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Exemplos de produção andaluza na colecção
de ourivesaria do Museu Nacional de Arte Antiga.
A importância do legado de Francisco Barros e Sá

Nuno Cruz Grancho
ARTIS - IHA/ FLUL (Portugal)

Resumen
Este estudio pretende dar a conocer, en el contexto de la platería de produc-
ción española existente en Portugal, dos piezas cordobesas, pertenecientes 
a la colección de orfebrería del Museo Nacional de Arte Antigua (MNAA) en 
Lisboa. Con ese pretexto, se impone la mención del Dr. Francisco Barros 
e Sá, una personalidad incontestable del coleccionismo en Portugal en el 
siglo XX, cuyo legado ha posibilitado a la institución museológica referida 
de tener la más grande colección de piezas de importación española, en 
comparación a otros museos similares. Las piezas en análisis –caja y jarro 
de pico– atribuidos a José Ximenez Illescas y Bernardo Berral, respectiva-
mente, permiten incluir estas dos piezas en la producción artística de estos 
artífices, asumiendo el mercado del arte el papel crucial de la circulación 
de estos objetos que hoy podemos observar en el MNAA.
Palabras clave: Platería, Córdova, MNAA, Illescas, Berral.

Abstract
The present study aims to introduce, in the context of silverware of Spanish 
production existent in Portugal, two Cordovan pieces from the goldsmith’s 
collection of the Portuguese National Museum of Ancient Art (Museu Nacional 
de Arte Antiga, MNAA) in Lisbon. In that context, it is imperative to refer Dr 
Francisco Barros e Sá, an irrefutably important collector in Portugal in the 
20th century, whose legacy allowed the referred museum to detain one of 
the greatest collections of pieces of Spanish import, as compared to other 
analogous museums. The studied pieces – a box and a jug with spout – at-
tributed to José Ximenez Illescas and Bernardo Berral, respectively, allow 
to include these two pieces in the artistic production of those craftsmen. 
Thus, the crucial role of the circulation of those objects, which can today be 
observed at the MNAA, is acknowledged by the arts’ market.
Keywords: Silverware, Cordova, MNAA, Illescas, Berral.
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O nosso contributo com o estudo intitulado Exemplos de produção andaluz 
na Colecção de Ourivesaria do Museu Nacional de Arte Antiga. A importân-
cia do Legado de Francisco Barros e Sá, surgiu de uma investigação que 
nos encontramos a desenvolver no Âmbito do doutoramento, dedicado 
ao tema da importação de prataria religiosa espanhola em Portugal 
Continental, correspondente ao período da Dinastia de Habsburgo na 
coroa de Portugal (1580-1640). 

 Sendo prioritário as peças provenientes de centros de produção 
andaluz, tendo em conta o contexto do Congresso Internacional SEVILLA 
LUSA. La nación portuguesa en el Reino de Sevilla en tiempos del Barroco, 
recai o nosso interesse na colecção de ourivesaria do Museu Nacional 
de Arte Antiga (MNAA), de onde destacamos duas peças de prataria civil 
da primeira metade de setecentos, sendo ambas produção cordovesa. 
Importa realçar a importância do legado do coleccionador Francisco 
Barros e Sá, ao referido museu lisboeta, no qual se inclui um conjunto de 
prataria espanhola - religiosa e civil - bastante significativa, permitindo  
novos contributos para o estudo da mesma.

 De todos os núcleos existentes em território continental portu-
guês, que nos foram possíveis de identificar até à presente data, a referida 
instituição museológica constitui-se como sendo a única depositária 
de peças, passíveis de atribuir a centros de produção andaluzes. Não 
obstante, esta constatação, importa salvaguardar o facto das geogra-
fias  mais a Sul do território nacional, poderem proporcionar-nos novos 
exemplares de ourivesaria da prata, pelo que atribuímos um carácter 
provisório, àquele que é o universo da prataria andaluza em Portugal.

Introdução
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A colecção de ourivesaria do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), 
incorpora um conjunto expressivo de peças de produção espanhola, 
maioritariamente do universo religioso, com exemplares de diferentes 
tipologias. Contribui de forma inequívoca para a relevância de todo o 
conjunto, o legado do Dr. Francisco Barros e Sá, que permite actualmente 
conferir ao dito museu, um lugar predominante entre as instituições 
museológicas nacionais (numa perspectiva numérica) no que às peças 
de produção espanhola diz respeito.

 A colecção de prataria proveniente de tais centros, existentes 
anteriormente à referida doação no ano de 1981, compunha-se de um 
número bastante reduzido, sendo maioritariamente composta por exem-
plares do universo religioso, numa cronologia que podemos estabelecer 
entre o século XVI e o XVIII. Relativamente às suas procedências, estas 
incidem sobre o clero regular e secular, devendo-se atribuir a sua in-
corporação a momentos históricos como a desamortização oitocentista 
e a Lei da Separação do Estado da Igreja, ocorridas em 1834 e 1911, 
respectivamente. As aquisições realizadas pelo Museu Nacional de Arte 
Antiga, tal como os legados de particulares,  devem igualmente ser tidos 
em consideração no que à incorporação destas peças diz respeito.

 Apenas com a entrada da colecção de prataria em 1981, resultante 
da doação de Francisco Barros e Sá, se verifica uma alteração substantiva 
do acervo de peças de importação de centros espanhóis, que trará não só 
um efectivo acréscimo numérico de peças, mas também um olhar distinto 
sobre o conjunto no qual recai o interesse da presente análise.

