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Los textos que conforman esta publicación son parte del resultado del 
Coloquio Internacional “La pintura ilusionista entre Europa y América. 
Disposiciones formales y dinámicas culturales” celebrado en Sevilla entre 
el 25-27 de febrero de 2019, coordinado por los profesores Dr. Magno 
Mello (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) y Dr. Fernando Quiles 
(Universidad Pablo Olavide, España), vinculados a los grupos de inves-
tigación Perspectiva Pictorum y HUM 647-Quadratura.

 Este evento tuvo como foco principal la pintura decorativa del 
tiempo del Barroco, en el cual se discutieron aspectos relacionados 
con la arquitectura entre el Renacimiento y el Barroco, y la pintura en 
perspectiva en Italia, España, Portugal y Brasil. También fueron objeto 
de debate aspectos relativos a la restauración arquitectónica, algunas 
propuestas teóricas de la Historia del Arte, como también, textos cien-
tíficos que circularon entre Europa y Brasil entre los siglos XVIII y XIX. 
De cierta forma, es la dinamización de este conocimiento en la pintura 
que simula efectos arquitectónicos en techos curvos, planimétricos o 
en paredes. Por lo tanto, constituyó un buen momento para discutir, 
reflexionar y profundizar el universo de la teoría y la historia del arte.

 La investigación en Historia del Arte implica problemas comunes 
a toda investigación científica de las ciencias humanas. El tema de este 
coloquio versó sobre una propuesta vinculada entre la historia del arte y 
la historia de la ciencia. A partir de este punto, el tema de las pinturas de 
falsa arquitectura y los estudios específicos de los tratados de pintura, 
de arquitectura y de perspectiva estuvieron siempre presentes. Este es 
un aspecto esencial en la investigación de decoraciones con grandes 
distancias pictóricas desarrolladas entre el Renacimiento y el Rococó, 
ya sea en Europa o en la América portuguesa. Por lo tanto, iniciamos 

Los editores
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investigación sobre la pintura de elementos arquitectónicos (la cua-
dratura) estudiando tratados y particularmente las primeras lecciones 
sobre la representación perspectivística del espacio. Es el momento 
para comprender mejor y captar la división de espacios en profundidad. 
La organización de la imagen en un soporte plano (o curvo), y las técnicas 
de la perspectiva; algunas cuestiones sobre la óptica; la perspectiva 
paralela a la cual las ortogonales nunca se encuentran en el infinito; la 
perspectiva alla spina, y las construcciones pompeyanas en la antigüe-
dad, son algunos de los puntos en que el arte encuentra la ciencia. Y esta 
unión hace nuestros estudios más eficientes y más espectaculares.

 Entender el proceso teórico es fundamental para convertirlo 
en los procedimientos artificiales de la construcción de estos espacios 
ficticios que tanto engañan nuestros ojos. Esto permitió una mayor 
aproximación con el tema obligando a huir de un análisis más histórico, 
iconográfico o sociológico volcado hacia las investigaciones sobre la 
religiosidad y acercarse a una relación funcional con tales espacios de 
la arquitectura picta. Es importante tener en cuenta la ornamentación 
interna del edificio: la talla decorativa, las imágenes en ellas asentadas, 
las pinturas de paneles en paredes, las pinturas de techo, los azulejos, 
los retablos de altares, en fin, un complejo artístico extremadamente 
amplio y diverso. Teniendo en cuenta todo esto, es indicativo constituir 
un examen de los principales tratados de perspectiva entre los siglos 
XVI y XVII en el contexto europeo, no olvidemos las consecuencias de 
este universo teórico para el medio ambiente portugués (que se refleja 
en la América portuguesa) entre los siglos XVIII y XIX. En este contexto 
pictórico tan complejo y dinámico, las preocupaciones con las cuestio-
nes técnicas pasan por los estudios sobre perspectiva y se insertan en 
los textos en que esta materia era discutida.

 El mundo de la tratadística es amplio y con diversidades especí-
ficas. En este caso es significativo mencionar la obra del jesuita Andrea 
Pozzo, por ser un nombre ampliamente conocido entre Occidente y 
Oriente. Su obra se ha convertido en el centro de nuestras preocupa-
ciones no sólo por su contenido, sino por la gran difusión en todo el 
mundo a partir del principio del siglo XVIII: Europa, América y Oriente.

 Ampliando los conocimientos sobre estas fuentes teóricas, nos 
encontramos con otros tratados que serían igualmente importantes: el 
tratado Perspective Practique Necessaire a tous Peintres... del jesuita 
Jean Le Dubreuil publicado por primera vez en 1642, recibiendo una 
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segunda edición en 1679. Ver estos espacios geométricos construidos 
y asociarlos a un universo cultural, con la representación perspéctica 
como un lenguaje nos ha acercado a estudios específicos como los de 
Erwin Panofsky y de Hubert Damisch: estudios preliminares (pero no 
menos importantes) para cualquier estudiante interesado en el tema. 
Cabe destacar que muchos religiosos de la Orden Jesuita se interesaron 
también por estas cuestiones matemáticas y geométricas de la proyec-
ción espacial en un plano y que instrumentalizaron este proceso para 
una mejor actuación de su mensaje pedagógico. Lo que importaba en 
la ocasión era la constante búsqueda de la Compañía de Jesús en llevar 
hasta los fieles una composición ordenada y sistemática del universo, 
según sus propios ideales de conducta y de valores. No podemos olvi-
dar que para Ignacio de Loyola la meditación estaba identificada con 
la memoria artificial y no con la memoria natural.

 Como punto de partida y abriendo el abanico para otros tra-
tados pertinentes al tema, se tiene Le Due Regole della Prospettiva de 
Jacopo Barozzi, Vignola (1507-1573); el de Piero della Francesca titulado 
De la Perspectiva Pingendi compilado a finales del siglo XV y el de Leon 
Battista Alberti (1404-1472) en 1435. En Francia, en 1505, el De Artificiali 
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). En seguida Sebastiano Serlio 
(1475-1554), en el Secondo Libro de su Trattato de Architectura, publicado 
en 1545, estudia igualmente la perspectiva. En 1568, Daniel Barbaro 
(1513-1570), publica La Práctica della Prospettiva...; en 1596 se publicó La 
Práctica de Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti (? -1597). En el 
siglo XVII, la teoría sobre la perspectiva avanza de modo impresionante: 
Perspectivae Libri Sex de Guidobaldo del Monte (1545-1607), publicada 
en 1600; (...) por Giulio Troili, en 1672 y la segunda edición en 1683 con el 
título Paradossi Overo Fiori y Frutti di Prospettiva Práctica parte terza.

