenciação plástica pode 
indiciar que a sua conceção pertence a uma outra mão, provavelmente a de João 
de Castilho, atendendo que as restantes mísulas se encontram em plena consonância 
plástica com o trabalho decorativo praticado pelos Arrudas. 

Ainda a respeito da decoração, observamos como os arranques das nervuras são 
ocupados por diversos elementos ornamentais, heráldicos e emblemáticos. Essa 
decoração visa, sobretudo, omitir visualmente alguns problemas formais ao nível da 
altura dos arranques e da sua transição para os respetivos muros. A comprovar essa 
dificuldade é a mísula situada no canto sudoeste da igreja, onde se observam as 
nervuras a desembocarem num ponto mais elevado ao que seria suposto, criando 
dessa forma uma dissonância visual, contudo a decoração que lhe foi aplicada 
procura corrigir esse aspeto.   Fig. 3 – Tomar. Convento de Cristo. Mísula. 
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Cada um dos tramos da abóbada da igreja do convento recorre a uma estrutura básica de cobertura, para isso recorre a um 
sistema de nervuras composto por cruzaria, terceletes e nervos curvos (Fig. 4). Mas um dos elementos importantes da estrutura 
é a utilização do rampante redondo. O uso desta curvatura proporciona uma unificação transversal do espaço sob a curva do 
arco diagonal, isto permite colocar as chaves secundárias sensivelmente mais abaixo que as chaves centrais. Desse modo, os 
terceletes, assim como as suas respetivas chaves, situam-se sobe a bissetriz do ângulo de onde nascem. 

Após a definição desta malha de nervos, a abóbada de Tomar ainda é complementada com o uso de nervos curvos 
ornamentados. Estas nervuras curvas não são mais que elementos secundários da estrutura, podendo mesmo dizer-se que 
assumem um papel ornamental, pois não contribuem para a mecânica estrutural da abóbada, tal como aponta Rodrigo Gil 
de Hontañón no seu compêndio (Garcia, 1681, fl. 23–24v). 

Como referimos anteriormente, os contrafortes encontram-se alinhados com os arcos que dividem a abóbada. A sua vasta dimensão 
visa, sobretudo, equilibrar todo o edifício, visto que existiu a necessidade, por parte de Diogo de Arruda, de colmatar o desnível da 
cota entre a igreja e a charola, recorde-se que o espaço ocupado pela igreja fica virado para um declive denominado de arrabalde 
de São Martinho. A nível construtivo, os contrafortes apresentam uma linguagem coerente, assim como a parte referente ao remate 
superior da igreja (cornija decorada e a grilhagem), que se atribui a Diogo de Arruda (Pereira, 1995, p. 121), coloca-nos, mais uma 
vez, perante a questão autoral, sobretudo quando cruzamos estes dados com a construção da abóbada e a documentação. 

Fig. 4 – Tomar. Convento de Cristo. Tramo da abóbada. 
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Em suma, apesar da documentação não fornecer uma resposta conclusiva ao problema que anteriormente traçámos, pensamos, 
através dos elementos que foram sendo referidos, que o mestre Diogo de Arruda, ao contrário do que tem apontado a 
historiografia, terá realizado mais do que as paredes da igreja do Convento de Cristo. Quando ruma para a praça-forte 
de Azamor (1513), Arruda teria a construção da cobertura já em fase adiantada, terá executado os arcos que dividem os 
tramos e lançado as nervuras da abóbada e, em finais de 1514, possivelmente pela mão do pedreiro Diogo da Mota, o 
espaço estaria pronto para receber o mobiliário litúrgico. A necessária articulação entre empreitadas é um fator imperativo, 
recorde-se o documento de 1511, ao salientar que a obra do cadeiral não poderá ser acabada enquanto a obra de 
pedraria não estivesse concluída: he obrigado dar feytas as cadeiras que se am de fazer para o coro do dito convento em dous 
anos e a obra da pedrarya dele nos parece que senam podera fazer tam asy ha avemos por bem que ele faça as ditas cadeiras 
em trez anos que se começaram em janeiro desta era presente de bxj (...)35. Só deste modo, é possível entender que o cadeiral, 
obra principiada por Olivier de Gand e finalizada por Fernão Muñoz, tenha tido a sua conclusão em novembro de 1514, 
facto historiograficamente unânime. 

Por outro lado, pensamos que a atuação levada a cabo por João de Castilho no coro e no arco gramde, tal como refere a 
carta de quitação de 1541, prende-se sobretudo na resolução de problemas relacionados com a articulação entre a igreja e 
a charola. Possivelmente, as diferenças estilísticas que anteriormente apontámos a respeito das duas mísulas do tramo que se 
encontram anexas à rotunda templária podem ter sido consequência da intervenção que o mestre trasmiero realiza no arco 
gramde. Ao mesmo tempo, as ditas obras efetuadas no coro, podem encontrar-se relacionadas com as questões levantadas 
por Maria Travassos Bento sobre as alterações que foram realizadas no espaço da igreja a respeito das acessibilidades 
(Bento, 2013, pp. 157–165), nomeadamente na relação que a igreja tem com a casa do capítulo (intervenção executada 
entre 1521 e 152336). 