A informação de que dispomos, bastante diminuta, relativamente aos 
aspectos biográficos do colecionador, não nos permite uma maior proxi-
midade à pessoa da qual nos ocupamos no presente capítulo. Sabemos 
porém, ser natural da freguesia de Santa Iria, concelho de Santarém, onde 
nasceu a 7 de Abril de 1896, sendo filho do militar Francisco Pessoa de 
Barros e Sá e de sua mulher Maria Benedicta Theotónio de Barros e Sá1. 

 Pese embora a sua formação em medicina, o gosto pelo colec-
cionismo iniciado em finais da década de trinta, segundo testemunho 
do comerciante Marques da Silva, tornar-se-ia no seu maior interesse, 
tendo uma particular predilecção “por tudo o que fossem metais (…) dando 

1. MATOS, Manuel Cadafaz, “No centenário do nascimento de Francisco de Barros e Sá: 
uma análise da colecção de pratas e dos interesses histórico-artístico e bibliográficos 
do coleccionador”, MVSEV, IV Série, n.º 6, 1997, pág. 248.

Prataria
espanhola

na colecção
de ourivesaria

do Museu Nacional
de Arte Antiga

O colecionador
Dr. Francisco

Barros e Sá:
a importância

do legado
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primordial preferência a pratas”2. Este interesse acabaria por levar à des-
coberta de uma vertente mais teórica - o conhecimento sobre a História 
da Arte e da ourivesaria muito particularmente - como atesta a biblioteca 
de aproximadamente três mil volumes, por si reunida, onde a temática 
artística sobressaí de forma bastante expressiva, podendo actualmente 
ser consultada na referida instituição museológica lisboeta3. 

 A sua importância no contexto do coleccionismo em Portugal, no 
período denominado de Estado Novo, caracterizava-se por um particular 
gosto nacionalista, pese embora,  a colecção de prataria se constituísse 
por peças das mais variadas origens, nomeadamente de centros euro-
peus, mas também do continente americano e asiático. Esta diversida-
de geográfica, leva-nos a duas outras considerações que nos parecem 
pertinentes, a primeira das quais se prende com a notoriedade que as 
peças de prataria dos mais prestigiantes centros portugueses, assumiam 
comparativamente às demais proveniências. 

 Enquanto coleccionador, um dos maiores do seu tempo, possi-
velmente o mais relevante no contexto da ourivesaria da prata, permitiu 
uma rede de contactos com personalidades, relacionadas nas mais di-
versas perspectivas, ao tema da ourivesaria. Recorde-se a este propósito 
os antiquários Marques da Silva e António Costa4, aos quais juntamos 
Manuel Gonçalves Vidal, funcionário dos serviços de contrastaria da Casa 
da Moeda, com um vasto conhecimento  na área, permitindo a concre-
tização de obras de referência para o estudo das marcas portuguesas5.  
Destacamos ainda os historiadores de arte Reynaldo dos Santos e Irene 
Quilhó, a quem se fica a dever as primeiras referências públicas para 
a colecção de Francisco Barros e Sá6 e, ainda, coleccionadores com 
legados igualmente relevantes, como o caso do seu amigo Medeiros e 
Almeida, ou o Dr. João Couto director do Museu Nacional de Arte Antiga, 
instituição com quem sempre se relacionou, enquanto membro activo 
da Liga dos Amigos.

 Estudioso e conhecedor destas temáticas artísticas, rápido ad-
quire uma consciência da importância que as suas colecções detêm no 

2. Ibidem., pág. 250.
3. Coleccionar o Legado Barros e Sá, (opúsculo), Lisboa, MNAA, 1984.
4. MATOS, Manuel Cadafaz. “No centenário do nascimento de Francisco de Barros e Sá: 

uma análise da colecção de pratas e dos interesses histórico-artístico e bibliográfi-
cos do coleccionador”, op. cit., págs. 148 e 254.

5. Ibidem., pág. 250.
6. Arquivo Histórico do Museu Nacional de Arte Antiga, Legado Barros e Sá, Diversos 

(1981-1983).
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panorama artístico português, onde as relações estabelecidas, enume-
radas imediatamente atrás, contribuíram de forma inequívoca. Seria de 
resto essa percepção, que levaria à concretização da vontade expressa 
no ano de 1969, de “Deixar ao Museu Nacional de Arte Antiga, passando 
por tanto a fazer parte do património nacional, todas as peças, que, existindo 
no domicilio dos testador, na Rua das Flores, número 105, 2.º, em Lisboa, 
sejam pela direcção daquele museu consideradas de valor arquológico, 
artístico ou documental, que interessa serem recolhidas naquele museu, 
como património  da Nação Portuguesa”7. 

 A sua doação, aceite na generalidade –com os despachos do 
Senhor Secretário de Estado da Cultura (de 25 de Maio de 1981) e das 
Finanças (de 20 de Agosto de 1881) –seria executada, dando-se início à 
incorporação do respectivo legado8, redistribuído em inúmeras colecções, 
nomeadamente a de ourivesaria, mas também a de arqueologia, mobi-
liário, vidros, porcelana, gravura e desenhos, armas, metais e escultura, 
para além da biblioteca, a qual já tivemos oportunidade de referir9.  

A incorporação de colecção de prataria a 26 de Maio de 1981, detinha 
segundo os registos escritos, correspondência aos itens entre 1 a 116, 
constantes do testamento10. O número superior a uma centena de peças, 
maioritariamente em contexto civil, mas também religioso, ofereciam 
uma cronologia espaçada entre o século XV e o XIX. As peças nacionais 
e estrangeiras, apresentavam proveniências tão distintas como alemã,  
argentina, brasileira, dinamarquesa,  espanhola, francesa, inglesa, ita-
liana,  polaca, portuguesa, sueca e russa. Refira-se, do ponto de vista 
dos diferentes países, que a produção nacional não só surge em maior 
número, como abarca um maior arco cronológico, para além de uma 
qualidade artística manifestamente superior às demais peças. Este facto, 
vai corroborar de certo modo, a ideia à pouco enunciada, no sentido de 
um gosto vincadamente nacionalista vigente em Portugal até meados da 
década de sessenta do século XX, e  expressa na colecção de Francisco 
de Barros e Sá.