 De este modo, invitamos a todos a percibir mejor los techos 
pintados, no sólo desde el punto de vista patrimonial, del cromatismo, 
de la luminosidad, de la forma, o incluso de composiciones narrativas o 
historiadas, pero, principalmente, por la elevación vertical que la cua-
dratura proporciona en la elasticidad de la construcción del ilusionismo 
arquitectónico. Este género pictórico cuenta historias, pero también 
proporciona un viaje entre un mundo matérico y fijo hasta otro virtual, 
“atectónico” e invisible. Este mundo no visible será percibido esencial-
mente en sus procedimientos espectaculares, debatidos intensamente 
en los núcleos artísticos establecidos entre Europa y América. Este es 
nuestro foco; este es nuestro mundo pictórico y es este universo que 
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estará en discusión. En ese evento el rompimiento matérico será una 
constante, sea en la forma atmosférica o arquitectónica, o como decía 
Argan: actor y espectador; espectador y actor... Una pujanza barroca que 
no se puede negar o alterar... simplemente recorridos con la mirada...

* * *

Os textos aqui apresentados nesta publicação são o resultado do 
Colóquio Internacional “A pintura ilusionista entre a Europa e a América. 
Disposições formais e dinâmicas culturais” celebrado em Sevilha, entre 
os dias 25 e 27 de fevereiro de 2019, coordenado pelos professores 
Dr. Magno Mello (Universidade Federal de Minas gerais, Brasil) e o Dr. 
Fernando Quiles (Universidade Pablo Olavide, Espanha) vinculados aos 
grupos de investigação Perspectiva Pictorum e HUM 647 – Quadratura. 

 Este evento teve como foco principal a pintura decorativa do tem-
po do Barroco, no entanto, foi discutido igualmente aspectos relacionados 
com a arquitetura entre o Renascimento e o Barroco, para além da pintura 
de perspectiva em Itália, em Espanha, em Portugal e no Brasil. Também 
foram objetos de debate aspectos relativos ao restauro arquitetônico, 
algumas propostas teóricas da História da Arte, como ainda textos cien-
tíficos que circularam entre a Europa e o Brasil, entre os séculos XVIII e 
XIX. Este é o momento do predomínio destes conhecimentos aplicados à 
pintura que simula efeitos arquitetônicos em tetos curvos, planimétricos 
ou mesmo em paredes. Portanto, constitui bom momento para discutir, 
refletir e aprofundar o universo da Teoria e da História da Arte. 

 A pesquisa em História da Arte implica problemas comuns a toda 
investigação científica das Ciências Humanas. O assunto deste colóquio 
versa sobre uma proposta vinculada entre a história da arte e a história 
da ciência. A partir deste ponto, o tema das pinturas de falsa arquitetura 
e os estudos específicos dos tratados de pintura, de arquitetura e de 
perspectiva devem estar sempre presentes. Este é um aspecto essencial 
na investigação de decorações com grandes distâncias perspécticas 
desenvolvidas entre o Renascimento e o Rococó, seja na Europa ou na 
América Portuguesa. Portanto, iniciamos investigação sobre a pintura de 
elementos arquitetônicos (a quadratura) estudando tratados e particular-
mente as primeiras lições sobre a representação perspéctica do espaço, 
a partir da Itália, Península Ibérica e, finalmente, a América Portuguesa. É 
o momento para melhor compreender e captar a divisão de espaços em 
profundidade. A organização da imagem num suporte plano (ou curvo), 
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e as técnicas da perspectiva; algumas questões sobre a óptica; a pers-
pectiva paralela à qual as ortogonais nunca se encontram no infinito; a 
perspectiva alla spina, e as construções pompeanas na Antiguidade, são 
alguns dos pontos em que a arte encontra a ciência. E esta junção torna 
os nossos estudos mais eficientes e mais espetaculares.

 Entender o processo teórico é fundamental para convertê-lo 
nos procedimentos artificiais da construção destes espaços fictícios 
que tanto iludem nossos olhos. Isso permitiu uma maior aproximação 
com o tema obrigando a fugir de uma análise mais histórica, iconográfica 
ou sociológica voltada para as pesquisas sobre a religiosidade e aproxi-
mar-se de uma relação funcional com tais espaços da arquitetura picta. É 
importante tomar em consideração a ornamentação interna do edifício: 
a talha decorativa, as imagens nelas assentes, as pinturas de painéis 
em paredes, as pinturas de teto, os azulejos, os retábulos de altares, 
enfim, um complexo artístico extremamente amplo e distinto. Perante 
tudo isso, é indicativo constituir um exame dos principais tratados de 
perspectiva entre os séculos XVI e XVII no contexto europeu, não nos 
esquecendo das consequências deste universo teórico ao ambiente 
português (com reflexos na América Colonial) entre os séculos XVIII e 
XIX. Neste contexto pictórico tão complexo e dinâmico, as preocupações 
com as questões técnicas passam pelos estudos sobre perspectiva e 
inserem-se nos textos em que esta matéria era discutida.

 O mundo da tratadística é amplo e com diversidades específi-
cas. Neste caso é expressivo mencionarmos a obra do jesuíta Andrea 
Pozzo, por ser um nome amplamente conhecido entre o Ocidente e 
o Oriente. Sua obra tornou-se o centro das nossas inquietações não 
apenas pelo seu conteúdo, mas pela grande difusão em todo o mundo, 
a partir do princípio do século XVIII: Europa, América e Oriente.

 Ampliando os conhecimentos sobre estas fontes teóricas, 
nos deparamos com outros tratados que seriam igualmente importan-
tes. Podemos citar também os três volumes do Perspective Practique 
Necessaire a tous Peintres... do jesuíta Jean Le Dubreuil publicado pela 
primeira vez em 1642, recebendo uma segunda edição em 1679. Ver estes 
espaços geométricos construídos e associá-los a um universo cultural, 
tendo a representação perspéctica como uma linguagem fez com que 
nos aproximássemos de estudos específicos e preliminares como os de 
Erwin Panofsky e de Hubert Damisch: textos que devem ser considera-
dos para qualquer estudante interessado no tema. Não se pode esquecer 
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que muitos Jesuítas se interessaram por estas questões matemáticas e 
geométricas da projeção espacial num plano e que instrumentalizaram 
este processo para uma melhor atuação da sua mensagem pedagógica. 
O que importava na ocasião era a constante procura da Companhia em 
levar até aos fiéis uma composição ordenada e sistemática do universo, 
segundo os seus próprios ideais de conduta e de valores. Não podemos 
nos esquecer que para Inácio de Loyola a meditação estava identificada 
com a memória artificial e não com a memória natural.