Apesar da nossa perspetiva de que Diogo de Arruda é o responsável pela execução da abóbada da igreja do Convento de 
Cristo, estamos claramente cientes que o problema ainda se encontra longe da sua resolução, possivelmente só novos dados 
documentais podem ajudar a esclarecer o trabalho executado pelos mestres Diogo de Arruda e João de Castilho.

35 - ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo, 772, fl. 2.

36 - BN, Coleção Pombalina, Cod. 1102, fl. 57
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Tomar e Jerusalém:
contribuições para uma iconologia 
da arquitetura manuelina: 
o tema da concordância testamentária 
na Igreja do Convento de Cristo
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Resumo

Este texto visa abordar brevemente a concretização, nas obras manuelinas da Igreja do Convento de Cristo de Tomar, daquela que julgamos 
constituir a mais coerente linha de força da programação iconográfica manuelina: a adequação do reino a um projeto, ao mesmo tempo material, 
radicado na particular conjuntura nacional e na vontade do rei, e espiritual, assente na esperança escatológica e na jubilosa expectativa da Parusia. 
A busca de harmonização com um princípio superior resulta, em parte, no estabelecimento e reforço de um contexto testamentário para a História 
de Portugal, através do qual se desenvolveu e solidificou a noção fundamental de “concordância”. Este tema reflete-se, em termos arquitetónicos, 
na invocação do arquétipo da Nova Jerusalém como modelo da nova ordem e do novo mundo esperado, traduzida na constante aplicação dos 
módulos quadrados de forma claramente portadora de intencionalidade simbólica; e realiza-se materialmente, no caso de Tomar, na nave aposta 
à Charola românica e na intervenção global realizada nesta última, que assume, mas recontextualiza, a herança simbólica templária.

Palavras-chave: Iconologia da Arquitetura; Manuelino; Convento de Cristo

Sílvia Maria Brito Gomes Leite
Direção-Geral do Património Cultural
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Abstract

This article aims to briefly examine the concretization, in the manueline intervention in Tomar’s Convent of Christ, of what we believe to be the 
strongest and most coherent guideline of the manueline symbolic programme: the conformation of the Portuguese kingdom to a project that was 
both material, based in the historical context of the time and in the king’s will, and spiritual, founded in the scatological hope of a joyfully awaited 
Parousia. The attempt to harmonize the world to a higher principle leads to the establishment and reinforcement of a testamentary context to 
the History of Portugal, through which developed the fundamental notion of “concordance”. In architecture, this theme becomes obvious in the 
invocation of the archetype of the New Jerusalem as a model for the expected new order, and translates, for example, in the recurring use of 
square modules with clear symbolic intention. In Tomar, this can be found in the longitudinal nave added to the Romanic rotunda, or Charola, and 
also in the decorative intervention in the latter, both assuming but recontextualizing the Templar symbolic heritage.
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No início do século XVI, em pleno reinado de D. Manuel, Portugal vive um período de hiperconfiança nacionalista, com 
contornos místicos e providencialistas, que deixaria profundas marcas em todas as áreas da sociedade. A cúria romana, 
e, através desta, toda a Europa, vinham assistindo, pelo menos desde finais do século XIV, à apresentação dos feitos 
portugueses por embaixadores enviados pelos monarcas para publicitar as descobertas de novos territórios e, por virtude 
destas, o alargamento do mundo e da Cristandade. Embora se trate de uma conjuntura relativamente bem estudada, a 
veemência, o alcance e o sucesso da proposta portuguesa no seu tempo ainda são causa de espanto. As embaixadas 
manuelinas, ultrapassando tudo quanto se vira antes, revelam de forma particularmente evidente o ambiente jubiloso que 
reinava na corte.

Se o reino já vivera momentos idênticos, e viria a assistir a outros, estes seriam essencialmente respostas patrióticas a 
ameaças históricas. Porém, no dealbar do século XVI o reino encontrava-se longe de enfrentar desafios à sua identidade 
jurídica, política, económica ou cultural. Salvo a vontade de legitimar uma sucessão colateral, o providencialismo manuelino 
deve ser essencialmente lido à luz da difusão generalizada de teorias imperialistas e messiânicas que eram igualmente 
válidas, por exemplo, em França ou em Espanha (Ylabande-Mailfert, 1988; Crouzet, 1996, 1999; Lecoq, 1987). 