 A segunda reflexão que nos apraz fazer, encontra-se relacionada 
com esse mesmo carácter de internacionalização, o qual  associamos 
a uma intencionalidade por parte do dito coleccionador, no sentido de 

7. AHMNAA, Legado Barros e Sá, Diversos (1981-1983).
8. Ibidem.
9. Coleccionar. O legado de Barros e Sá, (opusculo), Lisboa, MNAA, 1984.
10. Idem.

A colecção
de prataria
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conferir um certo prestigio à própria colecção, mais do que um gosto 
particular, no sentido da produção proveniente de determinados centros 
estrangeiros. Contudo, não podemos deixar de considerar o Brasil e a 
França duas excepções, a primeira das quais, pelas relações artísticas 
estabelecidas entre Portugal e o Brasil, possibilitando a circulação de 
modelos a partir do território continental português, que naturalmente 
se reproduziam nesse país do continente Sul-americano. Podemos en-
contrar nesses mesmos antecedentes, a justificação para as referidas 
aquisições, dada a afinidade do gosto pessoal do coleccionador com a 
produção dos centros brasileiros.

 Relativamente às peças de centros franceses, estas podem 
encontrar uma fundamentação para lá da questão do prestígio ante-
riormente aludido, já que a escolha das mesmas ocorreram num pa-
norama socio-cultural português, onde França culturalmente assumia 
uma notoriedade junto das elites, quase sempre associado a um gosto 
mais requintado, determinando possivelmente, a escolha destas peças 
por parte de Francisco Barros e Sá, para integrarem aquela que era a 
sua colecção de prataria.

O conjunto proveniente de variados centros de produção espanhola –Ávila, 
Barcelona, Córdova, Medina del Campo, Salamanca, Saragoça, Toledo 
e Valência– da doação de Francisco Barros e Sá, somam um número 
aproximado de dezassete exemplares, sendo na sua grande maioria 
objectos sacros. É desta doação que resulta uma das peças de produção 
andaluz existente à guarda no Museu Nacional de Arte Antiga –das poucas 
existentes no contexto civil– e que teremos oportunidade de analisar no 
desenvolvimento do presente estudo.

 O segundo exemplar de que trataremos, pese embora, não pro-
venha da referida doação, não pode deixar de ser  tido em consideração. 
Trata-se de uma aquisição, realizada pelo referido museu a um antiquá-
rio madrileno no ano de 1917, que à semelhança da peça anterior, nos 
remete para a produção civil cordovesa.

 O legado em análise, que passa a incorporar a colecção de ou-
rivesaria do MNAA, a partir do ano de 1981, compõem-se por diversas 
tipologias e funcionalidades bastante distintas, pelo que optamos por uma 
redistribuição que nos permitisse uma ideia mais clara da globalidade 

O conjunto de 
importação
espanhola
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do conjunto, resultando no que ao universo religioso diz respeito nos 
seguintes quatro conjuntos11:

• Objectos relacionados com a eucaristia (píxides, cálices e 
   galhetas)
• Objectos relacionados com o incenso (navetas)  
• Objectos relacionados com os sacramentos (santos óleos)
• Objectos relacionados com a devoção (tríptico)

 Acrescente-se as peças de cariz civil, em número aproximado 
de oito, que compõem o conjunto de prataria proveniente de centros 
de produção espanhola, pertencente ao legado do coleccionador esca-
labitano. Conhecem-se entre as tipologias, bandeja, colheres, cabeça, 
jarro e taça.

 Tem entre outros méritos, a presente doação, o contributo para o 
aumentado considerável  de peças espanholas existentes na instituição, 
proporcionando necessariamente um distinto olhar sobre a mesma, 
sendo a mais significativa das colecções museológicas portuguesas, 
numericamente falando, relativamente às proveniências de centros de 
produção espanhóis. A atenção despendida com  o conjunto em análise, 
no ano imediatamente a seguir à sua entrada, levou necessariamente a 
um conjunto de contactos realizados junto de instituições de referência 
espanholas, no sentido de se proceder à inventariação das peças per-
tencentes ao conjunto aqui em análise.

 Proveio do Museu da Fundação Lázaro Galdiano, a sugestão 
de um especialista que recaiu no então Professor Adjunto de História 
da Arte José Manuel Cruz Valdovinos, da Universidade Compultense. 
Tratava-se segundo as palavras da então directora Dr.ª Maria Cano, de 
um senhor “de gran experiencia en el estudio de la plata española”12, que se 
encontrava disponível para proceder aos esclarecimentos necessários ao 
processo de inventariação dos referidos objectos. Seria ainda solicitado 
ao Mosteiro de São Lourenço do Escorial e ao dito museu madrileno, a 
indicação de uma obra de punções espanholas, que auxiliasse um estudo 
preliminar a realizar13.

11. Os conjuntos imediatamente acima referidos tiveram por base as normas constan-
tes no Thesaurus. Veja-se para esse efeito ROCCA, Sandra Vasco, GUEDES, Natália 
Correia, (dir.), Thesaurus. Vocabulário de Objectos de Culto Católico, Vila Viçosa, Fun-
dação da Casa de Bragança, 2004.

