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Lourenço de Salzedo (c. 1530-1577),
um grande pintor andaluz ao serviço
de D. Catarina de Áustria, rainha de Portugal

Vitor Serrão
Universidade de Lisboa (Portugal)

Resumo
Lourenço de Salzedo é um dos nomes mais interessantes, e também 
dos mais desconhecidos, da pintura maneirista peninsular. Andaluz de 
nascimento, mas formado em Roma e, depois, ao serviço da Rainhade 
Portugal D. Catarinade Áustria, para quem pintou o retábulo do Mosteiro 
dos Jerónimos, em Lisboa, é autor de uma obra de grande notoriedade 
artística. Activo nos círculos de Vasari e audaz no modo como experi-
mentou as influências rafaelescas, Salzedo marca o fim da experiência 
da Bella Maniera na Península, quando os novosventos tridentinos da 
Contra-Reforma apontavam para uma linguagem pictural mais tempe-
rada e “decorosa”. A sua obra, hoje bem identificada, define-o também 
como um retratista de forte personalidade.
Palabras clave: Lourenço de Salzedo; Pintura; Manierismo; Roma; Roma; 
Retratos régios

Abstract
Lorenzo de Salzedo es uno de los nombres más interesantes, pero también 
de los más desconocidos, de la pintura manierista peninsular. Era anda-
luz, formado en Roma, estuvo después al servicio de la Reina de Portugal 
D. Catarina de Austria, para quien pintó el retablo del monasterio de los 
Jerónimos en Lisboa, una obra de alta notoriedad artística. Activo en los 
círculos de Vasari y muy audaz en el uso de las influencias rafaelescas, 
Salzedo marca el final del ciclo de la Bella Maniera en la Península Ibérica, 
cuando las nuevas orientaciones tridentinas de la Contrarreforma llegaban 
con su lenguage más “decoroso” y temperado. Su obra, hoy bien identificada, 
incluye también una faceta muy personal de retratista de corte.
Keywords: Lourenço de Salzedo; Pintura; Manierismo; Roma; Roma; Retratos 
regios



115

Lourenço de Salzedo (c. 1530-1577), um grande pintor andaluz ao serviço de D. Catarina de Áustria... | Vitor Serrão

É muito recente o reconhecimento do pintor Lourenço de Salzedo como 
personalidade artística importante no panorama artístico peninsular 
da segunda metade do século XVI. Apesar de se saber, desde há mui-
to, que ele fora o autor das tábuas do retábulo do Mosteiro de Santa 
Maria de Belém (ou dos Jerónimos) em Lisboa, e de ser referenciado 
em fontes antigas como “o grande pintor Salzedo”1, a verdade é que a 
bibliografia ligada à História da Arte sempre o desvalorizou. Só em 
1950 a sua existência foi lembrada num estudo do investigador Jorge 
de Moser, ao dar notícia do seu falecimento em 15772, a que se segui-
ram algumas referências esparsas à sua produção artística3. Mesmo 
da sua actividade de retratista ao serviço de D. Catarina de Áustria se 
perdeu a memória, numa contaminação atribucionística que levou a que 
os retratos dessa raínha e de seu defunto marido D. João III, pintados 
por Salzedo, passassem a ser genericamente tributados a Cristóvão 
Lopes, filho do pintor régio Gregório Lopes e seu sucessor no cargo, 
apesar de nada se conhecer, desse artista, que permitisse uma base 
de comparação credível…4 Aliás, se as efígies dos monarcas seguem os 

1. Coube a Frei Manuel Baptista de Castro, autor da Crónica do Mosteiro de Santa Ma-
ria de Belém, dedicada ao rei D. João V, dar conta da autoria do retábulo e registar 
o elogio devido ao seu autor, cuja fama estava ainda viva na tradição dos frades 
jerónimos.

2. Jorge de MOSER. «Lourenço de Sauzedo, pintor da Rainha D. Catarina», Boletim do 
Museu Nacional de Arte Antiga, vol. Il, n° 1, 1950, pp. 27-31.

3. Cf., entre outras refªs, Adriano de GUSMÃO, “A Pintura antiga no Mosteiro dos Jeró-
nimos”, O Século, 1 de Janeiro; Vitor SERRÃO, Vitor, A Pintura Maneirista em Portu-
gal, Lisboa, 1982, pp. 57-59; Rafael MOREIRA, “Arquitectura: Renascimento e Classi-
cismo”, Historia da Arte Portuguesa de Círculo de Leitores, dirección de Paulo Pereira, 
vol. I, Lisboa, 1995, pp. 673-674; e José Alberto SEABRA CARVALHO, “Lourenço de 
Salzedo”, in A Pintura Maneirista em Portugal - arte no tempo de Camões, catálogo da 
exp., Lisboa, CNCDP, 1995, pp. 491-492.

4. Cf. Annemarie JORDAN-GSCHWEND, The Development of Catherine of Austria’s Co-
llection in the Queen’s Household: its character and cost. Brown University, 1993, pp. 

“O grande pintor 
Salzedo” e
o Maneirismo
peninsular
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retratos-protótipo de Anthonis Moro, como bem observou Annemarie 
Jordan5, já a postura serpentinada dos santos patronos é claramente 
romanista e só passível de ser desenhada e pintada por alguém que 
conhecesse de visu tais modelos.

 Ainda a respeito do domínio do retrato em Salzedo, um género 
em que sobressaem bem os seus dotes de pintor, foi recentemente 
acrescentado ao corpus do artista um painel avulso, de c. 1570, que 
representa Santo André, São Tiago Maior e um Doador, este último re-
tratado de visu com forte expressão psicológica.Esta tábua pertence ao 
Museu Nacional deArte Antiga (nº invº 1891 Pint.), estando em regime 
de depósito na Embaixada de Portugal em Roma6.

 Tal menorização deveu-se, em grande parte, ao estado calamito-
so em que se encontravam as grandes tábuas do retábulo dos Jerónimos, 
que tinham sido alvo de sucessivos repintes e descaracterizações, pelo 
que só após o seu restauro, em 19997, foi possível apreciar melhor a 
grande maneira do artista a quem D. Catarina de Áustria encomendara 
em 1570 essa importante empresa. Novos dados documentais vieram, 
entretanto, iluminar melhor o percurso deste pintor tão injustamente 
esquecido e dar a conhecer as suas obras, confirmando atribuições 
antigas e abrindo campo a uma espécie de ressurreição artística de 
Lourenço de Salzedo que, em verdade, de há muito se impunha. O mais 
importante desses estudos deveu-se ao historiador de arte Gonzalo 

294-297; idem, Retrato de Corte em Portugal. O Legado de Antonio Moro, Lisboa, ed. 
Quetzal, 1994, pp. 146-150 e 179-184; e Pedro FLOR, A arte do Retrato em Portugal 
entre o fim da Idade Média e o Renascimento, Lisboa, 2006. Cf. também, a respeito de 
Cristóvão Lopes, Rui Manuel Mesquita MENDES, “Documentos inéditos sobre Cris-
tóvão Lopes, Cristóvão de Morais e Francisco de Holanda: Contributos para o estudo 
dos pintores de corte no século XVI (1550-1593)”, Artis – Revista de História da Arte 
e Ciências do Património, nº 5, 2018, pp. 94-102 (refª pp. 97-98).

5. Annemarie JORDAN-GSCHWEND, Retrato de Corte em Portugal. O Legado de Antonio 
Moro, cit., pp. 146-150.

6. Anísio FRANCO, “Sombras e alguma luz. Panorama do retrato português”, catálogo 
da exposição Do Tirar polo Natural. Inquérito so Retrato português, Museu Nacional 
de Arte Antigas, 2018, pp. 50-104 (refª p. 63).

7. Cf. Carmen Olazabal ALMADA, Luís Tovar FIGUEIRA e Vitor SERRÃO, História e Res-
tauro da Pintura do Retábulo-Mor do Mosteiro dos Jerónimos. Lisboa, ed. IPPAR / Banco 
Comercial Português, 2000. Os resultados do longo processo de conservação e res-
tauro deste grandioso retábulo permitiram o estudo actualizado da obra do pintor 
Salzedo, definindo-lhe o estilo com total precisão. De novo agradecemos ao Prof. 
Fernando Bouza Alvarez (Universidad Complutense de Madrid) as preciosas referên-
cias que na altura nos comunicou a respeito do retábulo de Belém a partir de cartas 
inéditas de Filipe II a seus embaixadores.
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Redín ao atestar, documentalmente, a passagem de Salzedo por Roma, 
antes de 15588.

