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A presença de artistas espanhóis na diocese
de Miranda-Bragança entre os séculos XVI e XVIII:
da Galiza a Castela e Léon

Ana Celeste Glória
Instituto de História da Arte, Universidade NOVA de Lisboa1

anacelesteg@gmail.com

Em Portugal, entre os séculos XVI e XVIII, face às inúmeras encomendas 
artísticas que se realizavam um pouco por todo o país, por parte da Corte, 
Igreja, nobreza e particulares, verificou-se uma intensa circulação de mestres 
de obras, não só naturais de Portugal, como estrangeiros. No século XVII, a 
inexistência de fronteiras propiciava os contactos entre Portugal e Espanha, 
e por conseguinte, do próprio movimento migratório de artistas, viajantes e 
comerciantes, que persistirá ainda após a restauração da monarquia por-
tuguesa (1640) até ao reinado de D. João V. Pela proximidade geográfica da 
fronteira, destaca-se a raia transmontana, que assistia a este movimento á 
muito tempo, e com particular incidência, a partir de 1545, com a fundação da 
diocese de Miranda do Douro. As inúmeras campanhas de obras promovidas 
por esta diocese, possibilitaram a contratação de inúmeros artistas, grande 
parte deles oriundos de Espanha. Neste sentido, o objectivo deste artigo é 
analisar o processo de circulação dos artistas naturais da Galiza e Castela/
Léon, que estiveram activos na diocese de Miranda-Bragança, durante os 
séculos XVI e XVIII, atendendo à sua naturalidade, actividade profissional, 
residência e obra edificada.
Palavras-chave: Artistas, Espanha, Miranda-Bragança (Diocese), Portugal, 
Século XVI-XVIII.

No âmbito da nossa investigação em torno da Casa Nobre na Região Demarcada 
do Douro dos séculos XVII e XVIII, fomos levados pelo próprio percurso de 
trabalho a estudar os mestres-de-obras responsáveis pela edificação das 
casas nobres e solares.  Esta fase de trabalho realizada em contexto ar-
quivístico revelou, a par dos dados que se pretendiam, outras informações 
que alargaram o nosso conhecimento sobre o panorama artístico da região 
nortenha, e em particular sobre os seus intervenientes. Com base nestes 
dados, temos vindo a dedicar-nos à investigação dos artistas e artífices do 
distrito de Bragança, estudo que revelou um corpus de artistas constituído por 
mestres naturais e/ou residentes daquele(s) concelho(s) onde trabalhavam, 

Resumo

Nota introdutória
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ou provenientes de outras localidades, sobretudo dos concelhos próximos 
àqueles em que estavam activos. Por outro lado, a análise da naturalidade  
e/ou origem confirmou que alguns deles eram emigrantes de outras regiões, 
como a Província do Minho, ou ainda do país vizinho, Espanha. A sua presença 
na região norte de Portugal2, justifica-se pela procura de trabalho em tempos 
difíceis, levando-os a arrematarem obras noutros locais. Noutros casos, eram 
chamados e contratados pelos próprios encomendadores, aspecto interes-
sante e revelador da importância que alguns destes artistas detinham já 
em determinados meios.  O que se sabe dos mestres de obras do distrito de 
Bragança, território abrangido pela diocese de Bragança-Miranda3, deve-se 
ao contributo de António Mourinho (Júnior) e Luís Alexandre Rodrigues4, 
que ao estudarem o património daquela região, revelaram grande parte 
da documentação notarial e paroquial5, como escrituras de arrematação, 
quitação, fiança, entre outras, ou ainda, recibos de pagamentos, e registos 
de óbito, baptizado e outros, trazendo à luz os nomes dos artistas e artífices 
que ali trabalharam.

Especificamente, as únicas publicações sobre o tema, são as de António Júlio 
Andrade, “Dicionário histórico dos arquitectos, mestres de obras e outros 
construtores da vila de Torre de Moncorvo” (1991)6, centrado nos artistas de 
Torre de Moncorvo, concelho pertencente a Bragança; de Ana Maria Leitão 
Bandeira, “Contributo para um dicionário de artistas que trabalharam no 
distrito de Bragança” (2000)7, que não é mais do que um pequeníssimo e 
incompleto contributo; de Luís Alexandre Rodrigues, “Mestres de obras de 
arquitectura e sociedades. A construção de pontes na Beira Alta e em Trás-
os-Montes no século XVII” (2007)8 sobre os mestres de obras de pontes; e 
os recentes artigos da nossa autoria, “Novos contributos para o estudo dos 
artistas e artifícies setecentistas do concelho de Carrazeda de Ansiães” 
(2016) e “A emigração de artistas minhotos para o distrito de Bragança du-
rante o século XVIII” (2017), o primeiro abrangente a um dos concelhos de 
Bragança, e o segundo centrado nos artistas minhotos que se encontravam 
naquela região9, abrangente a um dos concelhos de Bragança.  Todas estas 
publicações possibilitaram a divulgação dos nomes dos artistas activos nos 
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diversos concelhos do distrito de Bragança, e por conseguinte, da respectiva 
documentação na qual se encontram indicados, revelando também aspectos 
até então desconhecidos, como o nome dos autores de determinadas obras, 
bem como a sua naturalidade, residência e profissão. 

A estes artigos juntam-se outros que privilegiaram o estudo dos artistas já 
noutra esfera, a da emigração e circulação, abarcando os artistas estrangei-
ros emigrados em Trás-os-Montes. Neste âmbito salientamos as publicações 
focadas nas relações artísticas entre Portugal e Espanha, e por conseguinte, 
nos artistas espanhóis que trabalharam no território português. De facto, 
sendo as zonas fronteiriças aquelas onde naturalmente os contactos entre as 
duas sociedades são mais notórios, não é de admirar que estas aproximações 
se observem também no campo da arte. É neste contexto de proximidade 
geográfica, mas também ocasionada pelas trocas comerciais, culturais e 
artísticas que poderemos interpretar a circulação de artistas e artífices es-
trangeiros no nosso país. Como destacou Vítor Serrão, “a arte transmontana 
dos séculos XVI e XVII muito dependeu da mão-de-obra oriunda de centros como 
Zamora, Benavente, Toro ou, mais longe, Valladolid, aqui chamada a agir num 
intercâmbio artístico que se impõe estudar a sério (…)”10. Destaque para os 
artigos de Nelson Correia Borges, “Artistas e artífices espanhóis em Portugal 
durante o Barroco e o Rococó: ponto dos conhecimentos” (1986); António 
Mourinho (Júnior), “Notícia de alguns viajantes portugueses e de espanhóis 
na antiga Diocese de Miranda do Douro nos séculos XVI, XVII e XVIII” (1995); 
e Luís Alexandre Rodrigues, “Contributos artísticos de estrangeiros na região 
ocidental de Trás-os-Montes e oficinas locais. Séculos XVI-XVIII” (2008)11, 
que não só evidenciaram a existência dessa relação artística, como ainda 
aferiram sobre os artistas mais de destacaram - desde os Bustamante, aos 
Guraya, entre outros. Do lado da fronteira espanhola, realçam-se os contri-
butos de Manuel Perez Hernandez, “Relaciones entre la plateria salmantina 
y portuguesa” (1996) e de José Navarro Talegón, “Artistas zamoranos en la 
diócesis de Bragança-Miranda” (1997)12, que deram particular destaque à 
ourivesaria, a que se juntou a recente revisão do historiador de arte português 
Nuno Cruz Grancho (2015)13. 