12. AHMNAA, Legado Barros e Sá, Diversos (1981-1983).
13. Ibidem. 
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 Acreditamos inclusive, que a pretexto da colecção de prata-
ria espanhola doada por Francisco de Barros e Sá ao MNAA, se tenha 
procedido a uma reavaliação das peças com a mesma procedência, já 
existentes na referida instituição, não sendo despiciendo, a possibilidade  
de resgate de um ou outro exemplar do universo do trabalho peninsular. 
Do mesmo modo que se nos afigura plausível, que o presente espólio 
tenha contribuído  para algumas alterações na lógica expositiva, uma vez 
que um número bastante considerável destes objectos passa a integrar 
a exposição permanente, contribuindo para uma aproximação efectiva 
do público à produção de ourivesaria espanhola.

A caixa14 que analisaremos seguidamente, constitui uma de duas peças 
de produção cordovesa conhecidas em Portugal, integrando ambas o 
conjunto de prataria civil. Procedente do espólio doado por Francisco 
Barros e Sá, esta foi incorporada em 1981 na colecção de ourivesaria 
do MNAA, a qual acreditamos corresponder a uma aquisição concreti-
zada num dos antiquários da capital. Fundamentamos tal possibilidade, 
no facto do coleccionador ser visita habitual e cliente reconhecido, dos 
lugares considerados emblemáticos da capital portuguesa, para a aqui-
sição de objectos artísticos. Por outro lado, a probabilidade de encontrar 
nesses estabelecimentos prataria espanhola não era destituída de todo 
o fundamento, como comprova o número bastante expressivo de peças 
de contexto civil (superior comparativamente às religiosas), constantes 
nos catálogos das mais prestigiadas leiloeiras nacionais, a partir da 
década de sessenta15.

14. As imagens inerentes à peça em análise são de autoria de Paulo Alexandrino, 
MNAA, 2017.

15. Baseamos a afirmação imediatamente acima proferida, no levantamento por nós 
empreendido junto de algumas leiloeiras lisboetas, no contexto do Seminário de 
Estudos de Artes Decorativas (no contexto do doutoramento em Arte, Património 
e Teoria do Restauro - ARTIS/IHS/FLUL), intitulado Contributos para o estudo da 
ourivesaria religiosa espanhola, no mercado de arte português. Tendo por base os 
catálogos das leiloeiras identificadas seguidamente (para o contexto da presente 
análise, apenas nos interessam as leiloeiras cujas cronologias sejam anteriores a 
1974, coincidentes com o percurso do coleccionador Francisco Barros e Sá). Des-
se modo, e seguindo uma ordem meramente alfabética, encontramos a Aqueduto 
(2007-2014); Cabral Moncada (1996-2014); Correio Velho (1989-2014); Dinastia 
(1959-2002); Pintasilgo & Fernandes (1958-1969); Renascimento (1934-2010); 
Silva’s Leiloeiros (1987-1997); Soares e Mendonça (1954-2013); Veritas. Tivemos 
ainda em atenção, outros tantos catálogos datados de meados de segunda metade 
de oitocentos  ao início do século seguinte, concebidos especificamente para a rea-
lização de leilões particulares.

Caixa
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 As referências encontradas para a peça em análise, resumem-
se à ficha de inventário associada à mesma e, na historiografia de arte 
espanhola, numa obra coordenada por Cruz Valdovinos, intitulada Platería 
en la Fundación Lázaro Galdiano16. Embora se trate de uma referência 
superficial, dado o seu carácter comparativo relativamente à autoria 
comum com uma outra existente na referida instituição madrilena, a 
citação da mesma é ainda assim, demonstrativa do conhecimento por 
parte do autor, do conjunto doado em 1981, como tivemos oportunidade 
de o mencionar anteriormente.

 Embora surja referido no citado catálogo como especiero17, op-
tamos pela designação mais abrangente de caixa, por não estarmos 
em posse de qualquer prova documental que nos permita atribuir uma 
funcionalidade especifica ao objecto. Trata-se de peça setecentista de 
pequenas dimensões (Alt. 3,4 cm x Larg. 7,7 cm x Cmp. 10,1 cm), for-
mato oval, assente sobre quatro pés em forma de concha, cuja caixa 
com bordo superior decorado, fecha superiormente por duas tampas 
basculantes, ornamentadas por concheados naturalistas, dispostos de 
forma simétrica18. 

 A marcação das peças constituía no caso da cidade de Córdova, 
uma prática iniciada no século XVI, ainda que sem um carácter norma-

16. CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, Platería en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 
Fundación Lázaro Galdiano, 2000, pág. 227.

17. Idem.
18. Veja-se a ficha de inventário da peça com o número 1238 Our (MNAA).
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tivo no decorrer  de seiscentos, levando a que muitas das peças não 
detivessem qualquer marcação19. Nesse contexto, a caixa sobre a qual 
reverte o nosso interesse, apresenta tripla marcação, facultando-nos um 
conjunto de informações bastante relevantes para o estudo da mesma. 
A marca da cidade de Córdova, composta de moldura circular decorada 
por sequência triangular, encerrando no seu interior leão rompante à 
esquerda, constituía um dos centros mais representativos da produção 
andaluza, logo a seguir a Sevilha20.

 A marca de prateiro LLE/SCAS,  remete a autoria da peça  para 
José Ximenez Illescas –uma das variantes utilizadas pelo referido ou-
rives– originando esta, algumas atribuições incorrectas quanto à sua 
autoria, que posteriormente viria a ser revista e correctamente atribuída 
por Cruz Valdovinos21. Da pouca informação conhecida, sabemos ter 
iniciado o seu percurso ainda em Toledo no final do século XVII, inicio do 
seguinte22, transitando posteriormente para a cidade de Córdova, onde 
viria a ser aprovado no oficio de prateiro a 24 de Novembro de 1709. A 
sua actividade decorreu num espaço temporal correspondente à primeira 
metade se setecentos, apontando-se o ano da sua morte para finais da 1.ª 
metade do século XVIII (anterior a 1752)23. Não se tratando de um ourives 
da prata de excepcionalidade, sabemos reunir a destreza suficiente  para 
trabalhar no contexto civil e religioso, como atesta o conjunto de peças  
que chegaram ao presente, embora todas de pequenas dimensões e, 
sem uma componente ornamental de grande complexidade técnica. 