 O pintor, que em 1564 se encontrava já instalado em Lisboa a 
serviço dessa Raínha, um cargo que ocupa até falecer precocemente, 
em 1577, era de origem andaluza, provavelmente sevilhana. O nome 
Salzedo (com as derivações Sauzedo, Sanzedo, Canzedo, ou Cauzedo) 
é comum na Sevilha do século XVI: conhecem-se outros artistas do 
mesmo apelido, tanto na cidade do Guadalquivir como em Córdova e 
Granada, alguns dos quais podiam ser parentes do artista aqui tratado9. 
A valiosa declaração de Francisco Pacheco no Libro de descripción de 
verdadeiros retratos de ilustres y memorables varones (Sevilla, 1599)10 
em relação a outro pintor andaluz, Francisco Venegas (c. 1530-1594?), 
que virá instalar-se na corte de Lisboa depois de aprender na oficina 
sevilhana de Luís de Vargas (1506-1567)11, pode sugerir que Salzedo 
fosse também um dos jovens artistas sevilhanos que se formara na 
oficina de Luís de Vargas antes de seguir o caminho de Itália. Vargas era 
incontestavelmente o melhor pintor activo em Sevilha, famoso também 
como fresquista, depois dse aprender em Roma nos círculos de Pierino 
del Vaga, de quem foi dilecto discípulo e de Francesco Salviati (por quem 
foi manifestamente influenciado). Ora Salzedo, cuja obra trai as mesmas 

8. Gonzalo REDÍN MICHAUS, Pedro Rubiales, Gaspar Becerra y los pintores españoles en 
Roma, 1527-1600, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 2007, pp. 
203-206 e 288-292.

9. São nomes conhecidos, por exemplo, os pintores Juan e Diego de Salcedo, activos 
em Sevilha no último terço do século XVI (Celestino LÓPEZ MARTÍNEZ, Arquitectos, 
escultores y pintores vecinos de Sevilla, Sevilla, 1928; Jesús Maria PALOMERO PÁRA-
MO, El retablo sevillano del Renacimiento, Sevilla, 1983), bem como o escultor Juan 
de Sauzedo, que de 1534 a 1561 trabalhava nessa cidade, além do pintor granadino 
Juan de Salzedo, falecido em 1626, e do arquitecto Rodrigo de Saucedo, activo em 
Córdova em 1581 (P. Andrès LLORDÉN, Escultores y entaladores malagueños, Avila, 
1960, p. 350; Jorge de MOSER, “Lourenço de Sauzedo, pintor da Rainha D. Catarina”, 
Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, vol. II, 1950, n° 1, pp. 27-31, refª p. 28), 
entre outros artistas de apelido homónimo. Algum destes seria parente de Lourenço 
de Salzedo ? Cremos que novas investigações nos ricos arquivos de protocolos da 
Andaluzia virão um dia clarificar o problema.

10. Marta CACHO CASAL, Francisco Pacheco y su ‘Libro de Retratos’. Madrid, ed. Focus-
Abengoa e Martial Pons, 2011, Col. Prémio Internacional Alfonso E. Pérez Sánchez.

11. Sobre Vargas e os artistas por ele influenciados, cfr. Juan Miguel SERRERA, “Pintura 
y pintores del siglo XVI en la Catedral de Sevilla”, La Catedral de Sevilla, Sevilla, 
1985, pp. 353-404; Enrique VALDIVIESO, Historia de la Pintura Sevillana. Siglos XV al 
XX, Sevilla, 1986; Jonathan BROWN, La Edad de Oro de la pintura española, Madrid, 
ed. Nerea, 1990, pp. 47-48; Vitor SERRÃO, “La peinture maniériste portugaise, entre 
la Flandre et Rome, 1550-1620”, Bolletino d’Arte (Supplemento al n°100), 1997, pp. 
263-276; Juan GIL e Vitor SERRÃO, “Vasco Pereira Lusitano, discípulo de Luís de 
Vargas. Novos dados sobre a pintura maneirista em Sevilha”, revista Artis, nº 4, 2005, 
pp. 121-135; etc.
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influências romanistas, era também, como se verá adiante, um artista 
habilitado na arte do fresco, o que reforça a possibilidade de ter sido 
discípulo de Vargas e ter seguido depois o trajecto por Roma e Florença, 
contactando com as novidades da Bella Maniera romana, até se instalar 
definitivamente em Lisboa. Ou seja, trata-se do mesmo percurso seguido 
por Francisco Venegas (este, todavia, com chegada posterior em cerca 
de um decénio à de Lourenço de Salzedo…). 

 Formado em Roma, como hoje se sabe, nos mesmos anos em 
que lá passam os célebres Gaspar Becerra e Pedro Roviale, e o português 
Campelo, cedo se torna um artista amadurecido nos modelos da Bella 
Maniera, graças ao convívio artístico que mantém com os círculos rafae-
lescos de Giorgio Vasari e Girolamo Siciolante da Sermoneta e tomando 
inspiração, também, em Francesco Salviati e nos focos miguelangelescos 
de Daniele da Volterra, sendo esses contactos que o moldaram como ar-
tista de qualidade muito acima da mediania. Essas influências explicam a 
escolha de D. Catarina ao discutir com o próprio Filipe II a melhor opção 
para a pintura do retábulo dos Jerónimos, preterindo as primeiras su-
gestões (os nomes evocados, e recusados, foram Gaspar Becerra, Franz 
Floris e Francisco de Urbina) e acabando por escolher Salzedo para pintar 
as grandes tábuas do retábulo da capela-mor desse mosteiro12.

 Cabe hoje à História da Arte peninsular reavaliar a elegante e 
culta personalidade de Salzedo, à luz da informação conhecida, fixando 
a sua obra e receituário estilístico. Percebe-se melhor, agora, o elogio 
do cronista jerónimo Frei Manuel Baptista de Castro ao chamar “grande 
pintor Salzedo” ao autor das tábuas do retábulo de Belém, reconhecendo-
lhe uma maniera pessoal, actualizada, moderna, que é facilmente re-
conhecível. De facto, já antes da empreitada de Belém Salzedo pintara 
para D. Catarina alguns retratos régios, bem como os quatro grandes 
painéis do retábulo de outra casa jerónima fundada e muito beneficiada 
pela Rainha viúva, o Mosteiro de Vale Benfeito (c. 1565-1570)13, que se 
encontram hoje na Santa Casa da Misericórdia da Lourinha e são de 
factura excelente. Também se lhe deve, dessa fase, uma tábua de Cristo 
descido da cruz para o Arcebispo de Évora D. João de Melo e Castro, que 

12. Vitor SERRÃO, “Influencias del Manierismo romano en la obra del pintor de la reina 
Catarina de Portugal”, Archivo Español de Arte, LXXVI, nº 303, 2003, pp. 249-265.

13. Entre 1538 e 1571, D. Catarina patrocinou o mosteiro jerónimo de Valed Benfei-
to (Óbidos), dotando-o com valiosos paramentos e relíquias (Annemarie JORDAN-
GSCHWEND, “Catherine of Austria and a Habsburg Relie for the Monastery of Val-
benfeito, Óbidos”, Journal of the History of Collections, n° 2, 1990, pp. 187-198). A 
encomenda das pinturas do retábulo será do final dos anos 60, início dos 70.
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governou a arquiodiocese de 1565 a 1574. Esta última pintura, que che-
gou aos nossos dias, tem o interesse de seguir com grande fidelidade 
uma tábua de Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521-1575) pintada em 
1542-1544 para a Cappella Muti-Paparuzzi na igreja dos Santi Apostoli 
(que está hoje no Muzeum Narodowe de Poznán)14 e que Salzedo pôde 
admirar durante a sua estância em Roma. Também pintou as oito tá-
buas do retábulo de Nossa Senhora da Conceição, que forma um dos 
altares colaterais da igreja de Santa Maria de Loures: nelas se atesta 
o grandioso estilo de Salzedo, no desenho com gigantismos de escala, 
nas liberdades formais, nos caprichos de sensualidade (caso da Santa 
Maria Madalena), e no gosto pelas formas serpentinadas (que, no caso 
do Nascimento da Virgem, recordam a pala da Cappella Chigi em Santa 
Maria del Popolo, obra de Rafael de Urbino ultimada por Sebastiano del 

14. Cf. John HUNTER, Teresa PUGLIATTI, Luigi FIORANI, Girolamo Siciolante da Sermo-
neta (1521-1575). Storia e Critica, Roma, 1983, p. 23 e est. 3; John HUNTER, Girolamo 
Siciolante, pittore da Sermoneta, 1521-1575, Fundazione Camillo Caetani, 1996, refªs 
pp. 26-28 e 127-131. Girolamo Siciolante foi o mais apto dos discípulos de Pierino 
e atingiu o áspide da sua breve carreira ao ser nomeado cônsul da Academia de San 
Lucas (1554) e ao pintar em Santa María sopra Minerva, Santa María in Anima e San 
Giacomo degli Spagnuoli.