Embora todas estas publicações em muito tenham contribuído para a inves-
tigação das relações artísticas de Portugal e Espanha no período moderno, 
revelando o nome de alguns dos artistas espanhóis que executaram obras na 
raia transmontana, constatou-se que alguns mestres ficaram de fora destes 
estudos pela ausência de produção artística. Assim, sentiu-se a necessidade 
de se rever e analisar toda a bibliografia concernente ao tema, a fim de se 
constatar em concreto que artistas espanhóis estariam entre nós, de forma 
a obtermos uma nova leitura e interpretação não só das relações artísticas 
entre Portugal e Espanha, mas também da esfera dos mestres estrangeiros 
em Trás-os-Montes. Por este motivo, o objectivo deste artigo é identificar que 
artistas e artifícies, naturais de Espanha, com e sem obra edificada, estariam 
no território abrangido pela diocese de Bragança-Miranda, no período do 
século XVI ao XVIII. Por conseguinte, pretendeu-se atender especificamente 
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à sua naturalidade, profissão, especialidade artística, obras contratualizadas 
e em que localidades, e por fim aos próprios encomendantes. Estes aspec-
tos foram ainda avaliados a nível numérico, informação que se incorporou 
no decurso do texto e nas tabelas que o acompanham. A fim de facilitar a 
exposição, procurou-se organizar o texto de forma clara impondo por isso 
alguns critérios, de ordem cronológica, do século XVI ao século XVIII, fazen-
do-se ainda menção do maior ao menor grupo de artistas representados, 
consoante a especialidade artística. Esta organização reflecte-se ainda nas 
tabelas elaboradas, e colocadas junto de cada capítulo, para que de uma 
forma clara e expressa, o leitor depreenda que artistas espanhóis estiveram 
no território transmontano. 

Os artistas e artífices espanhóis identificados no espaço geográfico da dioce-
se de Bragança-Miranda, e respectivas obras, revestem-se de um conjunto 
de condicionantes, que exigem uma contextualização que nos permitam 
compreender os critérios justificativos dessas mesmas existências. Entre 
os séculos XVI e XVIII, as relações artísticas entre Portugal e Espanha foram 
marcadas por determinados acontecimentos que caracterizaram a vida quo-
tidiana da raia transmontana. Desde logo, a 22 de Maio de 1545, a fundação 
da diocese de Miranda do Douro criou toda uma nova dinâmica artística, 
sentida por todo o território abrangido pela diocese, e com maior relevo para 
a construção da nova Sé Catedral, e respectiva decoração. As restantes obras 
que se construíram entre o ano de 1545 e o final do século XVIII, e mesmo 
posteriormente, tiveram a promovê-las outros factores, embora todas elas 
enraizadas na profunda religiosidade emanada pela diocese. Assim sendo, 
os principais promotores das obras de arte e arquitectura, foram os próprios 
bispos, o cabido da Sé, os seus elementos, nobres e gente rica, todos eles 
mandavam construir capelas e igrejas, quer por devoção para aumento da fé 
e religião, ou para possuírem um local de sepultamento. Este desejo cons-
trutivo contribuiu para atrair um número significativo de artistas à diocese, 
na procura de oportunidade de trabalho, que a Igreja enquanto principal 
encomendadora poderia eventualmente satisfazer. Por outro lado, a circu-
lação de artistas devia-se também face ao fraco desenvolvimento urbano, 
e por consequência da inexistência de oficinas locais que respondessem às 
encomendas, levando os próprios encomendadores à procura de grandes 
centros de produção nos territórios próximos. Nos limites geográficos da 
diocese de Miranda e Bragança destacavam-se Santiago de Compostela, 
Valladolid e Zamora, locais donde partiam os artistas, mas também local de 
chegada de comerciantes portugueses que iam comprar alguns produtos e 
materiais de construção para as obras que ocorriam em Portugal14. 
A vinda destes artistas para Portugal era ainda proporcionada pelo facto de 
muitas destas obras serem divulgadas e promovidas em Espanha, através 
do afixamento dos seus editais nas principais cidades15. 

No que toca aos condicionalismos, devemos ainda ter presente alguns factos, 
nomeadamente que o intercâmbio artístico hispano-luso foi mais acentuado 

1. Contexto e 
condicionalismos: da 
criação da diocese de 
Bragança-Miranda aos 
intervenientes (séculos 
XVI-XVIII)
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durante o período de união das duas coroas, entre 1580 e 1640. Após esta data 
e até ao tratado de paz entre Portugal e Espanha, 1668, nada se sabe, embora 
tenhamos registos concretos da presença de artistas. No princípio do século 
XVIII houve um período difícil, mais concretamente nos anos de 1709-1710, 
data da invasão e saque da região de Miranda do Douro e Bragança pelas 
tropas de Castela. Contudo, estes condicionalismos não impediram de todo a 
circulação de artistas e artífices naturais e/ou oriundos de Espanha, embora 
tenha influenciado o número de mestres activos. O levantamento bibliográfico 
realizado a partir da bibliografia e documentação mencionada anteriormente, 
revelou um número interessante de artistas presentes em Miranda do Douro 
e Bragança, levando mesmo à identificação de dois grupos distintos. Um pri-
meiro, constituído por artistas que vieram para Trás-os-Montes, e que aqui 
residiram e morreram, não tendo realizado qualquer obra, ou pelo menos 
que se possa comprovar documentalmente. O segundo grupo, corresponde 
ao de artistas identificados na documentação, ou na própria peça, através da 
sua assinatura ou gravação de iniciais, no caso da ourivesaria, ou ainda pela 
semelhança artística a outras obras de autoria comprovada.

2.1. Artistas sem produção artística
No universo de mestres de obras naturais e/ou oriundos de Espanha e sem 
produção artística atribuida identificámos 11 artistas, 1 do século XVI e 10 
do século XVIII. O primeiro destes, é Juan Artiagua, de profissão desconhe-
cida, que em 1587, surge como testemunha, numa procuração do entalha-
dor António André de Robles, também ele de naturalidade espanhola, que 
mencionaremos adiante. Segundo António Mourinho (Júnior), Artiagua “(…) 
devia trabalhar em parceria com Robles. Os dois são dados como moradores 
em Miranda do Douro (…)”16.