Porém, a evidente tendência da época para “a sacralização cada vez mais explícita da função régia e do emblema que 
a representa” (Mattoso, 1998, p. 33) alcança uma dimensão superlativa no contexto manuelino, quando permite uma 
conceção escatológica da história de Portugal, vista como tendente ao cumprimento, para breve, da tão profetizada nova 
Idade do Ouro, referente histórico-mítico que localiza e legitima o início de um novo tempo, ou de uma genealogia, e 
arquétipo de um modelo civilizacional e espiritual perfeito. 

Como já afirmara em 1485 Vasco Fernandes de Lucena, a realeza portuguesa fora designada pela Providência, através do 
milagre de Ourique1, para desempenhar um papel especial no mundo. A origem e evolução do reino lusitano vinha sendo 
sucessivamente apresentada como uma manifestação da vontade divina, expressa na realização de um plano superior 
através da ação de um reino miraculosamente fundado, de um rei confirmado por Deus e de um novo “povo escolhido”.

1 - A lenda de Ourique surge pela primeira vez na Crónica de Portugal de 1419, escrita apenas quatro anos após a conquista de Ceuta, durante o reinado de D. Duarte, numa época em vários 
aspetos semelhante à manuelina, tanto no que respeita ao clima de confiança nacionalista, como à necessidade de legitimar uma nova linhagem dinástica. Tal como então, no início do século XVI 
surgirá a tentativa de ligar a monarquia ao plano divino estabelecido para Portugal, voltando a validar o Milagre, e reconfirmando o novo rei no papel de herdeiro da aliança firmada em Ourique, 
garantindo que a antiga legitimidade se estende a D. Manuel e que a promessa divina está ainda em vigor. E, se a aparição de Cristo a D. Afonso Henriques não significava, de início, mais do que 
o oferecimento da sua sobrenatural proteção ao rei, “a afirmação explícita de que esta proteção se estendia a todos os reis de Portugal, e consequentemente ao próprio reino (…) só se verificou 
durante o reinado de D. Manuel”, conforme refere José Mattoso (Mattoso, 1998, p. 33).
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O discurso de Diogo Pacheco perante a Santa Sé, pronunciado em 1505, versa justamente sobre a iminente realização 
da Idade do Ouro, enquanto apresenta ao Papa, através de D. Manuel, a homenagem do mundo inteiro. Dois anos mais 
tarde, o famoso discurso de Frei Egídio de Viterbo, também pronunciado em Roma, descreve os portugueses como “o novo 
Povo Eleito”, e D. Manuel como o “David Lusitanus, por cujas conquistas o império de fé estender-se-ia a Jerusalém e a toda 
a humanidade, graças a ele cumprindo-se finalmente os vaticínios dos profetas de uma Idade de Ouro cristã” (Moreira, 
1987, p. 18).

Estas noções, aliadas à particular conjuntura económica, ao brilhante e inaudito sucesso dos Descobrimentos e às teorizações 
sobre a origem divina do poder real, são confirmadas e reforçadas pelas peculiares circunstâncias simbólicas relacionadas 
com o nascimento, nome, divisa e surpreendente ascensão ao trono de D. Manuel, homónimo do Emanuel bíblico ou Deus 
connosco, senhor da Esfera ou totalidade do mundo, émulo de Cristo e imagem da promessa escatológica. 

Assim se uniram, no seu reinado, três ideias-chave, cuja coexistência e ligação, se surge aos nossos olhos como uma feliz 
coincidência, foi, em parte, elaborada, e cuidadosamente utilizada. Trata-se das noções de Predestinação, centrada na 
figura do rei, que o constitui numa verdadeira encarnação messiânica (e cujo emblema universalista é a Esfera Armilar), 
de Eleição divina, centrada no Reino, que o apresenta como o conjunto do novo Povo Eleito (confirmado pelas cinco quinas 
ou cinco chagas recebidas em Ourique), e de Consumação, ou “fim da História” e fecho do ciclo para a Humanidade, 
materialmente tão bem traduzida no magnífico êxito das Descobertas (representadas pela Cruz da Ordem de Cristo), e 
ideologicamente expressa na crença no estabelecimento de uma nova Idade do Ouro na terra. Assentando na concordância 
dinástica, esta teorização estabelecia para a História de Portugal um contexto comparável ao contexto testamentário, 
onde a dinastia Afonsina seria equivalente ao Antigo Testamento e a dinastia de Aviz corresponderia à Nova Lei — 
enquanto o ramo Aviz-Beja representava a consumação dos Tempos. 
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Não cabendo aqui a análise das noções providencialistas recebidas e absorvidas em Portugal desde o século XIII, e 
apesar dos excessos interpretativos que têm sido cometidos a esse respeito, diremos apenas que autores como Marcel 
Bataillon (1937) concordam quanto à encarnação, por D. Manuel, de um mito escatológico gerado pela intercessão do 
Joaquimismo, dos profetismos apocalípticos da sua época, do proselitismo de raiz franciscana, do espírito cruzadesco, 
do erasmismo e das expectativas messiânicas cristãs-novas. O contexto mental e cultural vivido na corte de D. Manuel, 
e já na dos seus antecessores imediatos, está marcado por um cruzamento de teorias com diversas origens, vagamente 
ligadas ao pensamento mais ortodoxo ou, pelo contrário, raiando a heresia, mas todas elas concorrendo para um 
mesmo fim: alimentar um grosso caudal de teorias escatológicas e de esperanças messiânicas que se cristalizavam em 
torno do monarca2.