 Como ponto de partida e abrindo o leque para outros trata-
dos pertinentes ao tema, tem-se o Le Due Regole della Prospettiva de 
Jacopo Barozzi Vignola (1507-1573); o de Piero della Francesca intitulado 
Da Perspectiva Pingendi compilado no fim do século XV e o de Leon 
Battista Alberti (1404-1472) em 1435. Em França, em 1505, o De Artificiali 
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). Logo em seguida Sebastiano 
Serlio (1475-1554), no Secondo Libro do seu Trattato di Architectura, 
publicado em 1545, estuda igualmente a perspectiva. Em 1568, Daniel 
Barbaro (1513-1570), publica La Pratica della Prospettiva...; em 1596 era 
publicada La Pratica di Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti 
(? -1597). No século XVII, a teoria sobre a perspectiva avança de modo 
impressionante: Perspectivae Libri Sex, de Guidobaldo del Monte (1545-
1607), publicada em 1600; Paradossi Per Praticare la Prospettiva Senza 
Saperla (...) por Giulio Troili, em 1672 e a segunda edição em 1683 com 
o título Paradossi Overo Fiori e Frutti di Prospettiva Pratica parte terza.

 Deste modo, convido a todos a perceberem melhor os tetos 
pintados em Portugal, mas especialmente no Brasil, não apenas do pon-
to de vista patrimonial, do cromatismo, da luminosidade, da forma, ou 
mesmo de composições narrativas ou historiadas, mas, principalmente, 
pela elevação vertical que a quadratura proporciona na elasticidade da 
construção do ilusionismo arquitetônico. Este gênero pictórico conta 
histórias, mas também proporciona uma viagem entre um mundo ma-
térico e fixo até um outro virtual, “atectônico” e ilusionista. Este mundo 
não sólido será percebido essencialmente em seus procedimentos pers-
pécticos espetaculares, debatidos intensamente nos núcleos artísticos 
estabelecidos entre a Europa e a América. Este é o nosso foco; este é o 
nosso mundo pictórico e é este universo que estará em discussão. Nesse 
evento, o “arrombamento matérico” será uma constante, seja na forma 
atmosférica ou arquitetônica, ou como dizia Argan: ator e espectador; 
espectador e ator… uma pujança barroca que não se pode negar ou 
alterar… simplesmente espaços percorríveis apenas com o olhar….
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Resumo
A pintura a fresco, em Portugal, aparece tardia-
mente, já só em finais do século XV, não tendo 
acompanhado a construção dos templos româ-
nicos e, portanto, não existem exemplares dessa 
época. O seu desenvolvimento não acompanha 
o que, de um modo geral, se produz na Europa, 
sendo o domínio da perspectiva muito fraco e só 
a partir dos anos 30 do século XVI se encontram 
pinturas, marcadamente renascentistas, onde a 
noção da tridimensionalidade é bem conseguida. 
Assim, abordar o ilusionismo na pintura mural 
portuguesa deste século passa pela análise das 
pinturas onde se representam diversos planos 
de composição, elementos arquitectónicos e o 
fingimento de outros materiais e equipamentos 
como tecidos e retábulos.

Palavras chave 
Pintura mural, pintura ilusionista, século XVI, 
retábulos fingidos, tecidos fingidos, elementos 
arquitectónicos.

Abstract
Fresco painting appears belatedly in Portugal, 
only at the end of the 15th century, having not ac-
companied the construction of the Romanesque 
temples and, therefore, there are no examples of 
that period. Its development does not follow what 
is generally produced in Europe, the domain of 
perspective is very weak and only since 1530s it is 
possible to find paintings, markedly Renaissance, 
where the notion of three-dimensionality is well 
achieved. Thus, an approach to illusionism of this 
century includes the analysis of the paintings whi-
ch represent various composition plans, architec-
tural elements and the imitation of other materials 
such as textiles and altarpieces.

Key Words
Mural painting, illusionistic painting, 16th. century, 
painted altarpieces, imitated textiles, architec-
tural elements
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Introdução
A pintura mural a fresco aparece tardiamente em Portugal, só a partir 
da segunda metade do século XV, sendo continuamente praticada até 
início do XVII, com o seu momento áureo por volta de meados do sé-
culo anterior. A partir do século XVIII, com a chegada dos retábulos de 
talha, perde a sua importância e estatuto, passando a ser um elemento 
complementar da decoração total, com as representações figurativas 
e narrativas, em pintura sobre tábua ou tela e escultura, integradas 
nos retábulos.

 Isto significa que não há coincidência entre a construção dos 
edifícios, de traça românica ou tardo românica, e a execução das pin-
turas, tendo estas que se adaptar a um espaço já existente, o que 
parece não ter sido fácil pois, na concepção do programa pictórico, 
normalmente, não se tinha em conta os elementos arquitectónicos 
existentes, como no caso das frestas da cabeceira. Estas eram fe-
chadas para se poder pintar naquele local, desenvolvendo-se as cenas 
narrativas ou figurativas em composições justapostas ao longo da 
parede, emolduradas por barras simples, ou inseridas em retábulos 
fingidos, não se tirando partido desses elementos para se obterem 
efeitos de tridimensionalidade.

 No contexto da pintura que estamos a referir, de um modo 
geral, nos espécimes do início deste século o domínio da perspectiva 
é ainda muito fraco e só a partir dos anos 30 se encontram pinturas, 
marcadamente renascentistas, onde a noção da tridimensionalidade 
é bem conseguida.

 Assim, abordar o ilusionismo na pintura mural portuguesa do 
século XVI, é fazer um exercício de busca de situações onde, nas compo-
sições, se procura dar essa noção através da representação de diversos 
planos, de elementos arquitectónicos e do fingimento de outros mate-
riais e equipamentos como aparelhos construtivos, retábulos e tecidos. 
Passamos, pois, a apresentar alguns casos em função destas tipologias.