19. ORTIZ JUAREZ, Dionisio, Punzones de platería cordobesa, Córdoba, Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Córdoba, 1980, pág. 25. Veja-se também o estudo de DABRIO 
GONZÁLEZ, Maria Teresa, “Organización gremial de los plateros Cordobeses del siglo 
XVI”, Estudios de Platería: San Eloy, Murcia, Universidad de Murcia, 2003, pág. 148.

20. Idem., pág. 46.
21. Entre as atribuições feitas erroneamente à marca em questão, encontramos a atri-

buição a Pedro de Illescas por Cruz Valdovinos (1979), a mesma que Ortiz Juarez 
atribui a autor desconhecido no ano de 1980. Seria o primeiro dos referidos  autores, 
em estudos posteriores, que atribuiria a marca de prateiro a José Jiménes de Illes-
cas, identificando um rol de peças de sua autoria. Veja-se para esta questão CRUZ 
VALDOVINOS, José Manuel, Platería religiosa en Úbeda y Baeza, Jaen, Diputación 
Provincial/ Instituto de Estúdios Giennenses, 1979, pág. 166; ORTIZ JUARÉZ Dio-
nisio, Punzones de platería cordobesa, op. cit., pág. 114 e ainda CRUZ VALDOVINOS, 
Platería en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 2000, 
págs. 226-227.

22. NAVAREÑO MATEOS, Antonio, GARRIDO SANTIAGO, Manuel, MOGOLLÓN CANO-
CORTÉS, Pilar, “Orfebrería religiosa en Albuquerque (Badajoz)”, Arte Norba, n.º 7, 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 1987, pág. 155. 

23. CRUZ VALDOVINOS, Platería en la Fundación Lázaro Galdiano, op.cit., Madrid, op. 
cit., p. 227.
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 Entre as várias referên-
cias à obra de José Ximenez 
Illescas, encontradas na his-
toriografia de arte espanhola, 
devemos referir quatro cáli-
ces todos anteriores a 1725, 
distribuídos por Albuquerque, 
Aguaga (Badajoz), Aldea 
Nueva de  Camino (Cáceres) 
e Santa Maria de Ubeda, para 
além, do Porta-paz da Igreja 
de São João e Todos os Santos 
de Córdova (c. 1731-1734). 
Acresce uma concha (c. 
1738) de Horcajo de Santiago 
(Cuenca) e, uma bandeja 
pertencente à catedral de 
Santiago de Compostela, esta 
última, que juntamente com a 
caixa da colecção de ourive-

saria do Museu Nacional de Arte Antiga, constituem as duas únicas peças 
conhecidas para o contexto civil24. 

 Relativamente à marca de contrastaria gravada na peça —CAST/ 
ILLO— atribuímo-la a Francisco Alonso de Castillo, com correspondência 
aos anos de 1727-1730, posterior à cronologia de duas outras marcas 
igualmente a si atribuídas por Ortiz Juarez25. Para o seu percurso, divi-
dido entre o ofício de prateiro26 e o de contraste, encontramos algumas 

24. Idem. Refira-se ainda  ORTIZ JUARÉZ Dionisio, Punzones de platería cordobesa, op. 
cit., pág. 114 e, NAVAREÑO MATEOS, Antonio, GARRIDO SANTIAGO, Manuel, MO-
GOLLÓN CANO-CORTÉS, Pilar, “Orfebrería religiosa en Albuquerque (Badajoz)”, op. 
cit., pág. 156. 

25. As marcas correspondem às referências. ORTIZ JUAREZ, Dionisio, Punzones de pla-
tería cordobesa, op. cit., pág. 97. 

26. Relativamente ao desempenho do ofício de prateiro (de filigrana) por parte de Fran-
cisco Alonso de Castillo, sabemos que fora aprovado  em Junho de 1698 com o nome 
de Francisco Alonso, fazendo uso de marca própria, distinta daquela que utilizava no 
desempenho do ofício de contrastaria. Entre as obras de sua autoria, identificadas 
mas dispersas pelas várias obras e estudos que se conhecem no âmbito da historio-
grafia de arte espanhola, concluímos existir um número maioritariamente de con-
texto religioso. Entre estes conhecem-se três cálices da Igreja de Nossa Senhora da 
Assumpção (Castro del Rio), de Santiago (Córdova) e da Colecção Herrera Hermanos 
(Córdova). Contabilizamos ainda uns ciriales  de S. Nicolás (Córdova), um lampadá-
rio  das Agostinhas (Cabra), uma porta de sacrário  da Igreja de Nossa Senhora de 
Assumpção (Santaella) e um conjunto de galhetas de Santa Cruz (Córdova). Todas as 
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referências, essencialmente para este último, na qualidade do qual surge 
no contexto deste estudo, pelo que apenas nos debruçaremos sobre 
essa vertente. 

 Nesse sentido, sabemos ter sido  Francisco Alonso de Castillo 
eleito fiel marcador por mão do Ensaidaor-mor dos Reinos no ano de 1712, 
seguindo-se três anos mais tarde, um conjunto de outras nomeações que 
o fizeram ascender a lugar de grande relevo nas instituições de carácter 
local e regional, nomeadamente, a contraste do município de Córdova 
em Abril de 1715, e marcador e visitador de ouro e prata da dita cidade e 
demais lugares do seu reino, por mercê régia de 8 de Julho e 2 Setembro 
desse mesmo ano27. A sua permanência no oficio de contraste oficial de 
Córdova permaneceu pelo menos até ao ano de 1731,  não havendo “más 
marcador que don Francisco Alonso de Castillo, en virtud de nombramiento 
de esta ciudad”28, como nos refere Ortiz Juarez.