No que respeita à arte e à arquitetura do chamado estilo manuelino, estas teorias revelam-se, antes de mais, na conotação 
entre os estilos antigos (incluindo as citações românicas) e o mundo anterior a Cristo e à sua proposta redentora, e o 
estilo Moderno ou Gótico, arte cristã por excelência, que representa o vocabulário reformado ou redimido. A arquitetura 
clássica é, a par da admiração causada pelas suas renovadas propostas formais e pelo seu substrato humanista, sinónimo 
de todo um sistema imperfeito e incompleto que Cristo vem aperfeiçoar e completar3.

Porém, esta visão estereotipada do mundo antigo surge de duas formas paralelas: se por um lado simboliza o mundo 
decaído, incluindo todos os paganismos que Cristo veio redimir (e mesmo a religião judaica, que veio aperfeiçoar), por 
outro lado constitui a única imagem eficaz, até do ponto de vista histórico, do universo prefigurador do Antigo Testamento. 
Neste último aspeto, a arquitetura clássica (ou cada um dos seus elementos avulsos) parece surgir no contexto que estudamos 
como meio de evocação do tema da Concordância Testamentária, de ressonâncias escatológicas, mensagem de grande 
poder congregador constantemente reiterado no Manuelino. 

De resto, a decoração romana, como citação da Antiguidade, foi certamente lida em Portugal ao mesmo nível de toda a 
decoração antiga, quer ainda pertencente ao substrato islâmico, quer mesmo já românica — e esta por maior razão, em 
termos formais. Uma e outra surgiam confundidas com o legado antigo da Península Ibérica. Se estes fatores pesam na 
utilização epidérmica e pontual de temas renascentistas e na sua conjugação com o discurso gótico, parecem ser, pelo menos, 
tão importantes nos aspetos estruturais, como se pode deduzir através da constante aplicação dos módulos quadrados, não 
de forma meramente convencional, mas de forma essencial, claramente portadora de intencionalidade simbólica. 

2 - Nem astrologia, nem profetismo de qualquer ordem, e nem mesmo as teorias joaquimitas, foram perseguidas pela Igreja em Portugal até meados do século XVI, a não ser de forma débil e esporá-
dica. No último quartel do século XV e na primeira metade do XVI assistiu-se mesmo a um aumento das doutrinas e das expectativas da sociedade em torno da renovatio mundi. Segundo Pina Martins, 
«a despeito da atitude crítica do Humanismo, a época era fértil de congeminações proféticas e escatológicas. Aliás, a parenética joaquimita continuou a impor-se». Cfr. Martins 1962, pp. 86–129.

3 - Note-se, porém, que a oposição ao Antigo se faz apenas na medida em que este é entendido como velho ou adâmico, uma vez que o mundo clássico, quando visto pelo prisma do legado imperial 
romano, é, ao contrário, entendido como sinal universalista de prestígio e legitimação do poder.
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Do ponto de vista estritamente arquitetónico, encontramos sinais do revivalismo românico em muitas igrejas manuelinas, onde 
as estruturas, conforme a lição de Mário Tavares Chicó (1968, pp. 194–195), são essencialmente ogivais, e os traçados 
tendem para a simplificação, como característica geral do nosso tardo-gótico. Boa parte desta simplificação terá a ver com 
o retorno ao antigo que, no caso do Manuelino, é esse retorno ao românico, já apontado por Reinaldo dos Santos. 

Na maioria das vezes, esta tendência para a simplicidade formal não vai na direção da espacialidade renascentista, 
embora compartilhe com esta uma mesma preferência pelos módulos quadrados. Por via de uma inclinação “quadrada” que 
é mais tradicional que clássica, as caixas murárias tornam-se pesadas e atarracadas, e as igrejas inclinam-se, como de resto 
em toda a Europa Ocidental, para a perda da «elegância que haviam adquirido na fase clássica da arte gótica» (Chicó, 
1968, p. 197). Soma-se a isto a utilização de elementos românicos, como arcos redondos ou abatidos, colunas cilíndricas, 
pilares octogonais, capelas quadradas, e quase sempre as abóbadas de cruzaria de ogivas, marcando uma arquitetura algo 
anacrónica, por vezes rude e desajeitada, e sobretudo chã, em termos meramente estruturais.