Do século XVIII registámos 10 artistas, número curioso que se distribui por 
6 pedreiros e/ou canteiros, 3 prateiros, e 1 pintor. Dos pedreiros, assinale-se 
André Cortiços, da Galiza, que morre em Bragança, em 173717; João António 
da Silva, de São Miguel das Fragas (Galiza), também falecido em Bragança 
à data de 1743, e sepultado na Igreja de São João18; e Pedro Tato, de Santa 
Maria de Trovões (Galiza) mencionado numa procuração de 174919. Da se-
gunda metade do século, Rafael Cordeiro, de Traetas (Galiza), é dado como 
residente na Rua dos Quartéis, em Bragança, até à data da sua morte, em 
177320; Miguel Garcia de São Zidro de Montes (Galiza), casado com Manuela 
Bouças, reside também em Bragança, na Rua de São João de Deus, até 1791, 
ano em que morre, sendo sepultado na Igreja da Sé21. E por último, Manuel 
Vasques, de Sarnanede de Milharada (Galiza), que é referido num registo de 
óbito de 16 de Julho de 179922. Deste período, assinalamos ainda a presença 
de 3 prateiros, Alonso Sandoval de Valladolid, mencionado no registo de óbito 
de Tomás António, seu filho com Catarina Rodrigues, a 18 de Setembro de 
174723;  Tomás Sandoval, também de Valladolid, seria certamente familiar 
do anterior, dado possuir o mesmo apelido e naturalidade. Tomás Sandoval 
residia em Bragança, e foi casado com Maria da Veiga de Escobar, de quem 

2. Artistas espanhóis: da 
presença à identificação 

de obras na diocese 
de Miranda-Bragança 

(sèculos XVI-XVIII)
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teve um filho, Alonso da Paz. Após a sua morte, a 10 de Março de 1731, foi 
sepultado na Igreja de São Francisco de Bragança24. E Lourenço Gonçalves 
da Galiza, também residente em Bragança, é citado num registo de baptismo, 
em 175025. Identificámos ainda um pintor, Bernardo Navarro, da Galiza, que 
morre em Bragança em 179826.

PERÍODO NOME PROFISSÃO NATURALIDADE

SÉC. XVI ARTIAGUA, Juan Desconhecida Desconhecida

Século XVIII

CORDEIRO, Rafael Pedreiro Traetas (Galiza)

CORTIÇOS, André Pedreiro Galiza

GARCIA, Miguel Pedreiro São Zidro de Montes (Galiza)

SILVA, João António da Pedreiro São Miguel das Fragas (Galiza)

TATO, Pedro Pedreiro Santa Maria de Trovões (Galiza)

VASQUES, Manuel Pedreiro Sarnanede de Milharada (Galiza)

NAVARRO, Bernando Pintor Galiza

GONÇALVES, Lourenço Prateiro Galiza

SANDOVAL, Alonso Prateiro Valladolid

SANDOVAL, Tomás de Prateiro Valladolid

Neste grupo é notória a ausência de algumas especialidades artísticas, como 
carpinteiros, escultores, entalhadores ou até mesmo ourives, e que encon-
traremos em grande medida nas três tabelas de artistas espanhóis com 
obra identificada.

2.2 Artistas com produção artística 

2.2.1 Século XVI
Como se referiu anteriormente, em 1545, a vila de Miranda do Douro, torna-
va-se sede de diocese, ao mesmo tempo que era elevada a cidade pelo Rei 
D. João III.  Uma das primeiras medidas do bispo da diocese, Dom Turibio 
Lopes, foi a de mandar edificar a nova catedral e provi-la de alfaias27. As 
obras iniciaram-se pouco depois, sendo a primeira missa celebrada na Sé, 
logo em 1565, embora grande parte das mesmas estivessem por concluir, 
facto que se comprova pela presença de um numeroso grupo de artistas es-
panhóis ali activos28. Além deste estaleiro, na segunda metade do século XVI, 
construíam-se também a Misericórdia e a Igreja de Santa Cruz, na mesma 
cidade29. Assim, neste âmbito identificaram-se 12 artistas, número que se 
distribui por 6 ourives, 3 pedreiros, 1 entalhador, 1 carpinteiro e 1 bordador. 
Deste grupo ressalta-se o número de ourives, em detrimento dos pedreiros, 
pois seria de esperar que estes aqui estivessem em maior número, atendendo 
às obras que decorriam na Sé, fazendo dela o maior estaleiro do território 
diocesano. Por outro lado, o número de ourives também se explica devido 
às inúmeras encomendas que a diocese fazia, não só para a Sé, mas tam-

Tabela I – Artistas sem produção artística na diocese de Miranda-Bragança (séculos XVI a XVIII).
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bém para as Igrejas paroquiais, levando mesmo a alguns destes artistas a 
estabelecerem-se em Miranda do Douro, abrindo oficinas para o seu labor, 
e constituindo família. Deste modo, observámos que dos 6 ourives, alguns 
deles possuem obra no século seguinte, e que se enquadra neste regime de 
fixação. Um dos primeiros nomes de que temos registo é um tal de Bal ou 
Bas, ourives de Salamanca, que foi contratado para fazer um cálice para a 
Igreja Matriz de Teixeira, de Bragança30. Outro é Francisco de Ledesma, de 
Zamora, que executou durante esta centúria o turíbulo para a Igreja Matriz 
de Palaçoulo, de Miranda do Douro31. Também de Zamora, é Juan Pérez, que 
fez para a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, no lugar de Paradela, uma 
cruz processional (peça inexistente)32.

PROFISSÃO NOME NATURALI-
DADE OBRAS

OURIVES / PRA-
TEIRO

BAL/BAS Salamanca Cálice para a Igreja Matriz de Teixeira, Bra-
gança (s.d)

LEDESMA, Francisco de Zamora Turíbulo para a Igreja Matriz de Palaçoulo, 
Miranda do Douro (s.d.)

PÉREZ, Juan Zamora Cruz processional para a Igreja Matriz de 
Santa Maria Madalena de Paradela, Miranda 
do Douro (s.d)

ALONSO, Francisco Salamanca Cruz Processional para Igreja Matriz de 
Ventozelo, Mogadouro (c. 1587)

GIL, Andrés Zamora Cálice para a Igreja Matriz de Vale de Águia, 
Miranda do Douro (s.d)

Cruz processional para a Igreja Matriz de 
Genizio, Miranda do Douro (s.d)

GURAYA, Martin Ruiz de Zamora Cálice para a Igreja Matriz de Aldeia Nova, 
Bragança (s.d.)

Pixide de prata para a Igreja Matriz da Pó-
voa, Miranda do Douro (s.d)

PEDREIRO / CAN-
TEIRO

TORRALVA, Gonçalo de Espanha (?) Apontamentos para a Sé de Miranda do 
Douro (1547)

VELAZQUEZ, Francisco de Espanha (?) Mestre e empreiteiro da obra da Sé de Mi-
randa de Miranda do Douro (s.d.)

FAYA, Pero de La Espanha Mestre e empreiteiro da obra da Sé de Mi-
randa do Douro (s.d.)