 O destaque assumido por Alonso de Castillo, provocou a contes-
tação por parte de alguns sectores da sociedade cordovesa, entre eles o 
Cabido que protestou a 3 de Junho de 1715, contra a eleição do dito para 
oficial contraste, alegando ser um prateiro de filigrana, a quem não se 
reconhecia a competência necessária para o exigente reconhecimento da 
prata.  A tomada de posição de Juan Manuel de Rayo, em representação 
do Irmão Maior da Confraria de Santo Eloy de Córdova, assumia ainda 
uma notória predilecção por Alonso Pérez de Tapia o Moço, ensaiador-
mor (c. 1699-1714) e reconhecido profissional no desempenho do lugar 
de oficial de prataria, à semelhança de seu pai Simón Pérez de Tapia29.  

O segundo exemplar de produção cordovesa que aqui apresentamos, tem 
uma proveniência distinta relativamente ao anterior. Adquirida em 1917 
–ano da sua incorporação na colecção de ourivesaria do Museu Nacional 
de Arte Antiga– pelo montante de 1250 pesetas30, a um “(…) inteligente 
anticuario de esta Corte, D. Rafael García Palencia (…)”31, o mesmo que 

peças enumeradas podem ser datadas da primeira metade de setecentos, mas com 
particularidades cronológicas em relação directa com as diferentes marcas usadas 
por Francisco Alonso de Castillo, com correspondência  às referências 125, 126 b 
e 127c da obra de Ortiz Juarez. Veja-se ORTIZ JUAREZ, Ibidem., págs. 94, 96 e 97. 

27. Idem., págs. 94-95.
28. Idem., p. 95.
29. Idem., págs. 95-96.
30. Ficha de inventário n.º 625 Our (MNAA).
31. Archivo Museu del Prado, Caja 98, Legajo 16.02, expediente 19.

Jarro
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procedera à doação de uma pintura espanhola quinhentista ao Museu 
do Prado, seis anos antes.

 Trata-se de um exemplar denominado jarro de pico32, segura-
mente a tipologia de prataria civil mais identitária da produção espanhola 
no período moderno. Com a função de servir água, o aparecimento desta 
tipologia surge apontada ao reinado dos reis católicos, encontrando-se al-
gum fundamento segundo a opinião de Francisco Javier Montalvo Martín,  
na pintura El milagro del banquete en el viaje de Santo Tomás a la India (c. 
1495), de autoria do mestre de Balbases, da Colegiada de Covarrubias, 
onde um jarro desta tipologia surge  representado33. 

 A abrangência desta tipologia a todo o território continental 
espanhol de forma gradual, ocorreu numa primeira fase, com a criação 
do modelo Valisoletano (c. 1560), seguido do sevilhano (c. 1575), apre-
sentando ambos os modelos características diferenciadoras. O modelo 
madrileno surge apenas no início do século XVII, com uma difusão terri-
torial mais abrangente, perdurando até ao início do século XVIII34. 

 O jarro pertencente ao museu lisboeta, assume notoriamente 
as características do modelo compultense, desenvolvendo-se a partir 
de uma base circular - comum aos três modelos referidos - cujo corpo 
assume a forma semiesférica, para se desenvolver imediatamente a 
seguir de forma cilíndrica. As diferenças que caracterizam os protóti-

32. As imagens inerentes ao presente exemplar, são de autoria de Paulo Alexandrino, 
MNAA, 2017

33. A menção à referida obra pictórica foi proferida por Javier Montalvo Martín, Pro-
fessor de História da Arte da Universidade de Alcalá, num seminário decorrido na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a convite do Instituto de História 
da Arte no ano de 2016. A par do interesse que o contributo do referido registo pic-
tórico tem para o estudo do jarro de bico, naquela que é a realidade espanhola, não 
podemos deixar de referir para o caso português, a recente descoberta desta tipolo-
gia de ourivesaria civil na pintura quinhentista portuguesa intitulada Jesus na Casa 
de Marta e Maria (c. 1535-1540), pertencente ao acervo do Museu Grão-Vasco na 
cidade de Viseu. Esta descoberta junta-se a outras tantas manifestações artísticas 
em território continental português, que contribuem para a discussão da verdadeira 
dimensão das relações artísticas transfronteiriças, nomeadamente na dita capital de 
distrito. A real existência de peças de prataria de importação espanhola em Viseu, 
onde subsiste o denominado cálice do cónego Gaspar de Campos Abreu, permitem-
nos conjecturar a possibilidade de existência efectiva dessa tipologia em Viseu em 
meados de quinhentos. Ainda assim, temos que ter em conta a circulação de trata-
dos, de gravuras, ou mesmo de outras obras pictóricas. 

34. CANO CUESTA, Marina, “Jarras renascentistas del Museo Arqueologico Nacional”, 
Goya, n.º 144, Madrid, Fundación Lazaro Galdiano, 1978, págs. 325-329, e SÁNCHEZ-
LAFUENTE GÉMAR, Rafael, “El platero Pedro Sánchez de Luque y los jarros pico cor-
dobeses”, Estudíos de Platería: San Eloy, Murcia, Universidad de Murcia, 2008, págs. 
617-632.
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pos antecedentes, resultam de ele-
mentos estruturantes como a asa e 
o bico, aproximando-se no primeiro 
caso à forma de “C”, cuja ligação ao 
bordo superior do jarro, se faz por 
via de um pequeno ramal. O segundo 
elemento, o bico, distingue-se pelas 
duas volutas que o suportam, emol-
duradas verticalmente, substituindo 
o característico mascarão, ornamen-
to que caracterizava os dois modelos 
antecedentes.