Elementos arquitectónicos fingidos 
Podemos incluir nesta tipologia as situações de fingimento de vãos 
e nichos, em regra geral com personagens aí inseridas, de aparelhos 
construtivos e de abóbadas.
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 O caso que melhor ilustra esta última situação, pode obser-
var-se na Charola do Convento de Cristo em Tomar [Fig. 1]. A abóbada 
anelar do deambulatório, de catorze tramos,  é decorada com uma 
pintura mural que imita uma rede de nervuras tardo góticas polilobadas 
e contracurvadas, em tons de cinzento sobre um fundo vermelho 
que imita um aparelho construtivo, com a marcação das sombras 
projectadas sobre este aparelho, reforçando a leitura dos dois planos. 
Em alguns tramos encontramos, além das nervuras fingidas, cordas 
entrelaçadas que as perfuram e alguns temas figurativos inseridos na 
teia de nervuras, destacando-se a representação de pombas e macacos 
(luta entre o bem e o mal?)1, cabeças de personagens e anjos orantes. 
Em dois dos panos da abóbada o fundo é verde escuro e, entrelaçados 
com as nervuras, estão representados troncos e raízes secas.

 Esta campanha decorativa é uma encomenda do rei D. Manuel 
que, deste modo, terá querido encontrar uma unidade de leitura entre a 
rede de nervuras das abóbadas da nave e as fingidas do deambulatório, 
datável de entre 1510 e 1518 pois num dos tramos pode observar-se a 
esfera armilar manuelina  e o escudo de armas da rainha D. Maria.

1. Pereira, Paulo. De Áurea Aetate. O Coro do Convento de Cristo em Tomar e a Simbólica 
Manuelina. Lisboa, IPPAR, 2003.   

Fig. 1. Abóbada da Charola do 
Convento de Cristo, Tomar
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 Vamos encontrar o mesmo tipo 
de decoração de nervuras fingidas na 
abóbada de um tramo2 da nave late-
ral do lado da Epístola da Sé Velha de 
Coimbra. A decoração visível utiliza 
elementos da gramática decorativa 
gótica (circunferências secantes, for-
mas flamejantes), diferenciados em 
cada um dos panos, de tom cinzento 
sobre um fundo azulado, possivelmen-
te para dar a noção de abertura para o 
exterior, com as sombras marcadas a 
vermelho. Apesar de não haver quais-
quer informações sobre a sua data de 
execução, a similitude das formas com 
as de Tomar, faz-nos crer que será con-
temporânea desta, portanto do primei-
ro quartel do século XVI. 

 Se existiram outras decorações 
semelhantes noutros edifícios da mes-
ma época, nada chegou até nós, sendo 
pois os únicos dois casos deste tipo.

 São igualmente poucos, os exem-
plares de pintura onde se encontram 
vãos fingidos. 

 Na Igreja de Santa Maria do Castelo de Abrantes, na parede 
fundeira da capela-mor, foi recentemente posta a descoberto uma área 
de pintura que estava oculta com um revestimento azulejar hispano-
-árabe, vendo-se aí duas figuras, em dois registos em altura, inseridas 
em vãos que poderão ser janelas de uma arquitectura que não é total-
mente perceptível devido ao revestimento azulejar que cobre ainda 
parte da parede. Existe, neste caso, uma nítida intenção de representar 
tridimensionalmente o espaço envolvente das personagens. As figuras 
aparecem a meio corpo debruçadas num parapeito e segurando uma 

2. Sobre o revestimento pintado existia uma camada de tinta que ocultava esta deco-
ração, tendo sido removida. Foram feitas sondagens noutro tramo que revelaram, 
igualmente, a existência de uma decoração não estando, neste momento, totalmente 
visível e, portanto, não sendo possível identificar o programa decorativo.

Fig. 2. Igreja de Santa Maria do 
Castelo, Abrantes
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filactera larga com uma inscrição. As aberturas, uma com um arco de 
volta perfeita e a outra com um arco polilobado [Fig. 2], são desenhadas 
em perspectiva, vistas de baixo, e com a marcação da espessura da 
parede. Para reforçar a noção de espacialidade, a  área por trás das 
figuras é de tonalidade escura obtendo-se, assim, a sensação de perto 
e de longe. Estas pinturas são datáveis dentro do período 1490-15203 e 
tem afinidades formais e elementos decorativos comuns, denominados 
cosmatescos4,  aos da Igreja do Convento de S. Francisco em Leiria, que 
podemos datar do mesmo período5. 

 Nesta igreja, cujas pinturas são, com grande probabilidade, da 
mesma autoria das de Abrantes, vamos encontrar outra situação de 
ilusionismo. Da pintura remanescente, pois as paredes da nave eram 
integralmente revestidas, o que já não acontece, vamos encontrar no 
último tramo do lado do Evangelho um conjunto de quatro arcadas 
sobrepostas, com a marcação de sombras nas caneluras das colunas 
e respectivos arcos ligeiramente apontados, nos quais estão inseridas 
figuras angélicas e santos onde, como no caso anterior, o segundo plano 
é de tonalidade escura de modo a obter uma leitura de profundidade.A 
situação onde mais notoriamente se pretende criar um espaço ilusório, 
encontra-se na Igreja de Santa Marinha de Vila Marim, Vila Real6. Esta 
pequena igreja de traça românica, já alterada, tem ainda áreas signi-
ficativas de quatro campanhas de pintura mural, duas sobrepostas 
na capela-mor e outras duas sobrepostas na nave. Do que resta da 
segunda campanha da capela-mor, datada de 1549, podemos observar 
nas paredes laterais uma porta fingida em cada uma delas. A da parede 
norte, entreaberta e por onde entra uma figura que segura as galhetas 
da celebração, tem um portal de cantaria de face plana decorada com 
meias esferas e encimada por uma filactera [Fig. 3]. Curiosamente, as 

3. Afonso, Luís Urbano de Oliveira. A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Inter-
nacional e o fim do Renascimento: Formas, Significados, Funções. Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian / FCT, 2009, Vol. 2, págs. 7-13.

4. Cosmatesco é um tipo de ornamentação de pavimentos com pequenos motivos geo-
métricos de mármore de diferentes cores, desenvolvido a partir dos séculos XII e 
XIII em Roma, cuja principal família era a Cosmati. Este tipo de decoração é também 
utilizado na pintura mural desta época e posteriores.