1. Lourenço de Salzedo, Cristo 
deposto da cruz, painel do 
retábulo do Mosteiro dos 
Jerónimos (Santa Maria de 
Belém), 1570-1572.

2. Conjunto do Retábulo do 
Mosteiro dos Jerónimos (Santa 
Maria de Belém), 1570-1572. 
Arquitecto Jerónimo de Ruao, 
painéis de Lourenço de 
Salzedo.
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Piombo e Francesco Salviati (1547), que foi, por certo, outra das referên-
cias formais tomadas por Salzedo nos seus anos em Roma. 

 Esses são os elementos estilísticos dominantes nas tábuas 
dos Jerónimos e de Vale Benfeito, que sendo en comendas realengas 
constituem as mais conhecidas e notáveis de Salzedo, e também nas de 
Évora, Atouguia e Loures que se referiram. Em todas elas são sempre 
os tópicos da Bella Maniera, o ciclopismo dos modelos, a sinuosidade 
das formas, a cor ácida, as linhas de ambiguidade e tensão em busca 
do excesso, que tornam as pinturas de Salzedo obra tão marcantes e 
inovadoras no Portugal dos anos setenta do século XVI e o tornam um 
dos maiores nomes da arte portuguesa do tempo de Luís de Camões. 

Continua em aberto o assunto da origem de Lourenço de Salzedo, acaso 
sevilhano de nascimento como se sugeriu ou, pelo menos, andaluz. 

 De facto, não só o seu apelido surge com relativa frequência 
na documentação andaluza do século XVI, como há possibilidade de 
ser oriundo da mesma estirpe familiar a que pertenceram os pintores 
Juan e Diego de Salcedo, artistas activos na Sevilha de Quinhentos. Mas 
trata-se de uma hipótese de trabalho ainda em aberto e carecente da 
solidez de alguma prova documental. O facto de a sua obra mostrar fortes 
derivações da arte de Luís de Vargas (veja-se como a Lamentação sobre 
o corpo de Cristo de Santa María la Blanca, em Sevilha, obra de Vargas, foi 
uma das fontes por si utilizadas no retábulo de Belém)15, parece refor-
çar a tese do discipulado com Vargas e, conswequentemente, a origem 
sevilhana do pintor.

 Sabemos, sim, que o artista se instalou em Lisboa no início de 
1564 (ou já em 1563) como pintor e retratista da Rainha D. Catarina de 
Áustria, aqui contraindo família e trabalhando para grandes encomendas 
cortesãs. E sabemos, também, que era oriundo de Roma. O vínculo que 
o ligara na cidade papal a um clérigo português chamado Francisco de 
Barros pode ter pesado nos contactos entretanto havidos com a cor-
te portuguesa e que, face à impressão positiva causada pela obra do 
pintor, teriam justificado o convite para integrar a corte de D. Catarina 
de Áustria. Nesses anos, a corte portuguesa vivia uma fase de efusivo 

15. Carmen Olazabal ALMADA, Luís Tovar FIGUEIRA e Vitor SERRÃO, História e Restau-
ro da Pintura do Retábulo-Mor do Mosteiro dos Jerónimos, cit., p. 41; Gonzalo REDÍN-
MICHAUS, Pedro Rubiales, Gaspar Becerra y los pintores españoles en Roma, 1527-
1600, cit., pp. 288-289.

Uma biografia 
com nebulosas



121

Lourenço de Salzedo (c. 1530-1577), um grande pintor andaluz ao serviço de D. Catarina de Áustria... | Vitor Serrão

interesse pelo novo gosto romanista. Sabe-se do envio de artistas bol-
seiros a Roma para aprenderem a arte da pintura, a seguir às estadas 
de Francisco de Holanda e de Campelo na Cidade Papal. Conhecem-se, 
por exemplo, cartas de 1560 referentes à viagem a Roma dos pintores 
António Leitão e João Baptista16, bem como missivas relativas a custosas 
aquisições de tintas feitas pela própria Raínha através do seu embaixa-
dor, entre outros manifestos de interesse pelas artes italianas e pelas 
novidades estéticas da Bella Maniera17. 

 Salzedo estava em meados dos anos 50 do século XVI (senão 
já um pouco antes de 1555) ao serviço do Cardeal de Compostela Frei 
Juan Álvares de Toledo e, segundo apurou Gonzalo Redín, dirigindo a 
obra de decoração fresquista da sua capela, no palazzo de Roma onde 
vivia. Essa obra, em que também participou o pintor Gaspar Becerra, 
prolongou-se por tempo aproximado de dois anos e mostra que, embora 
muito jovem, Salzedo já merecia os créditos do seu encomendante, que 
lhe faz entrega da direcção dessa sua empresa18. O pintor é referido 
num instrumento notarial de 2 de Fevereiro de 1558 em que, já falecido 
o Cardeal, o clérigo português Francisco de Barros declarou perante o 
tabelião Giovanni de Casarrubias que conhecia bem “Laurentii de Sanzedo 
depictoris” tendo-o encontrado a trabalhar na decoração da capela do 
palácio do Cardeal Juan Álvares de Toledo, mais dizendo que, na altura 
em que com ele privou, Salzedo dirigia essa obra e instruía Gaspar 
Becerra, seu colaborador nessa obra, para efeito de encontrar ajudantes 
para que ultimassem a dita decoração. 

 É provável que o instrumento notarial em causa possa rela-
cionar-se com algum débito decorrente da obra realizada e que, por 
morte do Cardeal, estaria ainda por pagar ao pintor. Seja como for, e 
como já Redín destacou, o documento atesta a importância artística 
de Salzedo que, apesar de bem jovem, conseguia um encargo de tanta 
importância como a direcção da obra de pintura da capela palatina de 
Frei Juan Álvares de Toledo, chegando mesmo a ter primazia sobre 
Gaspar Becerra, que surge nesse trabalho como um mero colaborador 
ou subalterno de Salzedo. Malogradamente, o palácio em causa desapa-

16. Joaquim GARRIGA, “El Retaule Major Cinccentista de Sant Inscle i Santa Victòria de 
Dosrius: les restes del naufragi”, revista Duos Rios, nº 3, 2017, pp. 48-61.

17. Cf. Vitor SERRÃO (coord.), A Pintura Maneirista em Portugal - arte no tempo de Ca-
mões, catálogo da exp., Lisboa, CNCDP, 1995, e CAETANO, Joaquim Oliveira, CAE-
TANO, O que Janus via. Rumos e cenários na pintura portuguesa, 1535-1570, tese de 
Mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1998, pp. 214-215.