 O presente exemplar par-
cialmente liso, é enriquecido por al-
guns elementos decorativos, desde 
logo pela existência de um emblema 
central ovalado –em cada um dos 
campos laterais, sob faixa vertical 
dourada e emoldurada– com preen-
chimento de esmalte, característi-
co do purismo seiscentista. Este elemento ilustrativo do maneirismo 
geométrico, evidencia decoração simétrica sob fundo azul translúcido, 
proporcionando um efeito cromático que marca decorativamente toda 
a peça. Acrescente-se ainda o picado de lustre, constante na produção 
espanhola do século XVII, que no presente caso, se caracteriza por en-
rolamentos em “C”, posicionados em torno do elemento esmaltado. 

 A tripla marcação percetível no jarro, permite-nos atribuir a sua 
produção à cidade de Córdova, marca que apesar de incompleta podemos 
descrever como sendo moldura de arco do tipo ferradura, encerrando 
no seu interior Leão rompante à esquerda. A sua utilização encontra-se 
datada para o 2.º quarto do século XVII, aproximadamente35. No tocante à 
marca do ourives da prata –BE/RAL– esta aponta a autoria da peça para 
Bernardo Berral, aprovado no ofício a 12 de Julho de 1712, tendo oficina 
aberta no ano de 172836. As poucas referências conhecidas para este 
prateiro cordovês, não nos permitem reunir um conjunto de peças que 
nos permitisse extrair uma ideia mais completa da sua produção. Apenas 
encontramos na obra de Ortiz Juarez, uma jarra de prata pertencente à 

35. ORTIZ JUAREZ, Dionisio, Punzones de platería cordobesa, op. cit., pág. 44.
36. Ibidem., pág. 93.
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paroquia de Nossa Senhora de Assumpção de La Rambla (c. 1759-1779)37, 
ainda assim, acreditamos ser detentor de uma vasta experiência no oficio, 
dada a proveta idade que possuía, tendo em atenção as datas extremas 
aqui apresentadas.

 Relativamente à marca de contrastaria –TA/ PA– esta aponta para 
Simón Pérez de Tapia, para cujo cargo de contraste foi nomeado em 1655. 
Julga-se ter desenvolvido o ofício por um período bastante alargado no 
tempo, como testemunham alguns exemplares  conhecidos para a 2.ª 
metade de seiscentos. Simón Pérez de Tapia foi também oficial prateiro38, 
e pai de Alonso Pérez de Tapia, que ocupou o lugar de contraste oficial, 
sucedendo a seu pai, a partir de 1714. Pai e filho granjearam alguma 
fama na cidade de Córdova, nomeadamente entre contrastes e ourives, 
como transparece no pleito referido anteriormente com a Confraria de 
Santo Eloy por ocasião da nomeação de Francisco Alonso de Castillo, em 
detrimento de Alonso de Tapia.

 Entre alguns espécimes devidamente identificados, a par do jarro 
de bico do Museu Nacional de Arte Antiga, encontramos outras peças, 
dispersas na historiografia de arte espanhola, como umas galhetas e um 
cálice existentes em Albuquerque, ambos do século XVII, reconhecendo-
se a sua marca em dois outros conjuntos de galhetas pertencentes ao 
acervo de prataria  do convento de Sant’Ana de Badajoz. A par da geogra-
fia da Extremadura espanhola, conhecem-se outras peças no contexto 
religioso com a sua marca de contraste, nomeadamente  na Província de 
Córdova, Huelva e Sevila39. Devemos ainda referir a bacia de D.ª Catalina 

37. Idem., p. 44. Com base na obra de Ortiz Juarez e, relacionando a marca da cidade 
com a do contraste e ourives, apercebemo-nos de uma diferença cronológica bastan-
te significativa, o que nos leva a interrogar se o período temporal atribuído para a 
referida marca, não teria sido extensível até ao século XVIII, justificando uma com-
patibilidade nesse campo com as restantes marcas nela constante.

38. Para a actividade de prateiro de Simón Pérez de Tapia, dimensão que não desem-
penha no presente contexto, encontramos manifestamente menos informação dis-
ponibilizada, comparativamente ao cargo de contraste. Trata-se possivelmente do 
ourives com a marca n.º 99 da obra Punzones de Platería Cordovesa, a mesma que 
disponibiliza um número considerável de informação relativamente a este artista. 
Entre as obras de sua autoria encontramos uma lâmpada (Igreja de Nossa Senhora da 
Assumpção, Bujalance), um incensário (Colecção D. Francisco Díaz Roncero, Córdo-
va), e uma bacia (Colecção Lázaro Galdiano, Madrid)  Idem., pág. 84. Refira-se ainda 
uma bandeja do convento de la Minimas de Triana (Sevilha), mencionada por Maria 
Jesus Sanz Serrano, ainda que não nos seja claro, se se trata da marca do oficio de 
prateiro ou de contraste. Veja-se SANZ SERRANO, Maria Jesus, La Orfebreria Sevilla-
na del Barroco, Tomo II, Sevilla, Libreria Cenezo, 1976, pág. 91.

39. NAVAREÑO MATEOS, Antonio, GARRIDO SANTIAGO, Manuel, MOGOLLÓN CANO-
CORTÉS, Pilar, “Orfebreria Religiosa en Albuquerque (Badajoz)”, In Revista de Arte 
Norba, n.º 7, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1987, p. 156.
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de Legros y Córdova - hoje parte integrante da Colecção de Ourivesaria 
do Museu de Artes Decorativas de Madrid - peça peruana (c. 1600-1620) 
ao melhor estilo da produção cortesã do reinado de Filipe II de Espanha, 
marcada tardiamente (c. 1657), possivelmente, por ocasião da entrada 
da mesma na cidade de Córdova40. 