5. Existem outras pinturas, com o mesmo tipo de elementos decorativos, que podem 
também ser associadas a estas em termos de co-autoria: Capela do Paço Real de Sin-
tra, Ermida de Santo André do Outeiro de Montemor-o-Novo, Igreja de S. Leonardo 
de Atouguia da Baleia e Igreja do Convento de S. Francisco de Guimarães. A utili-
zação, em todas elas, da decoração de cosmatescos, levanta a possibilidade destes 
trabalhos terem sido realizados por uma equipa de pintores vinda de Itália através 
da Ordem de S. Francisco.

6. Afonso, Luís Urbano de Oliveira. A Pintura Mural Portuguesa..., págs. 822-832.
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almofadas desta porta tem a forma de pergaminho plissado, típico do 
mobiliário gótico. A da parede oposta está fechada e com pouco leitura 
devida a estar muito fragmentada. Não é difícil imaginar a transforma-
ção neste pequeno espaço da capela-mor, provocada pela pintura. As 
paredes que mantinham o granito à vista, despidas de qualquer orna-
mentação, são revestidas com uma pintura onde as cores vivas, ocres 
e vermelhos, criam um ambiente mais quente e acolhedor e, além disso, 
altera a percepção física do espaço com a introdução de duas portas 
fingidas, passagens ilusórias para o exterior. 

 Conhece-se o pintor, que numa das pinturas atribuíveis ao seu 
corpus, na Igreja de São Paio de Midões, Barcelos, assinou-a e datou-a 
«* ARNAUS * F * 1535»7. A pintura de Vila Marim está, também, datada 
«1549». Uma das características deste artista é a sua inventividade e 
capacidade de criar o espectáculo nas representações das figuras dos 
santos que, apesar de serem sempre os mesmos, aparecem com uma 
leitura diferente. Veja-se, por exemplo, o modo como, na representação 
de São Bartolomeu na Igreja de São Tiago de Folhadela, Vila Real, cria 
uma noção de tridimensionalidade do espaço através do modo como 
representa o diabo, colocando-o no primeiro plano da composição com 
as garras apoiadas na moldura fingida e olhar dirigido para o observador.
Este mesmo pintor representou na capela-mor da Igreja do Mosteiro 
de Fonte Arcada, Póvoa de Lanhoso, um friso de santos à escala na-
tural integrados nas arcaturas cegas e suportados por peanhas, com 
um enorme efeito de tridimensionalidade e de transformação ilusória 
do espaço, reforçada pela pintura das arquivoltas e colunelos. Quase 
poderíamos afirmar que a representação das figuras é um pretexto 
para alterar completamente o espaço, ficando a sua leitura remetida 
para segundo plano.

 No que diz respeito às situações de falsos nichos, é normal 
que se encontrem no contexto de retábulos fingidos, de que falaremos 
mais à frente, no entanto, vale a pena referir a existência, na Charola do 
Convento de Cristo de Tomar, de vários nichos fingidos nas paredes late-
rais das várias capelas existentes na parede exterior do deambulatório. 

7. Afonso, Luís Urbano de Oliveira. “Arnaus, um fresquista do Renascimento” em Re-
dondo Cantera, María José; Serrão, Vitor (coords.). O Largo Tempo do Renascimento 
– Arte, Propaganda e Poder. Lisboa, Caleidoscópio/Centro de História da UL, 2008, 
págs. 85-100; Rosas, Lúcia Maria Cardoso “Arnaus. Um pintor a fresco no Norte de 
Portugal na 1ª metade do século XVI” [em] VV. AA., II Seminário Internacional Lu-
so-Brasileiro Artistas e Artífices do Norte de Portugal. Artistas e Artífices no Mundo de 
Expressão Portuguesa. Porto, CEPESE, 2008, págs. 293-298.
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São pinturas de uma campanha 
que Domingos Vieira Serrão, em 
parceria com Simão de Abreu8, 
executou em finais do séc. XVI. 
Cada um desses nichos, pintado 
a têmpera directamente sobre 
o aparelho construtivo, tem in-
serida uma figura de santo ou 
alegoria. A noção de profundi-
dade do nicho é dada pelo modo 
como as sombras são trabalha-
das, com uma zona bastante es-
cura do lado que corresponde 
ao exterior do deambulatório e 
com a sombra da figura projec-
tada no lado oposto. 

 Correspondente à mes-
ma campanha decorativa, é de 
referir, também, a existência de 
um púlpito fingido no intrador-
so do arco triunfal do lado do 
Evangelho, igual ao verdadeiro 
existente em frente, com o qual 
que faz simetria. 

 Existem determinadas 
construções que não precisam, 
ou nas quais não é habitual a 
existência de um revestimento 
de protecção, sendo constituídas por um aparelho de cantaria, predo-
minantemente de granito ou calcário, conforme a região. No entanto, 
as juntas das pedras são as zonas sensíveis desta estrutura, por onde 
a água pode migrar para o interior do edifício. Pode resolver-se esta 
questão vedando-as na parte exterior da parede com uma argamassa 
com inertes de grão muito fino e bastante coesa 

8. Serrão, Vitor. “As campanhas Filipinas do Convento de Cristo de Tomar (1592-1604): 
A obra do pintor Domingos Vieira Serrão” [em] Fernandes, Isabel Cristina (coord). 
Entre Deus e o Rei. O mundo das Ordens Militares. Palmela, Município de Palmela e 
GEsOS, 2018, Vol. 2, págs. 795-823.

Fig. 3. Igreja de Santa Marinha, 
Vila Marim
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 Este modo de tratar as juntas de um paramento deve ter acom-
panhado a construção dos primeiros edifícios românicos e ter-se-á 
feito, continuadamente, até aos nossos dias com diferentes expressões. 
Relativamente ao interior dos edifícios encontramos algumas situações 
onde o tratamento das juntas denota uma preocupação estética e de 
marcação evidente da estereotomia da pedra, não correspondendo a 
uma solução funcional mas decorativa e era uma prática corrente nos 
séculos XV e XVI, ultrapassando o âmbito local sobrepondo-se a valência 
estética à funcional, impondo-se como gosto de uma época, acabando 
esta técnica por chegar mais longe que o facto em si mesmo, surgindo 
na pintura mural coeva, representando os paramentos com esse modo 
de tratar as juntas9. Podemos observar algumas destas situações nas 
pinturas das Igrejas de Santo Aleixo de Montemor-o-Novo, Santa Luzia 
de Sarzeda, Sernancelhe [Fig. 4], S. Francisco de Bragança, S. João 
Batista de Souto de Lafões, Oliveira de Frades, Santa Leocádia de Santa 
Leocádia, Chaves, onde o modo de representar as juntas é feito com 
dois traços paralelos sendo um escuro e outro branco, significando que 
o escuro é uma linha de sombra e o branco será uma zona de luz, isto é, 
a existência de diferença de planos entre a massa das juntas e a pedra.