Colégio do Santo Nome de Jesus de Bragan-
ça (1545)

BORDADOR
CENVELLÓN, Juan Zamora Casula carmesim para a Igreja de Matriz de 

Malhadas, Miranda do Douro (1559)

ENTALHADOR
ROBLES, António André Zamora Retábulo da Capela-mor, coro, sacrário e 

custódia para a procissão do Corpus Christi 
da Sé de Miranda (c.1565-1579)

CARPINTEIRO
NAVAJO, Francisco Espanha (?) Obras de carpintaria na Sé de Miranda do 

Douro (1588)

Tabela II – Artistas com produção artística na diocese de Miranda-Bragança (séculos XVI).
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Do final do século, surge-nos Francisco Alonso, de Salamanca, que em 
c.1587 realizou uma cruz processional para a Igreja Matriz de Ventozelo, 
em Mogadouro (peça inexistente)33; e ainda dois ourives Andrés Gil e Martin 
Ruiz de Guraya, ambos de Zamora, que encontraremos no século seguinte. 
O primeiro, é autor de duas peças para Miranda do Douro, um cálice para 
a Igreja Matriz de Vale de Águia, datada da segunda metade do século XVI, 
e ainda de uma cruz processional de prata dourada para a Igreja Matriz de 
Genizio, peça do final do século XVI e início do XVII34. Sobre este ourives pouco 
se sabe, ao contrário do que acontece com Martin Ruiz de Guraya, prateiro 
espanhol, natural de Zamora. Sobre a sua vinda para Portugal, José Navarro 
Talegón avança com a possibilidade de ter sido Bartolomé García, ourives 
de Zamora, a introduzir aquele Guraya em Trás-os-Montes, e com quem 
mantinha uma estreita relação profissional, tendo inclusive trabalhado com 
ele, como faremos menção adiante35. Da obra quinhentista, é-lhe atribuído 
por António Mourinho (Júnior) um cálice de prata dourada feito para a Igreja 
Matriz de Aldeia Nova, de Bragança, e uma píxide de prata para a Igreja Matriz 
da Póvoa, de Miranda do Douro36.

Quanto aos pedreiros, e ligados concretamente à construção da Sé de Miranda 
do Douro surgem-nos Gonçalo de Torralva37, Francisco Velazquez38 e Pero de 
La Faya. Sobre o primeiro, não se conhece a sua proveniência, apontando-se 
como hipótese tanto Piemonte (Itália), como Espanha, não havendo muitos 
mais dados sobre ele. Torralva foi escultor e arquitecto, estando-lhe atribuída 
a traça da Sé de Miranda do Douro, conforme atestam duas cartas do Bispo 
de Miranda, uma de 15 de Dezembro de 1547 e outra de 4 de Fevereiro de 
1549, ambas transcritas pelo Abade de Baçal39. Foram mestres de obras de 
Torralva, Francisco Velasquez, Pero de la Faya, e Gaspar da Fonseca, tendo 
trabalhado na Sé nas décadas de 50 a 7040. Sobre Velazquez, desconhece-se 
a localidade de onde seria natural, no entanto, pelo seu nome deveria ser es-
panhol. De Pero de La Faya, também de naturalidade desconhecida, sabe-se 
que foi responsável pela construção do Colégio do Santo Nome de Jesus de 
Bragança (1545) juntamente com Fernão Pires41. 

Relativamente a outras especialidades artísticas, registamos 1 entalhador, 
António André Robles, de Zamora, a residir em Miranda do Douro. Segundo 
Luís Alexandre Rodrigues, Robles esteve em Miranda entre 1565-1579, a pe-
dido do Conde de Alva e Aliste e de outros titulares, onde executou o primeiro 
retábulo da capela-mor da Sé de Miranda (obra substituída posteriormente), 
além do coro, do sacrário e de uma custódia de madeira para a procissão do 
Corpus Christi42. Ainda de acordo com o mesmo autor, quando o retábulo já 
estava parcialmente ensamblado levantaram-se algumas questões relacio-
nadas com a menor qualidade das madeiras utilizadas. Por isso, o mestre 
solicitou uma revisão do contrato aos capitulares, seguindo-se a recusa 
destes e uma demanda no tribunal eclesiástico de Braga que não favorecerem 
as pretensões de André de Robles. Tal facto, levou-o a afastar-se da obra, e 
por conseguinte, a não obter prestígio no seio artístico. 
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Atente-se ainda para a presença de Francisco Navajo, carpinteiro espanhol, 
de naturalidade e origem desconhecida. Segundo António Mourinho (Júnior), 
o seu nome encontra-se nos documentos da obra da Sé de Miranda em 1588, 
como estando ali a trabalhar diariamente43. Mestre de carpintaria de final do 
século, encontramo-lo associado a outras obras do século seguinte.  

Na área dos têxteis, que segundo António Mourinho (Júnior) teve grande 
procura na medida em que a Diocese realizava significativas aquisições em 
Zamora e Valladolid44, encontrou-se somente a referência a um bordador, 
Juan Cenvellon, de Zamora, que em 1559, executou “ (…) una casulla de 
terciopelo carmesí de Granada con su cenefa de tela de oro rica y franjas de 
carmesí y oro, más estola y manípulo del mismo género y un alba de lienzo 
fino con faldones y guardiciones de terciopelo (...)” para a Igreja Matriz de 
Malhadas, em Miranda do Douro , e da qual se desconhece a existência45. 

2.2.3 Século XVII
Se o século XVI é o período de construções na diocese, o século XVII é o 
período da decoração dos templos, quer na cidade, quer nas povoações e 
vilas. A catedral estava concluída por volta de 1589, faltando uma ou outra 
obra. Todavia, agora era necessário cobrir os espaços vazios da catedral e 
das igrejas com retábulos, esculturas e pinturas46. É neste contexto, que 
encontramos 11 mestres espanhóis: 4 ourives, 2 escultores, 3 entalhadores, 
1 carpinteiro, e 1 pedreiro, destacando-se a especialidade de ourivesaria, 
cujos artistas provinham todos de Zamora. Refira-se Pedro Bello, cuja marca 
configura no cálice-custódia de prata dourada, da Igreja Matriz de Malhadas, 
de Miranda do Douro47; e ainda, Bartolomé García, que em 1607, executou 
uma lâmpada para a Sé de Miranda (peça inexistente), em parceria com o já 
referido Martin Ruiz de Guraya.  Este zamorano realizou ainda neste período 
um cálice e um incensário para a Igreja Matriz de Póvoa, em 1618, ambas 
inexistentes; uma custódia para a Igreja Matriz de Santulhão, de Vimioso 
(s.d.); e um cálice-custódia para a Sé de Miranda (s.d.)48. 

Além de Martin Ruiz de Guraya, temos ainda registo da presença dos seus 
filhos, Luiz Roiz Ruiz de Guraya (1609-1660) e Diego Ruiz de Guraya y Alvear. 
O primeiro executou algumas obras para as igrejas paroquiais, entre elas, 
uma custódia de prata para Igreja Matriz do Palaçoulo, (s.d.)49; uma cruz 
processional de prata para a Igreja Matriz da Póvoa (s.d.)50; uma custódia 
para a Igreja Matriz de Póvoa (c.1640)51; e um cálice-custódia para a Igreja 
Matriz de Palaçoulo (s.d.)52. Já sobre Diego Ruiz de Guraya y Alvear, também 
ele ourives, sabe-se que fixou residência em Miranda, onde casou com uma 
filha do pintor Alonso de Remessal, quando este também estava em Miranda, 
a dourar e policromar o retábulo-mor da Sé. Este matrimónio vantajoso e a 
familiaridade com uma cidade, sede episcopal, para a qual o seu pai tinha 
vindo trabalhar, proporcionou-lhe a abertura de uma oficina. Daqui, segun-
do José Navarro Talegón terão saído em 1639, algumas peças para a Sé de 
Miranda, desconhecendo-se ao certo a tipologia e dimensão53. Após esta data, 
e por consequência da Guerra da Independência de Portugal, regressou a 
Zamora, ignorando-se se o seu pai e irmão o terão acompanhado.
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PROFISSÂO NOME NATURALIDADE OBRA

OURIVES

Bello, Pedro Zamora Cálice-custódia para a Igreja Matriz de Malha-
das, Miranda do Douro (s.d.)