 A sua actividade de prateiro, parece ter decorrido paralela-
mente, tendo em conta que se encontra documentalmente registada des-
de 1652, ano em que celebrou contrato com a Igreja de Cañete (Córdova), 
para a realização de uma custódia41. A segunda e última menção a 
obras de sua autoria, ocorre aproximadamente quatro décadas depois, 
no exercício do oficio de prateiro da catedral de Córdova, como a atesta 
María Teresa Dabrio González a propósito da reparação realizada no ano 
de 1689, de uma lâmpada de autoria de Martín Sánchez de la Cruz (c. 
1629)42. Ainda que diminuto o número de espécimes de sua autoria por 
nós conhecidos, o extenso percurso de Simón Pérez de Tapia, leva-nos 
a depreender a existência de uma produção bastante mais significativa, 
mas que por vicissitudes várias, nomeadamente a ausência de marcação 
das peças no decorrer do século XVII, não se encontram identificadas.  
A capacidade técnica relevante que lhe é conferida, levaria María Ruiz 
Ortiz a conferir a este artífice, algum destaque no panorama artístico 
de Córdova no século XVII43.

 A distribuição territorial verificada para as peças aqui referi-
das, especificamente entre regiões vizinhas, Andaluzia e Estremadura, 
justifica-se pela natural proximidade geográfica, a par com a dinâmica 
proporcionada pelas feiras realizadas em Espanha, nomeadamente na 
Andaluzia, sobretudo, nos séculos XVI e XVII, ainda que se reconheça 
particular importância na centúria seguinte44. Contribuiu tal realidade 
para a circulação de modelos e artistas pelo território espanhol, não 

40. Para o devido efeito refira-se o link http://ceres.mcu.es/ [consultado a 18 de Ou-
tubro de 2017].

41. RODRIGUEZ MIRANDA, Maria del Amor, “Platería en el primer señorio de los Fer-
nández de Córdoba: Cañete de las Torres”, Ambitos, n.º 28, Córdoba, Associación de 
Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 2012, pág. 69.

42. Veja-se para a actividade de prateiro e das obras acima mencionadas DABRIO GON-
ZÁLEZ, Maria Teresa, “Obras Religiosas del Platero Martín Sánchez de la Cruz”, La-
boratorio de Arte, n.º 25, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2013, pág. 288.

43. RUIZ ORTIZ, María, “El Espacio de Trabajo: una mirada sobre la vida cotidiana de 
los menestrales y artistas en la Córdoba Moderna”, Trocadero, n.º 20, Cádiz, Univer-
sidad de Cádiz, 2008, pág. 192.
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sendo despiciendo, pelo factor de proximidade, o alargamento dessa 
possibilidade ao território do Baixo-Alentejo, mesmo que assumido um 
carácter pontual45.  

 É precisamente nessa região fronteiriça portuguesa, com corres-
pondência geográfica directa à Andaluzia, que acreditamos poderem ter 
existindo eventuais peças de prataria religiosa, provenientes de centros 

45. A possibilidade que aqui levantamos, de uma eventual circulação de objectos ar-
tístico de prata, provenientes de centros de produção andaluzes e estremenhos, po-
derá ter ocorrido em circunstâncias bastante distintas. A encomenda por parte do 
clero paroquial, como ocorre em outros latitudes como no caso de Bragança versus 
Zamora, ou a realização de mercados na proximidade da fronteira, possivelmente 
frequentados por portugueses, constituem uma possibilidade a contemplar. Ainda 
no contexto das  peças que deram entrada em Portugal procedentes de Espanha, ti-
vemos oportunidade de publicar um estudo indicativo da entrada na cidade de Elvas 
de dez caixotes de prata religiosa provenientes da região de Cáceres, no período con-
turbado da História de Espanha, como aquele decorrente da passagem uma monar-
quia absolutista para uma liberal. Embora a prata tenha sido apreendida e remetida 
para a Casa da Moeda (Lisboa), o presente exemplo obriga-nos a atribuir às questões 
bélicas, uma elevada responsabilidade na circulação de objectos de prata entre am-
bos os países. Veja-se para a questão da circulação de bens em contexto bélico CRUZ 
GRANCHO, Nuno, “Diez copones de plata para las urgencías del ejército español, 
según la produción documental en la primera mitad de ochocientos”, Estudios Ex-
tremeños, Tomo LXXI, n.º 2, Badajoz, Centro de Estudios Extremeños - Diputación 
Provincial, 2015, págs. 1191-1204.
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de produção andaluzes, resultantes de eventuais encomendas de mem-
bros do clero raiano, ou peças que por vicissitudes históricas diferentes 
acabariam por dar entrada em território português.

 Concluímos aquele que é o nosso contributo para o estudo das 
peças de produção cordovesa em território continental português, no 
contexto do Congresso Internacional SEVILLA-LUSA - La nación portuguesa 
en el Reino de Sevilla en tiempos del Barroco, com algumas sugestões de 
reflexão face ao que aqui foi exposto, nomeadamente:

• A importância do coleccionismo na dinamização dos mercados 
de arte nacionais e, na internacionalização das colecções.
• A produção cordovesa no contexto dos conjuntos existentes 
em Portugal Continental.
• A contribuição dos conjuntos portugueses no estudo da pra-
taria espanhola na Península e no Mundo.
• A linha de fronteira como espaço de atracção de artífices e 
objectos artísticos.