18. Gonzalo REDÍN-MICHAUS, Pedro Rubiales, Gaspar Becerra y los pintores españoles 
en Roma, 1527-1600, cit., refªs doc. nº VI e pp. 338-339.
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receu, com a capela privativa e todas as suas pinturas, o que impede de 
apurar a verdadeira importância da decoração realizada para o Cardeal 
de Santiago de Compostela…19

 O Cardeal em causa era filho de D. Fradique de Toledo, se-
gundo Duque de Alba, e nasceu em 1488, tendo sido bispo de Córdova 
e de Burgos antes de ser designado Cardeal de San Sixto, em 1538, e 
obter o bispado de Tusculum, em 1540. Por esses anos chega a Roma, 
insinuando-se na corte papal de Paolo III e chegando, em 1550, a obter o 
título de Cardeal de Santiago de Compostela, embora permanecesse na 
corte romana, sem nunca ir à Galiza assumir o seu múnus, até falecer em 
Setembro de 155720. Já protegera Gaspar Becerra (que para ele trabal-
hara em certa empresa florentina) antes de acarinhar o jovem Salzedo, 
dando-lhe trabalho de monta. Foi este Cardeal, aliás, quem ordenou a 
edição do livro Historia de la Composición del Cuerpo Humano, da autoria 
do médico de Palência Juan de Valverde de Hamusco, saído em Roma 
em 1556 em edição ilustrada de Antonio de Salamanca e Antoine Lafréri, 
dois célebres editores-gravadores21, contando com um belo frontispício 
desenhado por Gaspar Becerra22.

 O livro teve, aliás, um frontispício desenhado por Gaspar Becerra 
e outros desenhos atribuíveis a Roviale23, mais uma vez a demonstrar que 
o círculo do Cardeal de Santiago de Compostela era unívoco de gostos e 
com fidelidades certas aos artistas por si recomendados. Cremos, por 
isso, que uma maior investigação nas igrejas em que o Cardeal empres-
tou interesse e rendimentos podem vir a documentar outras obras de 
Salzedo durante os seus anos romanos, mesmo que se trate de obras 
desaparecidas ou destruídas... Com a sua autoridade de especialista, 
a historiadora de arte Nicole Dacos sugeriu o nome de Salzedo para a 
autoria dos frescos da Sala di Amore e Psiche do Palazzo Silvestri-Rivaldi 
em Roma, pintados nos anos centrais do século XVI. Esta atribuição a 
Salzedo assume alto grau de veracidade, dadas as similitudes de estilo 

19. No Archivo Historico Capitolino de Roma, os livros de notários da nação espanhola 
incluem numerosas doações, pleitos e outras iniciativas envolvendo o referido pre-
lado, figura muito influente na sociedade romana de então.

20. Gonzalo REDÍN-MICHAUS, op. cit., pp. 209-216..
21. Cf. Sylvie DESWARTE-ROSA, “Les gravures de monuments antiques d’Antonio Sala-

manca à l’origine du Speculum romanae magnificentiae”, Annali di Architettura, vol. 
I, 1989, pp. 47-62; José Luis Gonzalo SÁNCHEZ-MOLERO, “Antonio de Salamanca y 
los libros españoles en la Roma del siglo XVI”, Roma y España. Un crisol de la cultura 
europea en la Edad Moderna, vol. I, 2007, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción 
Cultural Exterior, pp. 335-365.

22. Gonzalo REDÍN-MICHAUS, op. cit., pp. 203-209.
23. REDÍN-MICHAUS, 2007, pp. 208-217.
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que as composições (por exemplo, a representação de Juno, Vénus e 
Ceres) encontram com a obra portuguesa de Salzedo, que nessa deco-
ração mural se inspirou no programa fresquista de Pierino del Vaga e 
colaboradores na homónima sala no Apartamento de Paulo III, no Castelo 
de Sant’Angelo24. Também devem ser de Salzedo os frescos da Sala de 
Cipião o Africano no Palazzo Capiodiferro-Spada, em Roma, com cenas 
de batalha com figuras ciclópicas que se aproximam muito do estilo 
de Girolamo Siciolante da Sermoneta (a quem a sala chegou a estar, 
erroneamente, atribuída) e que têm ressonância, depois, no gigantismo 
de certas personagens no retábulo dos Jerónimos25. Sente-se que o 
nosso artista se movia bem nestes círculos artísticos, cujas inovações 
e repertórios conhecia, e que tentava seguir com toda a atenção e sen-
tido pessoal de aggiornamento. Já a atribuição de uma Descida da Cruz 
(colecção particular) sugerida por Dacos como obra romana de Salzedo 
merece maior reserva: a obra, inspirada na célebre pala de Trinitá dei 
Monti de Daniele da Volterra, não mostra afinidades estilísticas com a 
obra conhecida de Salzedo. A lógica da aproximação deveu-se a certas 
derivações sevilhanas que a tábua revela face a Pedro de Campaña e a 
possíveis relações morfológicas com algumas figuras de segundos pla-
nos no retábulo dos Jerónimos26, que não se afiguram, todavia, evidentes.

24. Nicole DACOS, Viaggio a Roma. I pittori europei nel’500, Roma, Jaca Book 2012, pp. 
103-105. Estas atribuições a Salzedo foram muito discutidas entre a Profª Nicole 
Dacos e o autor durante uma estada em Roma.

25. Nicole DACOS, op. cit., pp. 135-137.
26. Nicole DACOS, op. cit., pp. 101-102 (com reprodução da Descida da Cruz em causa).

3. Lourenço de Salzedo, D. João 
III (póstumo) com seu patrono 
São João Baptista. Museu 
Nacional de Arte Antiga. Cerca 
de 1572.

4. Lourenço de Salzedo, D. 
Catarina com sua patrona 
Santa Catarina. Museu 
Nacional de Arte Antiga.
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 Salzedo foi contemporâneo em Roma da estada do português 
Campelo, que frequentou o círculo de Daniele da Volterra e teve apoio 
mecenático do Cardeal Giovanni Ricci da Montepulciano, anterior núncio 
em Lisboa, tendo trabalhado em 1552-1553 nas suas câmaras vati-
canas27. Certamente viu as obras deste e, seguramente também, as 
do compatriota Gaspar Becerra, além das de Girolamo Siciolante da 
Sermoneta, artista já muito referido, e outras que influenciaram o seu 
percurso artístico, ainda que seguisse o seu próprio trilho, com uma 
linguagem absolutamente pessoal e com estilemas inconfundíveis. De 
Siciolante, o modelo do Cristo deposto da cruz da Sé de Évora segue com 
plena fidelidade, como já se referiu, o de uma tábua na capela Muti-
Paparuzzi na igreja de Santi Apostoli em Roma. Ao ver-se a alteada 
figura de Santa Catarina de Alexandria que acompanha os dois retratos 
de D. Catarina de Áustria pintados por Salzedo (um de 1564, no Museu 
Nacional de Arte Antiga, outro no coro do Mosteiro da Madre de Deus), 
sente-se a influência do mesmo Siciolante, a partir, por exemplo, no 
fresco com Santa Luzia e Santa Ágata na igreja de Santa María Sopra 
Minerva. O mesmo se sente no Julgamento e Santa Catarina do antigo re-
tábulo de Vale Benfeito, que é pintura absolutamente primorosa (aliuás, 
como as tres restantes pinturas desse desmantelado conjunto, hoje na 
Misericórdia da Lourinhã). Também na Lamentação sobre o corpo de Cristo 
da igreja de São Leonardo de Atouguia da Baleia volta a sentir-se o peso 
do legado de Girolamo Siciolante e, mais ainda, o de Gaspar Becerra, 
tanto no painel da Piedade (1560) no Museu S. Pío V de Valência, como 
na perdida estátua da Virgen de la Soledad...28

 Na verdade, a escala colossal das figuras de Salzedo, que 
surge com toda a pujança nas grandes tábuas do retábulo de Belém 
(1570-1572), e é marca identitária de todo o seu trabalho em Portugal, 
mostra as derivas face à arte de Gaspar Becerra, num percurso que 
foi idêntico na formação –sem fazer esquecer, naturalmente, a lição 
miguelangelesca (em particular a terribilità apreendida na obra de 
Sebastiano del Piombo) que o artista admirou, estudou e entendeu nos 
seus anos de Roma. Piombesca é, sem dúvida, a tábua do Nascimento 
da Virgem da igreja matriz de Loures, tão afim em composição e estilo 

27. Vitor SERRÃO, “Viaggio a Roma. Campelo e os pintores maneiristas portugueses 
com presença na Cidade Papal”, in Roma Qvanta Fvit Ipsa Rvina Docet. Nicole Dacos In 
Memoriam, coordenação de Jesús Palomero Paramo (Actas das Jornadas del Proyecto 
de Plan Estatal de I+D Ruinas, Expolios e Intervenciones en el Patrimonio Cultural. Co-
loquio homenaje a Nicole Dacos, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) Universidad 
de Huelva, 2016, pp. 53-74.