GARCÍA, Bartolomé Zamora Lampada para a Sé de Miranda do Douro (1607) 

GURAYA, Martin Ruiz de Zamora Lampada para a Sé de Miranda do Douro (1607) 

Cálice e um incensário, Igreja Matriz de Póvoa, 
Miranda do Douro (1618)

Custódia para a Igreja de Santulhão, Vimioso 
(s.d.)

Cálice-custódia para a Sé de Miranda do Douro 
(s.d.)

GURAYA Y ALVEAR, Luiz Roiz Zamora Custódia para a Igreja Matriz do Palaçoulo, 
Miranda do Douro (c.1630)

Cruz processional de prata, Igreja Matriz da 
Póvoa, Miranda do Douro (c.1630)

Custódia para a Igreja Matriz de Póvoa, Miranda 
do Douro (s.d)

Cálice-custódia para a Igreja Matriz de Pala-
çoulo, Miranda do Douro (s.d)

CARPINTEIRO

NAVAJO, Francisco Espanha (?) Obras de carpintaria da nave e capela-mor 
(1605), e madeiramento da sacristia da Igreja 
de Santa Cruz de Miranda do Douro (1616) 

Obras dos tectos e soalhos dos compartimen-
tos da Santa Casa da Misericórdia de Miranda 
do Douro (1610)

ENTALHADOR

MUNIATEGUI, Juan de Espanhol Retábulo do altar-mor da Sé de Miranda do 
Douro (1610)

VELAZQUEZ, Cristóvão Valladolid Retábulo da Sé de Miranda do Douro (1612)

VELAZQUEZ, Francisco Valladolid Retábulo da Sé de Miranda do Douro (1612)

PINTORES

CALABRIA, Jerónimo de Valladolid Policromia do retábulo do altar-mor da Sé de 
Miranda do Douro (s.d)

TALAYA, Cristóbal Ruiz de la Toro (Zamora) Pintura e douramento do retábulo da Sé de 
Miranda do Douro (1621) 

REMESAL, Alonso de Zamora Pintura do retábulo do altar-mor da Sé de 
Miranda (1637)

ESCULTORES

FERNANDEZ, Gregório Valladolid Retábulo do altar-mor da Sé de Miranda do 
Douro (c.1633-7)

GARCIA, Jerónimo Zamora Quatro esculturas para o retábulo do altar-mor 
da Sé de Miranda do Douro (1637)

PEDREIROS
VELEZ BARZENA, Mateo Valladolid Traçado e obra das fontes e canos de Miranda 

do Douro (1612)

ORTIZ DE VILLALBE, Juan Toro (Zamora) Obra das fontes e ponte de Mirandela (1612)

BORDADOR
PRIETO, Alonso Zamora Manga de cruz carmesim aveludada para a 

Igreja de São Frutuoso de Argoselo, Vimioso 
(1632)

VESTIMENTEIRO VAZ, Fernão Zamora Frontal de damasco branco para a Igreja Matriz 
de Pinhovelo, Macedo de Cavaleiros (1640)

ORGANEIRO ORTEGA, Andres Espanha (?) Concerto dos orgãos da Sé de Miranda do 
Douro (1637) 

Tabela III – Artistas com produção artística na diocese de Miranda-Bragança (séculos XVII).
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Na área da escultura e talha, vamos encontrar uma série de artistas ligados 
à fábrica do retábulo da capela-mor da Sé de Miranda. Entre eles refira-se, 
Francisco Navajo, carpinteiro espanhol já mencionado anteriormente, que 
executou um conjunto de obras de carpintaria – nave, capela-mor e sacristia, 
para a Igreja de Santa Cruz de Miranda do Douro, respectivamente em 1605 
e 1616, além das que fez para a Santa Casa da Misericórdia de Miranda do 
Douro, em 1610, referente aos tectos e soalhos dos compartimentos54.

Em torno da Sé de Miranda, e em particular associados à obra do retábu-
lo-mor55 vamos encontrar inúmeros mestres espanhóis. O primeiro de que 
temos referência é Juan de Muniategui (?-1612), entalhador, cuja naturalida-
de se desconhece ao certo, embora se pense tratar de um artista de origem 
espanhola. Em 1610, foi contratado para fazer o retábulo do altar-mor da 
Sé de Miranda do Douro, obra interrompida a 28 de Maio de 1612, devido ao 
seu falecimento56. A obra foi prosseguida pelos irmãos Velasquez, Francisco 
e Cristóvão, conhecidos ensambladores de Valladolid57, que trabalhariam 
sob direcção do escultor e entalhador Gregório Fernandez58 (1576-1636), 
natural de Sarria, provincia de Lugo. Escultor barroco, máximo expoente da 
escola castelhana de escultura, era herdeiro da expressividade de Alonso 
Berruguete e de Juan de Juni. A sua presença em Miranda do Douro, se-
gundo Luís Alexandre Rodrigues devia-se ao facto de Fernandez ter tra-
balhado em muitos dos retábulos construídos por Muniategui, sendo estes 
complementados pela sua escultura. Por outro lado, a estreita relação que 
ambos detinham parece ter sido determinante inclusive para Muniategui ter 
nomeado Gregório Fernandez como seu testamenteiro. Ou seja, estamos 
perante laços de amizade e confiança pessoal que não podemos desprezar 
porque ao interferirem no relacionamento profissional ajudam a explicar 
a participação do escultor na obra de Miranda do Douro59. Possivelmente, 
trabalharam tabém com Fernandez outros mestres espanhois oriundos da 
sua oficina, como Miguel de Elizalde e Juan Alvarez60.

Ainda no âmbito da feitura do referido retábulo-mor, identificámos um outro 
escultor, Jerónimo Garcia, de Zamora, que em 1637, foi contratado para 
executar quatro esculturas dos Evangelistas61. Após esta data, estando o 
retábulo assente, assim permaneceu, somente ensamblado, durante 23 anos, 
sem dourar, nem pintar, até 1637. Nesta data, e por intermédio de Gregório 
Fernandez, veio para Miranda do Douro, o pintor Jerónimo de Calábria, de 
Valladolid, para pintar o retábulo. Membro de uma família de pintores, policro-
mador de algumas obras de Fernandez, era por isso um artista de confiança. 
No entanto, entre a data da escritura da obra, em 1633, e 1637, a obra não 
teve efeito, desconhecendo-se ao certo o que se teria passado, se por um 
lado Calábria teria falecido ou se estaria ausente62.  Este facto levou à escolha 
de novo pintor, recaindo a escolha em Alonso de Remessal, de Zamora, a 
obrigação de realizar finalmente o douramento e pintura do retábulo-mor.
 