Reflete-se isto numa série de plantas, todas dimanadas do círculo régio, que obedecem com rigor e clareza à aplicação 
dos módulos quadrados. Entre as igrejas construídas no reinado de D. Manuel, e particularmente nos casos nos quais se 
conhece interferência direta do monarca ou atividade dos seus principais mestres, como Castilho, os Arruda, ou ainda 
Boitaca, a utilização de um quadrado perfeito como módulo regulador dos traçados apresentados surge com uma 
significativa (e significante) nitidez, muito mais do que de forma meramente convencional, mas com alguma ousadia e 
segura intencionalidade simbólica4. 

Afinal, a perfeição arquitetónica reside nas formas e proporções dadas ou inspiradas por Deus, em edifícios e construções 
arquetípicas, como são o Tabernáculo e o Templo de Jerusalém. Apesar da ambiguidade das representações do templo 
hierosolimitano, edifício longitudinal cuja planta apenas podia deduzir-se dos textos bíblicos, o seu modelo tornou-se uma 
pesquisa recorrente no Manuelino. Esta tendência encontra tema maior nas construções emblemáticas, mas surpreende-
se igualmente um pouco por todo o país em obras de fundação régia e programação centralizada, como tema menor 
mas não menos interessante, geralmente resumindo-se à utilização do quadrado e duplo-quadrado. É precisamente esta 
tendência que identificamos em obras como a intervenção manuelina na Charola do Convento de Cristo.

4 - É o caso da Igreja Matriz de Arronches, uma igreja-salão de reedificação manuelina, onde as semelhanças com Santa Maria de Belém vão além do teto das naves à mesma altura e da unidade 
espacial a nível das naves, registando-se ainda a existência de um vestíbulo quadrado, abobadado, com duas capelas, e onde o traçado da nave é um duplo quadrado. O centro da igreja, no 
sentido transversal, é marcado pelo eixo dos dois portais, um a norte e outro a sul, como veremos acontecer mais tarde na igreja de Belém. A Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta, que, com 
Santa Maria de Belém e a citada igreja de Arronches, compõe o grupo das mais coerentes hallenkirchen manuelinas, foi mandada edificar por D. Manuel no local de um antigo templo gótico, sendo 
a planta um duplo quadrado rigoroso, acrescentado por capela-mor quadrada, e com o eixo transversal marcado pela abertura do portal norte, em frente do qual se rasga uma fresta no muro a 
sul. Na Matriz de Azurara, tal como na de Vila do Conde, uma e outra tendo sofrido intervenção régia (e em Vila do Conde é mesmo João de Castilho quem assume a direção dos trabalhos a partir 
de 1511), repete-se o mesmo módulo. Mais a sul, a Matriz da Golegã resulta novamente da intervenção manuelina sobre um edifício já existente, tendo-se unificado a espacialidade do corpo da 
igreja ao retirar-lhe o transepto e transformar a planta num duplo quadrado, o que denota uma clara ação uniformizadora dos traçados. As mesmas considerações se poderiam tecer a respeito de 
São João Baptista, Matriz de Moura, onde Boitaca seria o arquiteto, e cuja obra, terminada em 1502, revela analogias planimétricas e dimensionais com a Matriz da Golegã e com a Igreja de São 
João Baptista de Tomar, sendo a sua planta um duplo quadrado. Mais uma vez, na Matriz de Viana do Alentejo, obra atribuída a Diogo de Arruda, e portanto bem dentro do conjunto da arqui-
tetura programática manuelina, repete-se o duplo quadrado na planta. Por fim, mais erudita, e representando um caso particularmente interessante, é a planta da igreja de São Julião, Matriz de 
Setúbal, onde encontramos o traçado do retângulo de ouro. As obras do templo estão atribuídas a João de Castilho, pelo que não será de espantar este aspeto erudito do traçado, raro na época.
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As plantas dos edifícios constituem os seus elementos mais interiores e ocultos, e representam de certa forma a sua “alma”. 
Essas projeções horizontais das construções, permitindo visualizar o conjunto e conhecer as relações de proporção entre 
as partes, são vistas apenas pelos mestres arquitetos e pelos encomendantes e programadores, e durante muito tempo 
foram certamente consideradas instrumentos secretos do ofício, reservados a um muito pequeno círculo de companheiros 
dentro das confrarias. Porém, embora passando desapercebidas pelo grande público, as relações e proporções dos 
planos construtivos, no que respeita à arquitetura religiosa, são de importância fundamental, na medida em que respeitam 
arquétipos e modelos tidos como divinos. A planta é ordenadora do espaço, em todas as suas dimensões, pois permite 
(e constringe) o levantamento dos alçados, conferindo-lhes, ou não, de acordo com a sabedoria do arquiteto, a sua 
conformidade com os princípios superiores e com a obra de Deus, Arquiteto Supremo, que traçou o edifício perfeito dentro 
da estrutura harmónica que rege o universo.