28. Gonzalo REDÍN-MICHAUS, op. cit., p. 292.



125

Lourenço de Salzedo (c. 1530-1577), um grande pintor andaluz ao serviço de D. Catarina de Áustria... | Vitor Serrão

à pala da Cappella Chigi, na igreja de Santa Maria del 
Popolo ! Tal como o é o robusto São Jerónimo do retá-
bulo de Vale Benfeito. Essas foram as grandes fontes 
artísticas do pintor– e a chave do seu sucesso na corte 
portuguesa.

 O clima desses anos que se seguiram ao trauma 
do sacco de Roma em 1527 e anteriores ao triunfo da 
Contra-Reforma tridentina, após-156329, era de euforia 
libertária, sob o estímulo da bravura do disegno, da terri-
bilitá miguelangelesca, da grazia de tradição rafaelesca, 
das novas cenografias agitadas, das liberdades de ma-
tizes cromáticas, que tornavam, o Maneirismo romano 
uma arte capaz de superar os academismos do anterior 
Renascimento e propor soluções grandiosas e inovado-
ras. São os anos das decorações das câmaras de Paulo III 
Farnèse no Castelo de Sant’Angelo (onde Pierino del Vaga, 
Girolamo Siciolante, Pellegrino Tibaldi e Marco Pino, e 
outros, actúan segundo direcção do primeiro), das salas del Palazzo 
Ricci-Sacchetti (dirigida por Francesco Salviati), das Capelas Sistina e 
Paolina no Vaticano (por Miguel Ángel Buonarroti), dos frescos e stuccos 
do Palazzo Capodiferro-Spada (onde a Daniele da Volterra e a Giulio 
Mazzoni se junta o espanhol Becerra), as pinturas das capelas da igreja 
de Trinitá dei Monti (onde Daniele da Volterra e seus colaboradores se 
impõem com a bravura e o gigantismo das composições), os frescos da 
Cappella Mattel em Santa Maria della Consolazione (por Taddeo Zuccari), 
sem esquecer o ciclo de frescos do Oratorio de San Giovanni Decollato 
(morosa empresa de Salviati, Jacopino del Conte e outros) e, enfim, as 
facciate dipinte da cidade (de Polidoro da Caravaggio e colaboradores), 
obras que, com as de Giorgio Vasarino Palazzo della Cancellería, entre 
outras mais, definem o gosto refinado e revolucionário da arte romana 
dos anos centrais do século XVI, que tanto influenciou os jovens artistas 
oriundos de todas as partes. 

 Foi esse o mundo de formação de Salzedo. O artista já em 1564 
estava instalado em Lisboa, casado com Jerónima de Salazar, vivendo 
em casas nas chamadas Portas da Raínha, paróquia de Santos-o-Velho, 
trabalhando para D. Catarina. Relacionou-se com outros pintores do 

29. Cf., p. ex. Giuliano BRIGANTI, La Maniera Italiana. Florença, Sanzoni Editori, 1985; 
Antonio PINELLI, La Bella Maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Turim, 
ed. Einaudi, 1993; Nicole DACOS, op. cit.

5. Lourenço de Salzedo, Santa 
Catarina disputando com os 
Doutores, painel do antigo 
retábulo do Mosteiro de Vale 
Benfeito, hoje na Lourinhã, 
Santa Casa da Misericórdia, cª 
1565-1570.
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tempo, como foi o caso do compatriota Fernão Gomes (1548-1612), 
de quem apadrinhou o casamento em 15 de Abril30, a pouco mais de 
dois meses do seu próprio falecimento, que foi prematuro e por causas 
desconhecidas. A freguesia de Santos-o-Velho, onde morava, era um 
bairro onde pululavam artistas de certa importância: nos anos em que 
Salzedo aí viveu assinala-se a presença, por exemplo, dos malagueiros 
flamengos Roberto Jácome e João de Góis, bem como do arquitecto e 
marceneiro Nicolau de Frias (tal como ele, vindo também de Itália)31, e 
de outros artistas de diversas modalidades. Conhecem-se os assentos 
baptismais, na igreja dessa freguesia, de quatro filhos seus, o último 
dos quais a menina Lourença de Monserrate, nascida já após a morte 
prematura de seu pai em 10 de julho de 1577.

 Durante os catorze anos documentados em Lisboa, Salzedo pin-
tara para D. Catarina uma série de obras relevantes envolvendo tábuas 
de grande dimensão, duas delas para casas jerónimas (Vale Benfeito e 
Belém), que lhe grangearam prestígio, além dos dois pares de retratos 
régios. À data da morte, pintava uma decoração a fresco na igreja do 
Hospital Real de Todos-os-Santos, em Lisboa, que o incêndio desse 
grandioso hospital, em 1601, destruiu irremediavelmente, e pela qual os 
seus herdeiros João Fernandes de Holanda e Diogo de Aguilar inda rece-
biam em 20 de dezembro de 1585, em resto de paga, 17.500 rs32. Deixou 
testamento, sendo encarregado do seu cumprimento o cónego Afonso 
Gonçalves, sendo o pintor enterrado no Mosteiro de Nossa Senhora da 
Esperança. O reconhecimento que D. Catarina lhe grangeava expressa-
se no testamento da rainha quando, em Fevereiro de 1578, concede à 
viúva do “seu pintor Salzedo” certas prerrogativas, designadamente o 
usufruto das casas onde habitava33. E ainda em Dezembro de 1585, 
oito anos após a morte do artista, os testamenteiros reclamavam certa 
paga em débito pelas decorações pintadas pelo artista no Hospital de 
Todos-os-Santos.

30. Arquivo Nacional da Torre do Tombo (A.N.T.T.), Registos Paroquiais – Paróquia de 
Santa Catarina do Monte Sinai, Lº 1º de Mistos, cx. 1, fl. 17 vº.

31. A.N.T.T., Registos Paroquiais – Paróquia de Santos-o-Velho, Lº 1º de Mistos, fl. 41 
vº: regista-se a 9 de Setembro de 1573 um baptismo de criança em que foi padrinho 
Nicolau de Frias (referência inédita do Dr. Francisco Bilou).

32. Dagoberto L. MARKL e Vitor SERRÃO, “Os tectos maneiristas da Igreja do Hospital 
Real de Todos-os-Santos (1580-1613)”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de 
Lisboa, nº 86, tomo lº, pp. 161-215 (refª p. 173).

33. O testamento, firmado nos Paços de Xabregas a 8 de Fevereiro de 1577, foi aberto 
na presença de D. Sebastião, seu herdeiro universal, a 12 de fevereiro de 1578, com o 
codicilo e as “lembranças” (A.N.T.T., Gavetas, Gav. 16, maço 1, nºs 11 e 12).



127

Lourenço de Salzedo (c. 1530-1577), um grande pintor andaluz ao serviço de D. Catarina de Áustria... | Vitor Serrão

 Apesar do apagamento de memória a que foi sujeito, face às 
sucessivas alterações de gosto que fizeram que a arte maneirista fos-
se olhada com desprezo, sinónimo de decadência, ainda no dealbar 
do século XIX, em 1815, o escritor e pintor José da Cunha Taborda se 
refere a Salzedo em tons elogiosos, ao dizer o seguinte: “gozou no seu 
tempo de muita repuação, pintando no real Mosteiro de Bellem, havendo 
quem comparase duas obras com os dos melhores mestres, que tinhão ido 
estudar o melhor gosto a Italia...”34

As cinco grandes tábuas do retábulo de Santa Maria de Belém (1570-
1572), depois de libertas dos grosseiros repintes que lhes foram su-
cessivamente apostas, permitiram perceber averdadeira extensão do 
seu programa, alinhado com o gosto da Bella Maniera, razão suficiente 
para o gradual descrédito que recebeu por parte das gerações seguin-
tes, já sob o sopro decoroso da Contra-Reforma, para quem este tipo 
de representação se afastava do sentido didascálico pretendido num 
altar – o que aliás explica os repintes aplicados (um deles logo em 
1673) com o objectivo de atenuar os referenciais considerados mais 
profanos, ou paganizados.