Além destes artistas, muitos outros parecem ter-se associado à obra do 
retábulo, como o pintor Cristóbal Ruiz de la Talaya, de Toro (Zamora) 63.
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Além da Sé diocesana, vamos ainda encontrar referência a artistas a colabo-
rarem noutras obras, sobretudo nas das igrejas paroquiais, nomeadamente 
Fernão Vaz, vestimenteiro/casuleiro, de Zamora, que fez para a Igreja Matriz 
da Senhora da Assunção de Pinhovelo, em Macedo de Cavaleiros, um frontal 
de damasco branco64; e ainda Alonso Prieto (?-1632), bordador de grande 
reconhecimento em Zamora, que em 1631, concluía uma manga de cruz car-
mesim aveludada para a Igreja de São Frutuoso de Argoselo, em Vimioso65. 

Quanto às obras de pedraria e cantaria, temos registo de Matteo Velez 
Barzana, pedreiro, natural de Valadolid, que em 1612 arrematou a obra 
que iria garantir o regular abastecimento de água à cidade de Miranda do 
Douro. Barzana comprometia-se a delinear a traça da obra, remetendo a 
construção das fontes e canos, para o mestre pedreiro Mateus Velezm, de 
acordo com as condições apresentadas no contrato assinado em Zamora.  
Posteriormente, a obra foi trespassada ao mestre canteiro Juan Ortiz de 
Villallbe, de Toro (Zamora)66.
Por fim, e ainda associado à Sé encontramos Andres Ortega, organeiro, 
certamente espanhol, que em 1637, foi pago pelo concerto dos orgãos67.

2.2.4 Século XVIII
Devido à Guerra da Independência, as relações artísticas, comerciais e sociais 
foram  interrompidas até à segunda década do século XVIII, período, em que o 
cabido da catedral de Miranda retomou as relações com Zamora e Valladolid. 
As relações seriam novamente interrompidas 1762, ano em que o exército 
castelhano invadiu Miranda do Douro, destruindo a cidade e praça, e levando 
à transferência da sede da diocese para Bragança68.  Ainda assim, neste 
período conturbado, identificámos 17 artistas, 15 pedreiros e/ou canteiros, e 
somente 2 pintores. A ausência de artistas de outras especialidades poderá 
justificar-se pela preferência de mestres de outras localidades, embora seja 
de ponderar a presença de mestres espanhóis neste território, embora não 
tenhamos encontrado qualquer referência documental. 
Neste grupo destaca-se o número de pedreiros associados à construção da 
Igreja-Santuário votiva ao Santo Cristo do Outeiro, em Outeiro (Bragança), 
estaleiro onde se encontravam ao todo 7 mestres, todos oriundos da Galiza. 
Segundo António Mourinho (Júnior): “São eles: António Garcia que trabalhava 
ainda na construção dos arcos exteriores no ano de 1726. Francisco Garcia e 
Manuel Guedes que trabalhavam na obra do lageado ainda nos anos de 1726 
e 1728. Neste tempo também trabalhava na construção do templo o mestre 
pedreiro de nome ou apelido Ribeiro, também de nação galega. Os mestres 
canteiros António Rodrigues e Francisco Rodrigues trabalhavam também 
nos arcos exteriores no ano de 1726 e também o mestre canteiro Domingos 
da Silva, todos de nação galega”69.
  
Além destes, os restantes pedreiros distribuem-se pelas obras das igrejas 
paroquiais. Em 1742, Gregório Rodrigues, da Galiza, casado com Maria Dias, e 
residente em Erverdosa (Vinhais), assinou uma escritura de obrigação e fiança 
para a construção da residência paroquial de Penas Juntas, em Miranda do 
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Douro70. E ainda, Francisco Gomes, de Santa Maria das Fragas (Galiza), que 
em 1749, arrematou a obra do «lagiado da capela da vila de Rebordaos com 
os degraos do altar a romana» da Igreja Matriz de Mós de Rebordães, em 
Bragança71. Na mesma data, este pedreiro trabalhava na Igreja de S. Pedro, 
na povoação de Mós, também em Bragança72.

PROFISSÃO NOME NATURALI- DADE OBRA

PEDREIROS / CAN-
TEIROS

GARCIA, António Galiza Igreja de Santo Cristo de Outeiro, Bragança (1726)

GARCIA, Francisco Galiza Igreja de Santo Cristo de Outeiro, Bragança (1726-
28)

GUEDES, Manuel Galiza Igreja de Santo Cristo de Outeiro, Brgança (1726-28)

RIBEIRO Galiza Igreja de Santo Cristo de Outeiro, Bragança (1726-
28)

RODRIGUES, António Galiza Igreja de Santo Cristo de Outeiro, Bragança(1726)

RODRIGUES, Francisco Galiza Igreja de Santo Cristo de Outeiro, Bragança (1726)

SILVA, Dominguos da Galiza Igreja de Santo Cristo de Outeiro, Bragança (1726)

RODRIGUES, Gregório Galiza Residência paroquial de Penas Juntas, Miranda do 
Douro (1742)

GOMES, Francisco Santa Marinha 
das Fragas (Ga-
liza)

Obra de pedraria na Igreja de São Pedro de Mós, 
Bragança (c.1745)

Lageado da capela-mor da Igreja Matriz de Mós de 
Rebordães, Bragança (1749)

PICACHO, António Alcañices (Za-
mora)

Reconstrução da capela-mor e seu acrescento no 
arco triunfal, e sacristia da Igreja Paroquial de São 
Julião, Bragança (1756)

PIRES, Domingos Salvaterra (Ga-
liza)

Obra de pedraria na Igreja matriz de Carocedo, 
Bragança (1767)

IGREJAS, André Caldas dos Reis 
(Galizas)

Reforma da capela mor da igreja Matriz de Quinta-
nilha, Bragança (1768)

Avaliação da obra do arco da Capela-mor da Igreja 
Matriz de Quintanilha, Bragança (1768)

LOPES, Fulgencio Castela Reconstrução da capela-mor da Igreja Matriz de Tó, 
Mogadouro (1784)

GARCIA, Miguel / SIARA, 
Miguel Garcia

Santiago de Mo-
rillo (Santiago de 
Compostela)

Obra de pedraria da capela-mor da Igreja de San-
ta Maria Madalena de Grijó de Parada, Bragança 
(1785)

MARTINS, Agostinho Galiza Obra da sacristia da Igreja Matriz de Eixes e uma 
fresta na Igreja Matriz de Marmelos (Mirandela) 
(1796)
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PINTORES

BUSTAMANTE, Damião 
Rodrigues

Valladolid Pintura de um painel a óleo sobre tela figurando o 
padroeiro São Sebastião para o altar da Igreja Ma-
triz de de Azibeiro, Macedo de Cavaleiros (1758)

Douramento e pintura do retábulo do altar da Igreja 
Paroquial de Soutelo da Pena de Mourisca, Bragan-
ça (1758-65)

Pintura do tecto da Igreja do Convento de Nossa 
Senhora de Balsemão de Chacim, Macedo de Cava-
leiros (c.1762-1763)