9. Caetano, Joaquim Inácio. “400 anos a fingir ou os acabamentos nas paredes dos edi-
fícios dos séculos XV e XVI”, Artis, nº 5, 2006, págs. 125-144.   

Fig. 4. Igreja de Santa Luzia, 
Sarzeda
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 Existem outros revestimentos de imitação do aparelho cons-
trutivo que, em termos de leitura, nos remetem para os paramentos 
com sillhares almofadados ou em ponta de diamante como o existente 
no pátio central do Palácio de Sintra10. Trata-se de uma pintura a fresco 
que, apesar de muito fragmentada por se encontrar picada e ter estado 
coberta por um novo reboco, tem leitura suficiente para se identificar 
o seu esquema compositivo. Esta pintura decorativa repete em toda 
a extensão da parede um motivo, composto por formas geométricas, 
quadrados e trapézios com cores diferentes, de modo a dar a uma no-
ção semelhante à forma designada por ponta de diamante, truncada e 
vista de lado, organizado em filas desencontradas, criando uma ilusão 
de tridimensionalidade. Apesar de não haver dados para a sua datação, 
cremos que será do primeiro quartel do século XVI, devendo fazer parte 
da campanha de obras promovida por D. Manuel. Esta pintura pretende, 
com um certo grau de fantasia e gosto pela cor, imitar o aparelho de 
um edifício com os silhares em forma de ponta de diamante, como o 
da Casa dos Bicos em Lisboa, (1493-1517), ou os Palazzi dei Diamanti de 
Verona (1480-1483) e de Ferrara (1493-1503).

 Parece-nos não se poder desligar este tipo de decorações, 
como a do Palácio da Vila de Sintra, dos programas de modernização 
renascentistas, ou «ao romano» como é referido em alguns textos, 
dos espaços civis e religiosos onde, a par dos grotescos, existem de-
corações de imitação deste tipo de silhares como ocorre nas Igrejas de 
Santa Leocádia (1511-1513) e de Outeiro Seco, Chaves (1535). São pinturas                                      
pertencentes ao corpus da oficina do Mestre de Santa Leocádia11 sendo, 
precisamente, uma das suas características, a introdução de grotescos 
em bandas decorativas rematando as composições figurativas. Nestas 
duas igrejas, em Santa Leocádia em toda a capela-mor e em Outeiro 
Seco já só de uma forma fragmentada na parede Sul da nave, existe 
também outro tipo de composição decorativa em forma de lambrim, 
cujo motivo, repetido bidimensionalmente ao longo desta área, tem 
a forma de ponta de diamante truncado com um quadrifólio no meio.
Voltando às pinturas de Santa Leocádia, interpretamos o esquema 
decorativo da capela-mor como um conjunto coerente do qual fazem 
parte o lambrim, as colunas separadoras das composições narrativas 

10. Afonso, Luís, et al. “A pintura mural em Sintra na Idade Média e no Renascimento” 
[em] VV. AA. Contributos para a História Medieval de Sintra. Actas do I curso de Sin-
tra, 28 de março-2 de junho de 2007. Sintra, Câmara Municipal de Sintra, 2008, págs. 
131-152.

11. Caetano, Joaquim Inácio. O Marão e as Oficinas de Pintura Mural nos Séculos XV e 
XVI. Lisboa, Aparição, 2001.
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e a própria platibanda fingida 
que remata superiormente as 
composições, numa tentativa 
de criar uma arquitectura ilu-
sória, uma loggia, vista de fora 
para dentro.

 Vamos encontrar, tam-
bém, na Igreja de S. João Batista 
de Souto de Lafões (1525-1550) 
[Fig. 5], o que resta de um re-
vestimento com o mesmo tipo 
de padrão a imitar silhares de 
ponta de diamante, na área 
correspondente a um lambrim 
que rematava inferiormente as 
pinturas da capela-mor.

Retábulos fingidos
Na pintura a fresco desta época, 
podemos encontrar duas situa-
ções distintas. A representação 
de santos, muitas vezes devida 
a encomendas de confrarias 
ou de particulares, encontran-
do-se, sobretudo, ao longo das 
paredes da nave ou no arco 
triunfal junto das paredes late-

rais, sendo as figuras, nestes casos, normalmente emolduradas por 
barras monocromáticas ou então com decorações muito simples, fre-
quentemente executadas com recurso a estampilhas. Quando se trata 
de um ciclo narrativo com um tema cristológico, mariano ou da vida de 
um santo e, ainda, com a representação do orago na parede fundeira, 
eventualmente acompanhado por outros santos taumaturgos como São 
Sebastião que é de longe o mais representado, ou por São Pedro e São 
Paulo, como símbolos da Igreja Católica que habitualmente ladeiam o 
orago, as composições são organizadas como se estivessem integradas 
num retábulo ou numa estrutura que funciona como tal.

Fig. 5. Igreja de S. João Batista, 
Souto de Lafões.
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 Nas composições mais recuadas, da transição do século XV 
para o XVI, e todas elas localizadas na região Norte do país, não en-
contramos ainda os elementos formais de um retábulo. No entanto, as 
figuras ou cenas têm a emoldurá-las estruturas arquitectónicas com o 
objectivo de criar vários planos de leitura e, assim, obter um efeito de 
tridimensionalidade, nem sempre perfeitamente conseguido devido 
a um fraco domínio da perspectiva. Por vezes recorre-se também a 
outros elementos decorativos que, de algum modo, pretendem imitar 
uma decoração de tecidos onde os motivos aparecem muito estilizados, 
mas tendo uma notória referência a verdadeiros tecidos da época.