 Os repintes sofridos, de facto, ocultaram elementos veemente-
mente maneiristas, caso dos elefantes e do obelisco clássico que surgem 
nos fundos da Adoração dos Magos (e que já se admiravam no segundo 
plano do Cristo deposto da cruz da Sé de Évora), ou certas “citações” 
de forte pendor romanista, inspiradas em Sebastiano del Piombo (no 
Caminho do Calvário) ou em figuras dos frescos da Cappella Paolina e da 
Batalha de Cascina, do próprio Miguel Ângelo. Se existe uma obra onde 
as novas directrizes estéticas contra-reformistas incidiram no sentido 
de atenuar uma linguagem tida por mais inflamada e caprichosa, essa 
foi por certo o retábulo de Santa Maria de Belém, o que explica as su-
cessivas campanhas de retoque que as tábuas sofreram. 

 A documentação conhecida35 permitiu reconstruir os passos 
essenciais da custosa empresa da capela-panteão de Santa Maria de 
Belém, desde o risco do arquitecto Jerónimo de Ruão à escolha do pintor 
encarregado de pintar as tábuas a integrar nas edículas pétreas do altar. 

34. José da Cunha TABORDA, Regras da Arte da Pintura, Lisboa , 1815, p. 166.
35. Cf. Carmen ALMADA ad alii, cit. (2000). Neste livro, História e Restauro da pintura 

do retábulo-mor do Mosteiro dos Jerónimos, consta o capítulo de Vitor SERRÃO sobre 
“Lourenço de Salzedo, pintor do retábulo do Mosteiro dos Jerónimos, 1570-1572”, 
pp. 15-77, onde se inclui o grosso da informação documental que se segue.

O retábulo
do Mosteiro
dos Jerónimos
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O gosto romanista de D. Catarina expressa menos uma sua apregoada 
austeridade de gosto e, sim, uma inequívoca admiração pelo romanismo 
imperante, tese que importa ser melhor desenvolvida. Em Belém é o 
Maneirismo romano que impera, tanto no cadeiral do coro (com lavor de 
marcenaria por Diogo de Carca e Filipe de Vries, 1550-1552, bem como a 
escultura de Cristo, pelo último)36, como nos baixos-relevos do cruzeiro 
(em scicciato italiano de autor desconocido), como nos altares do claustro 
(obras perdidas, confiadas aos pintores Campelo e Gaspar Dias), na no-
tável decoração pétrea da platabanda do claustro (c. 1542-1548, dirigida 
por Diogo de Torralva, com tondi, troféus, centauros, máscaras, cartelas 
e grottesche) e na original “traça” miguelangelesca da capela-mor, do 
arquitecto Jerónimo de Ruão, que tantas expectativas criou a Filipe II, 
ao ponto de solicitar aos seus agentes em Lisboa que lhe levassem um 
debuxo fiel...37 É a bella maniera de Roma que perpassa nos programas 
artísticos de Santa Maria de Belém no tempo de D. Catarina, mostrando 
uma clara internacionalização da arte portuguesa de então, em unísono 
con os passos em favor de um absolutismo ibérico centrado na figura 
da Raínha. 

 O programa definiu para a fiada superior do retábulo tres cenas 
da Paixão de Cristo e para a inferior uma Adoração dos Reis Magos triparti-
da. Perdeu-se a tábua central da fiada inferior, como se sabe, aquando da 
colocação o sacrário de prata, obra do ourives João de Sousa, em tempo 
de D. Afonso VI. Como se sabe, D. Catarina discutia desde 1568 o modelo 
a seguir: se devia optar por uma pintura “incorruptivel”, ou seja, sobre 
pedra negra de Génova, a exemplo do que, com tanto sucesso, fizera 
Sebastiano del Piombo, ou se painéis sobre madeira adaptados à super-
fície curva da ousia, hipótese que acabou por prevalecer, recorrendo-se 
ao pintor Salzedo.

 A Raínha, apesar do que também se tem dito, estimava a asrte 
da Pintura: além de estar ligada à encomenda de retratos da sua corte 
ao célebre Anthonis Moro, em 155238, a Francisco de Holanda, em 1554, 

36. Cf. Sylvie DESWARTE, “Francisco de Holanda e o Mosteiro de Santa María de Be-
lém”, Jerónimos - quatro séculos de pintura, exposição, 1994, p. 57; Diogo Maleitas 
CORREIA, O Cadeiral do Mosteiro dos Jerónimos, entre o Humanismo e a Contra-Re-
forma, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002; António de ORIOL E 
TRINDADE, Capela-Panteão de Santa Maria de Belém ao Real Mosteiro de Sao Vicente 
de Fora, tese de Mestrado, Faculdade de Letras de Lisboa, 2002.

37. Carmen ALMADA ed alii, cit., pp. 15-77.
38. Cf. Annemarie JORDAN-GSCHWEND, Retrato de Corte em Portugal. O Legado de 

Antonio Moro, cit.; Agustín BUSTAMANTE GARCÍA, La Octava Maravilla del Mun-
do: estudio histórico sobre El Escorial de Felipe II, Madrid, Editorial Alpuerto, 1994; 
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ao flamengo Joozis van der Straeten (Jorge de Estrada), em 1556, e a 
Cristóváo de Morais, en 1571, possuía una galería de retratos de pode-
rosos do seu tempo e reuniu no Palácio real, aos modos de um Rudolfo 
II de Praga, uma gallerietta de peças extravagantes, e sempre tomou 
conselho de seu sobrinho Filipe II em negócios artísticos. A sua capela-
panteão de Belém, uma das obras-primas da arte maneirista europeia, 
será aliás alvo de elogio por D. Juan de Borja, embaixador espanhol em 
Lisboa, como “capilla de admirable piedra colorado, pardo, verde y blanco 
y de columnas de marmol blanco, y el suelo de piedras de las mismas 
colores com quatro sepulturas puesta cada una sobre dos elephantes”, y 
con “un muy grande retablo y vidrieras que mandó traer de Venecia para 
las ventanas de vidrio christalino”39. 

 O desejo de internacionalizar o modelo da capela exigiu contac-
tos na corte madrilena, e em Janeiro e Fevereiro de 1568 seu sobrinho 
Filipe II discutia consigo algumas hipóteses de nomes para a pintura 
do retábulo, através de cartas trocadas com o embaixador D. Francisco 
Pereira em que surgem os nomes de Franz Floris (excluído por haver 
dúvidas sobre a sua fidelidade católica), Gaspar Becerra (entretanto 
falecido) e o fresquista genovês Francesco de Urbino (mais habilitado 
nessa modalidade que na de óleo). A Rainha decidiu pelo seu pintor 
Salzedo. Tinha bons artistas ao seu serviço na corte e não precisava de 
recorrer a intervenção externa. O projecto de Salzedo, aliás, assegurava 
a modernidade requerida. Em Junho de 1571 a pintura estava avançada 
e a Rainha ordenava para Roma, através do embaixador D. João Telo de 
Meneses, a compra de tintas requeridas, incluindo o raro “azul ultrama-
rino”, pigmento essencial para se ultimar a obra, e que se pedia com a 
maior brevidade. Noutra carta enviada ao mesmo embaixador, a 6 de 
Dezembro de 1571, a rainha trata não só de um retrato do malogrado 
D. Sebastião que se ia pintar (por Salzedo ?), mas também das cores do 
“azul ultramarino” que tinha solicitado para as tábuas de Belém, conti-
nuando a faltar a “laca”, que voltou a pedir. Em Outubro de 1572, enfim, 
toda a obra da capela-mor, retábulo incluído, estavam prontos, sendo 
solenemente inaugurada, seguindo-se a traladação dos ossos dos reis da 
dinastia Avis-Beja para o novo espaço. Sabemos por um relato anónimo 

Fernando BOUZA ALVARES, Palabra y imágen en la Corte. Cultura oral y visual de la 
nobleza en el Siglo de Oro, Madrid, Abada editores, col. Lecturas, 2003; Fernando 
MARÍAS, “Revisando a Antonio Moro, entre España y Portugal”, Actas do Simpósio 
Internacional El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante 
el Renacimiento, 2004, coood. de Maria José Redondo Cantera, Universidade de Va-
lladolid, pp. 11-52.