Desta forma, se a simplificação das plantas funciona, à primeira vista, como uma esquemática evocação do arquétipo 
salomónico, parece corresponder igualmente à tentativa de colocar as edificações em harmonia — ou concordância — 
com a arquitetura divina, cujos modelos remetem para o passado hierosolimitano, mas que é sobretudo futurística, e 
escatológica, procurando evocar (e invocar) a imagem da Jerusalém Celeste. O tempo manuelino não é de contemplação 
do passado, mas de ação presente e concretização futura, esperada e adivinhada, da promessa antiga.

É, afinal a mesma harmonização que D. Manuel busca fazer ao «corrigir e ordenar» todo o reino, desde os seus mais singelos 
elementos, incluindo a uniformização de pesos e medidas, a emissão de moedas (simbólicas, como o são os cruzados, e os 
índios, dos quais não se conhecem exemplares mas cujo nome é bem revelador de uma intenção universalista), a regulação 
dos aspetos judiciais e administrativos do reino, a revisão e atualização dos forais, e até a compilação das linhagens e 
fixação dos brasões e armas da nobreza. Neste reino corregido, os aspetos mais terrenos e materiais do quotidiano são 
adequados aos arquétipos ideais de governo, de ordem e de justiça. 

Assim chegamos às obras manuelinas do Convento de Cristo em Tomar, ou seja, à nave aposta à Charola templária e 
à intervenção realizada nesta última. Aqui, como em Santa Maria de Belém, outro paradigma da intenção simbólica 
manuelina (Leite, 2005), encontramos naturalmente os módulos quadrados, formas anódinas e não-discursivas que, por 
serem em si mesmos tanto pagãs (lembremo-nos apenas das cubas islâmicas ou da arquitetura romana) como cristãs, são 
informadas pelo vocabulário categorizador do Gótico, arte do cristianismo triunfante. Como principais linhas discursivas, 
temos a íntima convivência dos percursos mariano e cristológico, em conjunto com o percurso dos portugueses como novo 
povo eleito, e com a glorificação da missão imperialista e providencialista de D. Manuel, sendo o tema da concordância 
escatológica e testamentária dado pela relação entre apontamentos clássicos e modernos. 
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Tivemos oportunidade de analisar, noutra ocasião (Leite, 2005, pp. 202–205), os mecanismos que permitiram, na Alta 
Idade Média, e após a conquista de Jerusalém pelos cruzados, a progressiva cristalização de uma simbólica divisão de 
funções entre o modelo longitudinal do Templum Salomonis e o modelo centralizado da Cúpula do Rochedo, que passou a 
ser conhecido por Templum Domini. No Templo de Salomão passaram a situar-se preferencialmente os passos da vida da 
Virgem, enquanto a Cúpula do Rochedo, ou Templum Domini, funcionaria aos poucos, ao nível do imaginário cristão, como o 
local onde decorreram as passagens ligadas à vida de Cristo (Ramírez 1983, p. 64). A associação do edifício circular com 
a figura de Cristo era, de resto, reforçada pelas presenças destacadas do Santo Sepulcro e construções anexas, Calvário 
e Cúpula de Santa Helena, incluindo o deambulatório da Anastasis (Ressurreição), que tinham sido até então o principal 
polo de atracão da cidade, pela sua relação direta com o percurso da Paixão de Cristo e a sua morte redentora.

A distinção entre Templum Salomonis e Templum Dei também está presente no contexto manuelino, sobretudo por via da 
associação com as figuras da Virgem e de Cristo, como forma de representar os dois momentos testamentários — e, na 
sua harmonização, a completude dos Tempos. A ligação entre a Charola e o túmulo de Cristo, também identificado com 
o local da sua ressurreição (sendo desnecessário relembrar aqui a associação simbólica entre plantas centralizadas e 
contextos funerários ou batismais, bem como entre batismo e renascimento), é conservada, e até mesmo enfatizada, pela 
intervenção manuelina, através da hábil utilização de uma riquíssima cultura simbólica. Desta forma passam a coexistir em 
Tomar dois templos modelares, e rigorosamente hierarquizados — um de planta centralizada, relacionado diretamente 
com a Jerusalém celestial, perfeita e eterna, e com Cristo, e outro de planta quadrangular, ligado à realização terrena 
da Civitas Dei e à Virgem, imagem da Igreja.

É o próprio rei D. Manuel quem transmite a Diogo de Braga, vedor das obras do Convento de Cristo, diretrizes rigorosas5 
para as dimensões da nave que seria acrescentada à Charola românica de Tomar. Estas medidas não parecem determinar 
proporções identificáveis, embora autores como Paulo Pereira saibam intuir que não é decididamente «sensato excluir 
qualquer intencionalidade no uso de proporções que hoje não sabemos confirmar» (Pereira 1990, p. 122.).