 Numa composição na parede fundeira da capela-mor da Igreja 
de São Salvador de Tabuado, Marcos de Canavezes, estão representa-
dos Deus Salvador do Mundo ao centro, sentado num trono, São João 
Batista à sua direita e São Tiago Peregrino no lado oposto [Fig. 6]. 
Pretende-se dar una noção de tridimensionalidade do espaço onde 
as figuras estão inseridas, através da representação de uma abóbada 
de nervuras, que segue um modelo manuelino, e que arranca de duas 
colunas simples, sendo o segundo plano da composição resolvido pela 
representação de um tecido com motivos de quadrifólios e de flores 
de lis. Esta situação cria uma certa ambiguidade do espaço, não se 
podendo concluir se o pintor pretendeu representar um espaço arqui-

Fig. 6. Igreja do Salvador, 
Tabuado
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tectónico ou um retábulo de pedra, mas sendo evidente que existe, 
intencionalmente, a representação de vários planos de leitura

 É notório que, no período correspondente ao segundo quartel 
do século XVI, a pintura mural não acompanhou a produção escultórica, 
quer retabular quer de pórticos exteriores de igrejas e palácios, sendo 
em reduzido número os exemplares que seguem uma evidente linguagem 
renascentista. Passa-se muito rapidamente dos modelos tardo góticos, 
que perduram até bastante tarde, para uma estética maneirista ou, dizen-
do de outro modo, a maioria dos retábulos que, eventualmente, seguem 
modelos renascentistas do ponto de vista da composição estrutural, 
despem-se da sua  característica linguagem ornamental de grotescos e 
elementos fantástico associados, para representar apenas os elementos 
estruturais do retábulo - pilastras, entablamentos e frontões.

 Dos espécimes conhecidos, a pintura da Igreja de Santo Aleixo, 
Montemor-o-Novo, é a que melhor ilustra a tipologia dos retábulos re-
nascentistas fingidos [Fig. 7]. Este templo rural, isolado no campo a 
cerca de oito quilómetros de Montemor-o-Novo, e actualmente em 
ruína, foi construído em 1525 por iniciativa do Cardeal-infante D. Afonso, 
numa altura em que dirigia a arquidiocese de Évora, segundo Joaquim 
Oliveira Caetano12.

 A pintura situa-se na parede fundeira da capela-mor represen-
tando três episódios da vida do orago e, como descrevem Vitor Serrão e 
Luís Afonso13, “Estes episódios são enquadrados por um belíssimo pórtico 
renascentista em arquitectura virtual imaginizada pelo pintor, constituído 
por quatro pilastras estreitas, acinzentadas, lavradas com grotescos de 
rótulos e pendurados e rematadas por um entablamento com grinaldas, 
incluindo um brucânio e um instrumento musical (viola de arco), além de 
bustos “all’antico” nas bases. O segundo registo do pórtico é constituído, 
na zona central, por um pequeno nicho quadrangular apoiado em ale-
tas com uma imagem central do Calvário, enquanto que, lateralmente, 
se erguem duas grandes vieiras contra um fundo negro.” Completam a 
composição, já inseridos fora do pórtico, do lado do Evangelho um Santo 
Bispo e do lado contrário São Sebastião. É evidente que fazem parte da 

12. Caetano, Joaquim Oliveira. “Garcia Fernandes. Uma exposição à procura de um 
pintor” [em] Garcia Fernandes. Um pintor do Renascimento eleitor da Misericórdia de 
Lisboa. Lisboa, Museu de S. Roque, 1998, págs. 11-77.

13. Serrâo, Vítor; Afonso, Luís Urbano “Os frescos da igreja de Santo Aleixo (1531), 
uma obra prima do Renascimento português”, Almansor, n.º 4, 2005, págs. 149-166.   
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mesma campanha pois a paisagem de segundo plano continua por trás 
destas figuras.

 É uma pintura onde, conjuntamente com a grande qualidade da 
arquitectura fingida, as figuras  tem um excelente tratamento formal 
ao nível das carnações e panejamentos que não se encontra na pintura 
mural desta época nesta região e, apesar de até ao momento não ter 
sido encontrada documentação sobre a sua autoria, a pintura está 
datada. Numa pequena cartela  da primeira pilastra da esquerda está 
inscrita a data «1531». 

 Com uma organização semelhante e com o mesmo tipo de de-
coração podemos referir a pintura da Igreja de Santo Isidoro, Marco de 
Canaveses. Trata-se também de uma pintura situada na parede fundeira 
da capela-mor, organizada à maneira de um tríptico fingido, estando 
as três figuras representadas, Santo Isidoro ao centro, já desaparecido 
devido ao desentaipamento da fresta, Nossa Senhora com o Menino do 
lado do Evangelho e do lado contrário Santa Catarina,  separadas por 
colunelos. Neste caso, a decoração de grotescos não está inserida no 
retábulo fingido mas em faixas verticais da cada lado da composição, 
que se prolongam pelas paredes laterais e onde restam duas figuras do 
conjunto que deveria revestir a totalidade das paredes da capela-mor, 
São Miguel Arcanjo, do lado do Evangelho e São Tiago Peregrino do lado 
da Epístola. Esta pintura também tem inscrita a data da sua execução 
numa cartela semelhante à da pintura anteriormente referida «1536» 
e o nome do pintor «MORAES» numa outra cartela simétrica. 

Fig. 7. Ermida de Santo Aleixo, 
Montemor-o-Novo
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 Não podemos deixar de referir outros retábulos que, apesar 
de não terem a decoração típica renascentista, como referimos an-
teriormente, apresentam uma estrutura deste tipo onde o efeito de 
tridimensionalidade é dado pela representação dos enxalços do espaço 
onde as figuras se encontram criando-se, assim, dois planos distintos.
Na Igreja Paroquial de Souto de Lafões, Oliveira de Frades, na pintura 
da parede fundeira da capela-mor, datável de 1525-1550, recorre-se a 
uma solução semelhante para criar a sensação de tridimensionalidade, 
a representação do intradorso de uma espécie de portal que abre para 
a leitura das figuras representadas. No segundo plano que, por sua vez, 
finge um aparelho construtivo, criaram-se no registo inferior outras 
aberturas rematadas por arco de volta perfeita de onde aparecem S. 
Pedro e S. Paulo e, no registo superior, duas figuras de difícil identi-
ficação14, debruçadas sobre um parapeito. Num plano mais recuado 
vê-se, no registo superior, a Assunção da Virgem, tendo-se perdido a 
imagem do registo inferior. Apesar de não haver um grande domínio da 
perspectiva consegue-se, com o recurso a vários planos narrativos , a 
noção de tridimensionalidade.

 Na Capela de Santa Madalena de Santa Valha, Valpaços, na pa-
rede fundeira da pequena capela-mor estão representadas três passos 
da vida da santa, inseridos num pórtico e separadas entre si por duas 
colunas quadrangulares que sustentam um frontão triangular. A no-
ção de profundidade é dada, sobretudo, pelo espaço por trás da figura 
central onde estão representados vários planos (uma parede recuada 
com aberturas para o exterior), e por um dossel e pavimento de ladrilhos 
perspectivados. A pintura está datada no remate das colunas «1555» 
e, numa legenda abaixo da composição, está também identificado o 
pintor «E PIMTOU . A TRISTAÕ COR(REI)A ME CHAVES».