39. Cf. DESWARTE-ROSA, Ideias e Imagens em Portugal na Época dos Descobrimentos. 
Francisco de holanda e a teoria da arte Lisboa, Difel,1992, pp. 40-67.
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que narra o “traslado de los cuerpos de los reyes”, guardado no Archivo 
de Simancas que o recinto foi consagrado por D. Jorge de Ataíde, bispo 
de Viseu, em festiva cerimónia a que assistiu toda a corte portuguesa 
e, entre otras dignidades estranjeiras, o embajador D. Juan de Borja, 
com missa celebrada pelo Cardeal-Infante D. Henrique e sermão pre-
gado pelo teólogo Diogo de Paiva de Andrade. Adivinha-se a admiração 
havida na ocasião para com o retábulo de Salzedo, recém-exposto na 
capela-mor que se inaugurava.

 Com a crise sucessória de 1578-1580 e o início da Monarquias 
Dual, a capela-panteao dos Jerónimos tende a perder importância políti-
ca, o que explica que, prevalecendo os critérios de decorum estabelecidos 
pela Contra-Reforma, e dada a flagrante audácia compositiva das tábuas 
de Salzedo, estas fossem alvo de sucessivos repintes “correctivos”. O pri-
meiro decorre em 1673-1675 por mãos do pintor-dourador João Baptista 
Pinto de Castro. De novo em 1820 as tábuas foram sujeitas a retoques 
por por Inácio da Silva Coelho Valente. Tudo explica que caísse sobre 
a obra, e o seu pintor, um manto de desinteresse que só desapareceu 
com a campanha de restauro de 1999-2000 (Atelier Junqueira 220), que 
devolveu autenticidade às tábuas, depois de remover as sucessivas ca-
madas de repintura, revelando uma linguagem de inesperada opulência 
de paleta e uma refinada finura de desenho40. 

 O “classicismo maneirista da capela, avivado por notas de ironia a 
quebrarem a pompa livresca das ordens e a severidade quase militarista do 
exterior, dentro de um gosto decorativo com subtis combinações cromáticas 
pelo ornamento flamengo”, diz-nos Rafael Moreira, revela novas “quali-
dades de estilo, individualizado e nervoso, que não seriam particularmente 
gratas para os círculos de poder e a visão de Estado do taciturno Cardeal D. 
Henrique”41. O espírito entretanto dominante da Contra-Reforma, com 
os seus valores temperados pelo decorum e um novo gosto por uma 
arte sacra de intuitos pedagógicos e bitola tridentina explicam que as 
pinturas de um retábulo como o dos Jerónimos cedo passassem de moda 
e constituíssem, quiçá, razões de desconfiança e reparo… 

Tal como sucedeu no início da segunda metade do século com Gaspar 
Becerra e Benito Rabuyate em Castela, com Pietro Morone em Aragao, 

40. Cf. ALMADA ed alii, 2000, incluindo o desenvolvido relatório das intervenções de 
conservação e restauro.

41. Rafael MOREIRA, «Arquitectura: Renascimento e Classicismo», Historia da Arte 
Portuguesa de Círculo de Leitores, direcção de Paulo Pereira, vol. I, Lisboa, p. 355.

Os estilemas
pessoais

de Salzedo
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com Pablo de Céspedes em Córdova, com Mateo Pérez de Alesio em 
Sevilla, com António Campelo e Gaspar Dias em Lisboa –todos eles 
pintores romanizados, com educação italiana e uma maior ou menor 
fidelidade à Bella Maniera–, Salzedo assumiu na sua pintura realizada 
em Portugal o alinhamento com esse gosto requintado, aprendido em 
Roma, a que a sua mecenas, a rainha D. Catarina de Áustria, dava o 
devido incremento, o que explica o breve e localizado êxito da sua estada 
em Portugal.

 As referências à terribilità de Sebastiano del Piombo (bem como 
as citações miguelangelescas) e à grazia refinada de Girolamo Siciolante 
são constantes no retábulo dos Jerónimos e não parece justo avaliá-las 
pejorativamente, como fez Gonzalo Redín, para quem, reconhecendo 
embora “un buen dibujo y un correcto modelado de las figuras”42, o artista 
reflecte um certo “monolítico hieratismo de personajes”, muito longe “del 
dinamismo y sofisticación de la bella maniera de un Salviati”. Ora este 
parecer (escrito com o sentido de enaltecer o papel de Becerra face ao 
de Salzedo) não faz jus aos méritos do pintor de D. Catatina nem ao seu 
sentido de inovação. Esse sentido está também patente, reconheçamo-
lo, nas tábuas de Vale Benfeito, Loures, Évora e Atouguia da Baleia, 
todas com acertos de desenho, estilemas pessoais, refinamento sedutor 
de poses, finura de modelação de pormenores (como a vegetação e os 
objectos acessórios), trasparência de cores vivas e mescladas (como 
os azuis, verdes, carmins e amarelos), e subtis jogos de tensão bem 
maneiristas. Incluem-se ainda, por vezes, apontamentos sensuais e pro-
fanos, caso da para-erótica Santa Maria Madalena, figura surpreendente 
integrada no retábulo de Loures, por exemplo. As escalas compositivas 
de Salzedo são sempre temerárias, monumentais os seus figurinos e 
escalas de arquitecturas, subtis os apontamentos acessórios, teatral o 
sabor do despejo de planos –valores esses que, por certo, agradavam à 
elite cortesã de D. Catarina e tornaram este pintor andarilho um caso 
àparte (junto a Campelo e a Gaspar Dias) no panorama artístico nacional 
destes anos sessenta e setenta do século XVI. 

 De facto, Lourenço de Salzedo conduziu a boa tradição do 
Maneirismo italianizado ao seu próprio limite de possibilidades, face 
aos novos gostos de austeridade que a Contra-Maniera cedo iria impor 
no domínio da arte sacra. Ainda que tivesse aberto caminho a um ou-
tro pintor andaluz estabelecido em Lisboa, Francisco Venegas (que na 
realidade só se destaca como grande pintor de corte depois de 1580, 

42. Gonzalo REDÍN-MICHAUS, op. cit., p. 291.
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ou seja, após a morte de Salzedo), a breve estada do artista em terras 
portuguesas (c. 1564 a 1577) não foi suficientemente forte para criar 
discipulado e marcar um percurso de futuro. O gosto de Salzedo teria, 
sim, continuidade escurialense, através de um Pellegrino Tibaldi, por 
exemplo –mas essa é uma outra história, também ela relacionada com 
o esgotamento dos modelos pictóricos que da Bella Maniera ainda po-
deriam persistir, face à onda avassaladora de um novo conservadorismo 
formal com intuitos pedagógicos…

 Doravante, a História da Arte deve passar a ver Lourenço de 
Salzedo, não como um mero epígono sem chama de uma corrente ro-
manista já em desuso no Portugal en 1570, mas sim como um dos seus 
maiss competentes e exaltados cultores.

Tal como sucedeu com Gaspar Becerra e Benito Rabuyate em Castela, 
Pietro Morone em Aragão, Pablo de Céspedes em Córdoba, Mateo Pérez 
de Alesio em Sevilla, Campelo e Gaspar Dias em Lisboa –todos herdei-
ros do modelo romano de circa 1550 e seus fiéis intérpretes–, Salzedo 
assumiu na obra pictórica realizada em Portugal a tradição directa do 
mais refinado Maneirismo romano e soube prová-lo con localizado éxito 
durante a estância em Lisboa, sob mecenato de D. Catarina. Os anos em 
Roma e Florença contaram muito na sua formação estética dentro dos 
repertórios rafaelescos-piombescos e miguelangelescos. 

 Fica a dúvida de saber se, caso Salzedo tivesse tido uma vida 
mais longa, não alcançaria altos voos na corte dos Filipes… Mas a ver-
dade é que, ao morrer em idade temporã, se viu poupado a uma vira-
gem estética de sinal contrario: o seu estilo refinado e anticlássico não 
poderia germinar em Portugal (salvo ainda, pontualmente, em certas 
obras de Venegas), face aos ventos contrarreformistas que sopravam e 
se impunham, com novas directrizes tridentinas de controle artístico. 
O grandioso estilo de Salzedo, com o seu gigantismos de escala, as 
suas liberdades formais, a sinuosidade serpentinata, os caprichos de 
sensualidade e profanismo –bem dentro do que era a cultura viva do 
tempo de Camões– deixavam de ser possíveis (e recomendáveis) na arte 
tridentina, marcada agora pelos modelos da Contra-Maniera. 