5 - “Diego de Braga. Nós el Rei vos enviamos muito saudar: vimos esta mostra da obra do coro desse convento que prazendo a nosso señor, se hade fazer e pareceu-nos muy booa ordenança e avemos 
por beem que Dieguo Darruda seja mestre da dita obra e tenha carrego de ha fazer e a elle vos mandamos que o encarregues, por que confiamos delle que servyrá nisso beem com todo proveito da obra 
e queremos que loguo se comece e vós dailhe toda a ordem pera se loguo meter maõ de obra, e asy pela que ja estaa prestes como pera se aviar o que mais cumpryr; e avemos por noso serviço que a 
dita obra seja de comprido dez braças e dancho quatro, quatro braças e meia em vão e dalto cynquo braças – e – do andar da dita casa.
«Item que as faces da dita casa, asy da parte de dentro como de fora, sejam de pedra, mui bem lavrada e assentada.
«Item ordenamos que se faça samxpya com o dito coro, a qual queremos que seja de 6 braças de comprydo e de larguo tres braças; a qual samxpya queremos que seja abobadada e as faces de dentro 
e de for a de pedraria como a casa do coro e que tenha tres janellas – s – huma no topo e duas na ylharga, as quaes sejam dassento e forradas de muy boos ferros e sejam as ditas janellas da grosura 
das paredes e as vergas e rebates sejam da grosura de um palmo e seu conto e a largura das ditas janellas sejam de seis palmos e meio em vão e de oyto em alto. Item, hade começar a dita samxpya 
a olivel com o topo do coro e da parte de Sam Martinho segundo fallamos com o dito Diego Darruda. Escripta em Almeirim a XXIV dias de Abril, o secretário fez, 1510”. Pereira 1990, pp. 121-122.
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De fato, a nave, ou coro, estava programada para ser aposta a uma edificação já existente, pelo que nos parece seguro afirmar 
que o edifício daqui resultante, e não apenas a parte a acrescentar, é que devia respeitar uma determinada proporção harmónica. 
Como veremos, esta proporção respeita exemplarmente a herança simbólica templária6, embora recontextualizando-a.

Uma vez que o comprimento da nave duplica o diâmetro da Charola, o conjunto manuelino e templário passa a inscrever-se 
esquematicamente num duplo quadrado. Naturalmente, entre o centro da Charola e os botaréus da extremidade oeste da igreja 
é então possível traçar um retângulo 2:3 cujas diagonais se encontram exatamente no ponto onde se ergue o coro alto — o que 
dificilmente poderia ser obra do acaso. E é este traçado, feito com base nas dimensões exteriores do edifício, que condiciona 
igualmente a marcação dos tramos das abóbadas (Fig. 1).

Por outro lado, a relação entre a largura e o comprimento da nave, medida desde o óculo da parede oeste até ao extremo 
do vão do arco triunfal, é de 1 para 3. A nave é, pois, constituída por três quadrados sucessivos, ainda que não marcados 
em tramos. 

Por fim, as duas primeiras abóbadas cobrem tramos quadrangulares, mas a terceira parece ser gerada pelo retângulo de ouro, 
a partir do tramo anterior, e de forma a adaptar-se ao espaço disponível (Fig. 2).

Ou seja, temos claramente uma nave de dimensões interiores idênticas às salomónicas7, cujo alçado também as respeita, e 
cujas dimensões exteriores se conjugam com estas de modo a fazer a ligação com outro sistema proporcional — o da Charola, 
rotunda que evoca outro modelo simbólico, o do Santo Sepulcro. A construção manuelina tem portanto de ser entendida na sua 
relação com a Charola templária, única forma de proceder à correta leitura do conjunto, cujo objetivo é harmonizar entre si dois 
protótipos distintos (Fig. 3). 

De resto, algo vagamente semelhante parece ter resultado também do plano manuelino para a Batalha8. As capelas duartinas, 
ou Capelas Imperfeitas, formavam de início uma construção independente, então ligadas à Capela-mor (ao deambulatório) 
por um átrio. A planta daqui resultante tem como último referente, a oriente, o mausoléu octogonal, que recebe assim evidente 
protagonismo simbólico. Trata-se de uma solução que conta com ilustres antecedentes, como é o caso da Catedral de Canterbury, 
em Inglaterra, que em finais do século XII se viu ampliada a oriente com uma sucessão de construções cuja função era guardar 

6 - Ainda nas palavras de Paulo Pereira, «os programadores manuelinos reorientaram a Charola e decoraram-na tendo como princípio básico o que ela desde sempre representara aos olhos dos 
crentes e dos membros da congregação que, em Portugal, substituíra os Templários (…): a Ordem de Cristo, congregação que assumia claramente os seus antecedentes hierosolimitanos» (Pereira 
1997, p. 152).