Pintura de um painel alusivo à Invenção da Santa 
Cruz no retábulo de capela da Igreja de Santa Cruz 
de Miranda do Douro (1767)

Douramento do retábulo-mor da Igreja Matriz de 
Argozelo, Vimioso (1768)

Pintura dos caixotoes do tecto e das paredes da 
sacristia do lado do Evangelho da Igreja de Santo 
Cristo em Outeiro, Bragança (1768)

Pintura dos quatro confessionários da Igreja Matriz 
de Vinhas, Macedo de Cavaleiros (c.1768-1769)

Pintura do tecto e um painel do retábulo alusivo às 
Almas dos Purgatório da Igreja Paroquial de Puden-
ce, Macedo de Cavaleiros (c.1769-1770)

Pinturas dos paineis do tecto da capela seiscentista 
do Santo Nome na Igreja Matriz de Quintela de 
Lampaças, Bragança (1769)

Pintura do arco triunfal com caixotões de talha dou-
rada e pintura na Igreja Paroquial de Vale Benfeito, 
Macedo de Cavaleiros (c.1770)

Pintura da capela-mor e nave da Igreja Matriz de 
Avantos, Mirandela (1773)

Pintura dos painéis do tecto da capela-mor da Igreja 
Matriz de São Bento de Vila Franca, Bragança (s.d)

Pintura da Igreja Paroquial de Santulhão (sonser-
vam-se somente 8 caixotões na capela-mor) (s.d.)

Pinturas da capela-mor da Igreja Matriz de Vale da 
Porca, Macedo de Cavaleiros (s.d.)

Pinturas do tecto da Igreja Matriz de Santa Clara e 
de Santa Maria de Bragança (s.d.)

Imagem de Santo António na capela de Nossa Se-
nhora do Rosário, em São Pedro da Silva (Miranda 
do Douro; s.d.)

BUSTAMANTE, João 
Rodrigues (filho de 
Damião)

Valladolid Pintura do retábulo da Igreja Matriz de Castelãos de 
Macedo de Cavaleiros (c.1791)

Pintura do tecto da nave com doze caixotões da 
Igreja Matriz de Vidoedo, Bragança (s.d)

Tabela IV – Artistas com produção artística na diocese de Miranda-Bragança (séculos XVIII).
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Da segunda metade do século, sem grandes referências à vida pessoal e até 
mesmo profissional, refira-se os seguintes pedreiros: António Picacho, da 
vila de Alcanices (Zamora), que em 1756, arrematou a obra de reconstrução 
da capela-mor, arco triunfal e ainda a sacristia da Igreja Matriz de São Julião, 
no termo de Bragança 73. Domingos Pires, de Salvaterra (Galiza), que em 1767 
arrematou a obra de pedraria da Igreja Matriz de Carocedo, em Bragança74. 
André Igrejas, de Caldas dos Reis (Galizas), reformou a capela-mor da Igreja 
Matriz de Quintanilha; e avaliou a obra do arco da capela-mor da mesma 
Igreja à data de 176875. Fulgencio Lopes(z) de Castela, juntamente com o 
pedreiro José Gonçalves da Província do Minho, reconstruiram a capela-mor 
da Igreja Matriz de Tó, em Mogadouro76. Em 1785, Miguel Garcia ou Miguel 
Garcia Siara, de Santiago de Morillo (Santiago de Compostela), executou a 
obra de pedraria da capela-mor da Igreja de Santa Maria Madalena de Grijó 
de Parada, Bragança; tendo trabalhado nos anos de 1797 e 1798, nas obras 
de reconstrução do corpo da Igreja Matriz de Castro de Avelãs77. E por último, 
Agostinho Martins, também galego, residiu no final do século em Mirandela, 
tendo arrematado em 1796, a obra da sacristia da Igreja Matriz de Eixes e 
uma fresta na Igreja Matriz de Marmelos (Mirandela), ambas pertencentes 
à jurisdição do Colégio de S. Jerónimo de Coimbra78.

Em menor número encontramos dois pintores, aspecto que contradiz a ob-
servação de Nelson Correia Borges ao afirmar que a pintura era uma das 
disciplinas artísticas preferenciais de artistas vindos de Espanha79. Todavia, 
somente identificámos, Damião Rodrigues Bustamante (1711-?)80 e João 
Rodrigues Bustamante, pai e filho. Dos dois, é sem dúvida, o pai que se des-
taca neste quadro, face à vasta obra realizada na região durante a segunda 
metade do século XVIII. Damião Bustamante era natural de Valladolid, e foi 
casado com Manuela Rodrigues Garcia, também castelhana81. Desconhece-se 
a sua formação e quais as circunstâncias que o trouxeram a Portugal, sendo 
a sua presença notória somente a partir de 13 de Novembro de 1747, ano 
em residia em Morais, e tendo posteriormente mudado para Vale de Prados, 
ambas localidades de Macedo de Cavaleiros82. Parte da obra de Damião 
Bustamante é facilmente identificada, uma vez que se encontra assinada, 
fazendo parte deste conjunto as obras de: pintura do painel votivo a São 
Sebastião para a Igreja Matriz de Azibeiro (1758);  douramento e pintura do 
retábulo do altar da Igreja Paroquial de Soutelo da Pena de Mourisca (1758-
65); douramento do retábulo principal da paroquial de Argozelo (pagamento 
em 1768); pintura dos caixotões do tecto e das paredes da sacristia do lado do 
Evangelho da Igreja de Santo Cristo em Outeiro, Bragança (1768); pintura do 
painel da Invenção da Santa Cruz, no altar-mor da mesma Capela da Igreja 
de Santa Cruz, em Miranda do Douro (1767); pinturas dos painéis do tecto da 
capela seiscentista do Santo nome (capela lateral sul, junto do arco triunfal) 
com a vida de Cristo Infante na Igreja Matriz de Quintela de Lampaças (1769); 
pintura de um painel alusivo às Almas dos Purgatório da Igreja Paroquial de 
Podence, Macedo de Cavaleiros (c.1769-1770); pintura da caixa das Esmolas 
da Santa Casa da Misericórdia (1778), de acordo com um recibo de pagamento 
efectuado pela Confraria ao pintor; e de pintura da capela-mor e nave da 
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Igreja Matriz de Avantos, Mirandela (1773). Foram-lhe ainda atribuídas por 
Luís Alexandre Rodrigues e António Mourinho (Júnior), uma série de outras 
obras, cuja atribuição se justifica pela proximidade e semelhança a artística 
às obras assinadas. São elas: o conjunto de pinturas da capela-mor da Igreja 
Matriz de Vale da Porca, de Macedo de Cavaleiros83; a pintura da Igreja Matriz 
de Santulhão, da qual se conservam somente oito caixotões na capela-mor84; 
as pinturas do tecto da Igreja de Santa Clara e de Santa Maria de Bragança85; 
imagem de Santo António na capela de Nossa Senhora do Rosário, em São 
Pedro da Silva (Miranda do Douro)86; pintura do arco triunfal com caixotões 
de talha dourada com pinturas de oito imagens de santos e santas da Igreja 
Paroquial de Vale Benfeito de Macedo de Cavaleiros87; as pinturas da Igreja 
paroquial de Gimonde, Bragança; a pintura do baptistério da Igreja paro-
quial de Lamalonga, Macedo de Cavaleiros; a pintura do tecto da Capela de 
São Sebastião na Bemposta, Mogadouro; o quadro de São João da Mata na 
Sacristia da Sé Catedral de Miranda do Douro; a pintura dos painéis do tecto 
da capela-mor da Matriz de São Bento, em Vila Franca (Bragança)88;  os qua-
tros confessionários da Igreja Matriz de Vinhas, em Macedo de Cavaleiros; e a 
pintura do tecto da capela-mor do Convento de Nossa Senhora de Balsamão, 
em Chacim (Macedo de Cavaleiros). 