 Os dados conhecidos sobre o perfil biográfico-artístico do pintor 
Lourenço de Salzedo são, em suma, os seguintes:

Em síntese…
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Biografia
c. 1530. Nasce Lourenço de Salzedo, provalmente em Sevilha.
1556. O pintor já se encontrava em Roma ao serviço do Cardeal de 

Compostela, Frei Juan Álvares de Toledo, seu protector.
1558, 2-II. Segundo testemunho do clérigo português Francisco de 

Barros, o pintor estava em Roma e realizara, a mando do Cardeal 
Frei Juan Álvares de Toledo, e junto ao pintor Gaspar Becerra, a 
decoração fresquista da capela do palácio romano onde vivia esse 
cardeal espanhol.

1564. Salzedo já está em Portugal, onde mora em casas na Portaria da 
Raínha, na freguesia de Santos-o-Velho, em Lisboa, sendo casado 
com Vitória de Salazar.

1564. Pinta o retrato da Rainha D. Catarina de Áustria e o retrato póstumo 
de D. João III, hoje no Mosteiro da Madre de Deus de Xabregas.

1565-1570 cª. Pinta as tábuas do retábulo do mosteiro jerónimo de Vale 
Benfeito.

1570-1572. Recebe o encargo de pintar as seis tábuas do retábulo do 
Mosteiro dos Jerónimos.

1570. Baptismo de Lucas, primeiro filh de Lourenço de Salzedo e Vitória 
de Salazr, na igreja de Santos-o-Velho, que morre criança.

1572. Baptismo de Isabel, filha de Lourenço de Salzedo e Vitória de 
Salazr, na igreja de Santos-o-Velho43.

1575 cª. Pinta o retábulo do altar de Nossa Senhora da Conceição na 
igreja de Santa Maria de Loures.

1575, 8-I. O pintor testemunha o baptismo de Isabel, filha de Pero Soares 
e Maria Antunes, na igreja de Santos-o-Velho44.

1575. Baptismo de Lucas, segundo filho com este nome de Lourenço de 
Salzedo e Vitória de Salazar, na igreja de Santos-o-Velho.

1577, 22-III. Num emprazamento de casas sitas ao Castelo, feito pe-
los frades lóios de São João Evangelista, reunidos em capítulo, 
em nome de Sebastião Salazar, foi testemunha “Llouremço de 
Sauzedo pymtor da rainha nossa senhora morador a Esperamça e 
hasym sebastyaõ de sellazar mayor de quatorze anos enteado do 
dito llouremço de sauzedo que está de baixo de sua administração 
(…) de huas casas sobradadas que estão na dita cidade de Lisboa na 

43. Segundo MOSER, 1950, p. 29, esta Isabel deve ser a Isabel de Sauzedo que foi casada 
com D. Diogo de Castro, que viveu em Vila Viçosa (Biblioteca Nacional de Portugal, 
Reservados, Sumários Matrimoniais da Câmara Eclesiástica de Lisboa, Maço 1, 12630, 
processos 37 e 40).

44. A.N.T.T., Registos Paroquiais, Lº 1º de Mistos da freguesia de Santos-o-Velho, fl. 54 vº; 
referência inédita do Dr. Francisco Bilou, a quem agradecemos.
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Alcassova dela na rua que vai dos Paços Velhos para ygreija de samta 
cruz [Rua Direita de Santa Cruz]”45.

1577, 15-IV. É testemunha do casamento do pintor Fernão Gomes com 
Luísa de Sousa na igreja de Santa Catarina do Monte Sinai, em 
Lisboa.

1577, 10-VII. Falecimento de Lourenço de Salzedo, enterrado no Mosteiro 
de Nossa Senhora da Esperança, sendo testamenteiro o cónego 
Afonso Gonçalves.

1577, 15-XI. Baptismo da sua filha Lourença de Monserrate, em Santos-
o-Novo, sendo já falecido seu pai.

1578, 8-II. D. Catarina de Áustria, no seu testamento, recorda o seu pin-
tor Salzedo e deixa um dote à viúva, com licença de usufruto de 
suas casas para si e seus filhos: “e assi sera usufructaria em sua 
vida a viúva que ficou de Salzedo o pintor das casas em que pousava 
dom Alexo (…)”.

1579, 17-VIII. Óbito de Vitória de Salazar, viúva do pintor Salzeso, sen-
do testamenteiros  João Lopes de la Serna e Diogo Fernandes, 
tangedor.46 

1585, 20-XII. João Fernandes de Holanda e Diogo de Aguilar, herdeiros 
de Lourenço de Salzedo, recebem 17.500 rs de um pagamento 
que reclamavam e era devido por certa obra de decoração que o 
artista fazia na igreja do Hospital Real de Todos-os-Santos à data 
do falecimento47.

1720 cª. Frei Manuel Baptista de Castro refere o “grande pintor Salzedo” 
a respeito da obra do retábulo do mosteiro dos Jerónimos, em 
Lisboa.

Obra remanescente (28 pinturas de cavalete e 2 ciclos de frescos)
Ciclo de frescos da Sala di Amore e Psiche do Palazzo Silvestri-Rivaldi 

em Roma (atribuição de Nicole Dacos), c. 1555.

Ciclo de frescos da os frescos da Sala de Cipião o Africano no Palazzo 
Capiodiferro-Spada em Roma (atribuição de Nicole Dacos), c. 1555.

45. A.N.T.T., Mosteiro de São Bento de Xabregas, Lº 2, fls. 240 e segs; referência inédita 
do Dr. Rui Mesquita Mendes, a quem agradecemos.

46. A.N.T.T., Registos Paroquiais, Lº 2º de Mistos da freguesia de Santos-o-Velho, sem 
nº de fls.; referência inédita de Francisco Bilou, a quem agradecemos.

47. A.N.T.T., Arquivo do Antigo Hospital de São José, Lº de Receita e Despesa, de 1585-
1586, fl. 82 vº.
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Retratos régios, 1564: D. João III (póstumo) com seu patrono São João 
Baptista e Dª Catarina com sua patrona Santa Catarina. Mosteiro 
da Madre de Deus, Xabregas.

Painéis do antigo retábulo do Mosteiro de Vale Benfeito, cª 1565-
1570: Imaculada Conceição, Santa Catarina disputando com os 
Doutores, São Jerónimo e Profissão de Santa Paula. Lourinhã, 
Santa Casa da Misericórdia.

Painel de retábulo para altar não discriminado da Sé de Évora, c. 1565-
1570: Cristo deposto da cruz. Museu de Arte Sacra da Sé de Évora.

Painel de antigo retábulo, cª 1570: Cristo deposto da cruz. Igreja de São 
Leonardo de Atouguia da Baleia.

Quatro painéis de um antigo retábulo, c. 1570: Santo André, São Tiago 
Maior e um Doador (Museu Nacional de Arte Antiga, nº invº 1891 
Pint.) e Figuras de Apóstolos (em três tábuas). Estão ddepositadas 
na Embaixada de Portugal em Roma).

Retábulo do Mosteiro dos Jerónimos (Santa Maria de Belém) (1570-
1572): Caminho do Calvário, Cristo deposto da cruz, Flagelação de 
Cristo, e Adoração dos Magos (composição tripartida, de que se 
perdeu a tábua central, só restando hoje os Reis Magos laterais).

Retábulo de Nossa Senhora da Conceição na igreja matriz de Loures, 
cª 1570-1575: São João Baptista, Imaculada Conceição, Santo 
António de Lisboa, Santo Agostinho, Nascimento da Virgem, São 
Sebastião, Santa Luzia e Santa Maria Madalena.

Retratos régios, cª 1572: D. João III (póstumo) com seu patrono São João 
Baptista e Dª Catarina com sua patrona Santa Catarina. Museu 
Nacional de Arte Antiga.

Painel avulso, cª 1575: A Virgem do Leite. Museu Nacional D. Frei Manuel 
do Cenáculo, Évora.