7 - Segundo os Evangelhos, o templo que o rei Salomão mandou erguer de acordo com o plano divino tinha como planta um retângulo alongado de comprimento igual a três vezes a largura, e 
todas as outras medidas, incluindo a do altar, respeitavam a utilização do quadrado ou duplo-quadrado como módulo construtivo.

8 - Paulo Pereira faz notar, de acordo com o Visconde de Condeixa, que D. Manuel terá desejado repetir a obra batalhina das Capelas de D. Duarte situadas a oriente da igreja na obra que fez 
erguer em Tomar; assim se registaria “um curioso movimento de refluxo: se a Charola de Tomar inspirou a Capela do Fundador e depois as capelas duartinas, agora era a vez da Batalha inspirar 
Tomar” (Pereira, 1990, p. 123).
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Fig. 1 – Levantamento do coro-alto a 
partir das diagonais do retângulo 2:3 
limitado pelo centro da Charola e pela 
extremidade oeste da igreja (desenho 
da autora)

Fig. 2 – Nave, medida desde o muro 
poente até  ao limite do vão do arco 
triunfal , e retângulo de ouro definidor 
da abóbada menor (desenho da autora)

Fig. 3 – Relações geométricas entre a 
nave manuelina e a Charola românica 
(desenho da autora)
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os restos mortais de Thomas Becket, localizados numa pequena capela oitavada a coroar o edifício, e receber os milhares 
de peregrinos que aí se dirigiam. O mesmo acontece em Tomar, salvo a consideração de que neste caso não se trata de 
um panteão particular, e sim da evocação do moimento fúnebre por excelência, o túmulo de Cristo, assumindo a função de 
Capela-mor do templo.

Desta forma, a intervenção manuelina em Tomar parece resultar de uma tentativa de realizar o templo salomónico a partir 
de um núcleo que não podia servir as novas exigências iconológicas, integrando a invocação românica do Santo Sepulcro num 
conjunto que respeitasse a fórmula da igreja gótica de matriz hierosolimitana.

Reforçando a sua ligação a Cristo e ao Santo Sepulcro, a Charola é decorada com os instrumentos da Paixão e com todo 
o tipo de referências cristológicas, não sendo de menor importância a que identifica o centro do templo / centro do mundo 
através da sigla IHS. A estas citações da vida e da Paixão de Cristo unem-se as representações ligadas à Virgem, com o ciclo 
de pinturas murais cuja temática já antes identificámos como As Sete Dores de Maria (Leite, 2005, p. 211). Assim se conjugam 
reiteradamente os percursos mariano e cristológico, com a paixão da Virgem a surgir como pequena paixão, conduzindo a 
Humanidade para o exemplo de Cristo.

A igreja salomónica, ou mariana, é também assinalada pela presença tutelar da Virgem no eixo central do portal de acesso 
à nave manuelina, dominando toda a composição, tal como acontece no portal sul de Santa Maria de Belém, ou no esquema 
semelhante que figurava na antiga Igreja da Misericórdia, destruída pelo terremoto de 1755. Na nave encontramos as armas 
de D. Manuel, o Emmanuel bíblico, e as da sua mulher na altura, D. Maria, com as açucenas, ou boninas, que glosam os lírios 
associados à Virgem. Sobre o simbolismo evidente destes nomes e armas proféticos, já muito foi dito. 

Temos portanto que aqui, como em Santa Maria de Belém, a decoração se une a um outro sistema simbólico perfeitamente 
programado: o topos da conotação hierosolimitana das igrejas, num discurso escatológico exemplar. Segundo Paulo Pereira, e no 
caso tomarense, a finalidade última de tal discurso, que passa também por legitimador das ambições reais, seria “demonstrar a 
concordância do Novo e do Velho Testamento (…) desde os vaticínios dos Profetas e Sibilas, passando pelo nascimento de Jesus, 
até à consolidação da Igreja enquanto instituição” (Pereira, 1997, pp. 154–155). Portanto, estamos diante da demonstração 
do cumprimento da profecia bíblica sobre a vinda do Messias, Jesus Emmanuel, ou Cristo, processo que terminaria com a a 
construção da Nova Jerusalém no mundo.

Desde a união da planta centrada da Charola, evocadora do “sentido de redenção que a ideia do sepulcro de Cristo 
encerra” (Rodrigues, in Pereira & alii, 1995, p. 404), até à conjugação de personagens ligadas às profecias messiânicas com 
as personagens ligadas à sua realização, todos os elementos configuram a realização do ideal manuelino da  concretização 
material da Nova Idade do Ouro, como cumprimento da maior das profecias cristãs e última promessa bíblica — o 
restabelecimento do Paraíso na terra. 
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