Estando activo intensamente entre as décadas de 60 e 70 do século XVIII, 
após a data de 1778 não se tem qualquer notícia sobre o pintor vallisoletano, 
presumindo-se  que terá falecido entre o final da década de 70 e início da 80. 
A extensa obra deste pintor em terras transmontanas sugere-nos a hipótese 
que o seu trabalho era conhecido pela diocese e paróquias, uma vez que 
o preferiam a ele, ao invés de outros artistas, para executar os inúmeros 
trabalhos pictóricos.

Quanto ao filho de Damião Bustamante, João Rodrigues Bustamante, também 
pintor, parece ter vivido na sombra do pai, uma vez que não possui grandes 
obras de relevo entre nós. Facto este que se deve à dificuldade de atribuição 
de obras da sua autoria, conjugado ainda por ter trabalhado em algumas 
obras do pai. Inclusive, João Rodrigues Bustamante surge em alguns do-
cumentos como representante do seu pai, recebendo pagamentos das suas 
obras89.  Ainda assim, sabemos com algum certeza que é da sua autoria, a 
pintura do retábulo da Igreja Paroquial de Castelãos de Macedo de Cavaleiros 
(c.1791)90, e a do tecto da nave de madeira apresentando doze caixotões da 
Igreja Paroquial de Vidoedo, de  Bragança (s.d)91.
 

A relação artística de Portugal e Espanha no período moderno demons-
tra-se entre outros factores pela presença de artistas em território luso, 
sobretudo junto das zonas de fronteira. Tomando como ponto de partida o 
levantamento de artistas espanhóis no território abrangido pela diocese de 
Miranda-Bragança foi possível chegar a algumas conclusões que nos per-
mitem obter uma nova leitura do panorama artístico da raia transmontana 
e da sua relação com o país vizinho. Do levantamento, que abrangia o largo 

Conclusão
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período do século XVI ao XVIII, foi possível averiguar a presença de 58 artis-
tas, número que se distribuiu da seguinte forma: 11 sem qualquer produção 
artística associada; e 47 com obra identificada (12 do século XVI; 18 do século 
XVII e 17 do século XVIII), comprovando-se que a circulação e emigração de 
artistas de Espanha era uma realidade.   Estes números ainda que se revelem 
diminutos para um largo espaço de tempo revelam já por si, dados muito 
curiosos, e que se prendem com a naturalidade, especialidade artística, e 
encomenda de obras. Ao observarmos as quatro tabelas, constatamos que 
grande parte destes artistas vinha da Galiza, Zamora e Valladolid, facto que 
depreendemos por se tratarem de grandes centros de produção artística 
por excelência, e onde de muitos artistas se formavam e possuíam as suas 
oficinas. Especificamente, contabilizámos do primeiro grupo de artistas sem 
produção artística: 8 artistas da Galiza, nomeadamente, de Traetas, de São 
Zidro de Montes, Santa Maria de Trovões, e de Sarnanede de Milharada; 2 
de Valladolid; e 1 de naturalidade e profissão desconhecida. Relativamente, 
ao segundo grupo com obra da sua autoria, identificámos no século XVI 8 de 
Castela e Leão (um de Salamaca e os restantes de Zamora), e 4 de naturali-
dade e localidade desconhecida; no século XVII, 15 de Castela e Leão (vindos 
de Toro, Zamora e Valladolid), e 3 de naturalidade e localidade desconhecida; 
por último, no século XVIII, 13 da Galiza (alguns deles de Santa Marinha das 
Fragas, Salvaterra, Caldas dos Reis e Santiago de Morillo);  4 de Castela e 
Leão (1 de Zamora e outros de Valladolid). Em suma, 21 artistas provinham 
da Galiza, e 29 de Castela e Leão, evidenciando-se neste quadro sem dúvida 
os mestres oriundos de Valladolid e Zamora.
Relativamente à especialidade artística que mais se destacou, no primeiro 
grupo de artistas sem obra associada e restrito ao século XVIII, identificámos 
6 pedreiros, 3 prateiros, e 1 pintor. No segundo grupo, com obra edificada, 
encontrámos no século XVI, 6 ourives, 3 pedreiros, 1 entalhador, 1 carpin-
teiro, e 1 bordador; no século XVII, 4 ourives, 2 entalhadores, 2 escultores, 
2 pedreiros, 1 bordador, 1 vestementeiro, e 3 pintores; e no século XVIII, 15 
pedreiros/canteiros e 2 pintores. No total identificámos 26 pedreiros, 13 
ourives ou prateiros, 6 pintores, 3 entalhadores, 1 carpinteiro, 2 escultores, 
2 bordadores, 2 vestamenteiro.

A presença destes artistas na raia transmontana devia-se à encomenda de 
obras por parte da clientela religiosa, isto é do cabido da Sé de Miranda, 
ausentando-se os contratos com a clientela civil. A escolha destes artistas 
justificava-se pela ausência de oficinas em determinadas especialidades 
artísticas, destacando-se a ourivesaria, mas por outro lado, pela preferência 
da própria clientela por tais mestres, em detrimento dos nacionais.  Assim, 
também se poderá explicar a fixação de residência e a constituição de família 
por estes artistas em terras lusas.

No estudo dos artistas não podemos deixar de aferir à presença de obras pro-
venientes de Espanha, cuja aquisição se deveu também ao cabido de Miranda, 
sejam peças de escultura, ourivesaria, têxtil, entre outras. Embora se des-
conheça o seu autor, e havendo documentação que suporte a proveniência 
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da obra, não é totalmente descabido apontar suposições autorais quanto à 
naturalidade dos seus artistas, ficando por averiguar se eventualmente os 
autores entregaram pessoalmente as suas peças. 

Por último, acreditamos estar ainda em falta um estudo focado na influência 
artística que estes mestres terão imprimido nos exemplares arquitetónicos, 
escultóricos, pictóricos, entre outros, o que já por si levanta uma série de 
outras questões. Que traço se diferencia nestas obras de autoria espanhola? 
Que paralelismo é possível estabelecer entre as obras, os respectivos contra-
tos, e a traça pessoal do seu artista?  Sem dúvida, que parte destas questões 
aguardam resposta que dependerá da realização de um estudo maturado, 
que possibilite comparações rigorosas e cruzamento de fontes capazes de 
divulgar a actividade artística destes e de outros mestres, mas também do 
património transmontano, e da sua relação com a fronteira espanhola. 
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