 A partir de finais do século XVI e durante o seguinte, já vamos 
encontrar retábulos fingidos com a imitação da estrutura clássica deste 
tipo de equipamento.

 É o caso da pintura da pequena Capela de Nossa Senhora do 
Rosário em Outeiro Seco, Chaves, datável de finais do século. Na pa-
rede fundeira a pintura de um retábulo fingido organiza-se a partir de 
um nicho central, que receberia uma imagem de vulto, com a narração 
de várias histórias relacionadas com a devoção a Nossa Senhora do 
Rosário. Na parte inferior na banqueta, está apoiado, de cada lado, um 

14. Afonso, Luís Urbano de Oliveira. A Pintura Mural Portuguesa..., págs. 730-734.
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grupo de quatro colunas que suportariam um frontão de remate do 
retábulo, hoje perdido. 

 Na Capela do Espírito Santo de Maçaínhas, Belmonte, depa-
ramo-nos com um retábulo em forma tríptico com a representação 
do Pentecostes no primeiro registo do painel central e da Santíssima 
Trindade, em forma de Trono da Graça no registo superior. Nos volan-
tes estão representados Santa Catarina do lado do Evangelho e do 
outro lado um santo de difícil identificação, possivelmente um santo 
diácono tendo em conta as suas vestes15. Nesta capela conserva-se 
ainda o primitivo altar de pedra adossado à parede onde se representa, 
também pintado a fresco, o seu frontal de tecido lavrado com motivos 
em forma de palmeta, com alternância de cores nas faixas verticais e 
com a representação do sebasto usual deste ornamento de altar. É uma 
pintura datável de meados do século XVI.

 Se observarmos algumas pinturas da primeira metade do XVII 
continuamos a encontrar estruturas simples, constituídas por pilastras 
e entablamentos, sem elementos decorativos tendo, inequivocamente, 
uma linguagem maneirista com todos os seus elementos clássicos 
como as colunas estriadas em dois terços, entablamentos rectos enci-
mados por frontões triangulares ou com um segundo registo de repre-
sentação, aletas e volutas, frisos decorativos com ornatos em forma de 
canais, óvulos e dardos, denteados, querubins e restantes elementos 
da gramática decorativa maneirista. A representação figurada ou nar-
rativa, pode ser organizada em forma de painéis inseridos na estrutura 
e alguns têm nichos fingidos com a figura pintada aí colocada ou vazios 
para que, à sua frente seja colocada uma imagem de vulto. Podemos 
encontrar alguns espécimes deste tipo nas seguintes igrejas: Igreja de 
Nossa Senhora das Neves, Sortelha, Sabugal (C. 1600); Ermida de Stº 
António, Pavia, Mora (1ª metade do séc. XVII); Ermida de Stº António, 
Arronches (1ª metade do séc. XVII) e Ermida de S. Brás, Vila de Frades, 
Vidigueira (1600-1625)16.

15. Gonçalves de Sousa, Catarina Valença. As Pinturas Murais Tardo-Medievais do Con-
celho de Belmonte. Belmonte, C. M. De Belmonte, 2003.   

16. Caetano, Joaquim Inácio. “Retábulos fingidos na pintura mural portuguesa” [em] 
Glória, Ana Celeste. O Retábulo no Espaço Ibero-Americano. Forma, função e icono-
grafia. Lisboa, Instituto de História da Arte da FCSH-UL, 2016, Vol. 1, págs. 353-365  
[Disponible en: http://hdl.handle.net/10362/16423 ]
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Tecidos fingidos
O fingimento de tecidos na pintura a fresco dos séculos XV e XVI em 
Portugal, com especial incidência no Norte do país, insere-se num con-
texto mais amplo, que é o da sua vertente decorativa e capacidade de 
imitação de outros materiais e equipamentos. Entendemos que essa 
sua componente ultrapassa a simples decoração associada às com-
posições figurativas assumindo, muitas vezes, o papel de protagonista 
como elemento transformador da leitura do espaço onde se insere.  

 A presença de tecidos nas igrejas tem que ver com dois aspec-
tos fundamentais. Em primeiro lugar com as celebrações eucarísticas e 
outras cerimónias onde os tecidos são um elemento importante desses 
rituais nas vestes do celebrante, toalhas e frontais de altar, mudando 
conforme o calendário litúrgico, como acontece ainda hoje. A outra 
presença relaciona-se com a ornamentação do espaço litúrgico com 
os chamados panos de armar, em determinadas festividades, o que 
raramente se faz actualmente, a não ser durante a Quaresma em que 
se ocultam as imagens dos altares com panos negros ou roxos. 

 A imitação de têxteis, com maior ou menor fidelidade a um 
modelo real, aparece, maioritariamente, na capela-mor e, em menor 
número de casos, no arco triunfal. Esta situação deve estar relacionada 
com o facto de este espaço ser o mais sacro e mais nobre da igreja e, 
consequentemente, da responsabilidade do clero ou da nobreza que se 
encarregaria da sua decoração, percebendo-se que, em alguns casos, 
as encomendas teriam em conta o que de mais recente se fazia em 
termos de gosto, como é o caso das referências de pinturas ao romano 
sendo, por isso mesmo, uma demonstração de poder no sentido em 
que, deste modo, se mostrava estar a par das modas europeias.

 A representação de têxteis com um sentido ornamental, ocor-
re já em pinturas de finais do século XV e início do XVI como se pode 
observar na maioria das pinturas que constituem o corpus da Oficina II 
do Marão17. As composições figurativas são acompanhadas por tapetes 
decorativos que ocupam uma área significativa, por vezes maior que 
aquela [Fig. 8]. Não podemos dizer que se trata de uma pintura ilusio-
nista, uma vez que a fidelidade a eventuais modelos de tecidos, não é 
bem conseguida. Apesar de se perceber que existe uma fonte a partir 
de um tecido lavrado, os motivos são bastante estilizados e, além disso, 

17. Caetano, Joaquim Inácio. O Marão e as Oficinas de Pintura Mural...
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não existe a preocupação da imitação das faixas de tecidos cozidas 
umas às outras, como se verifica em pinturas de datas posteriores.  

 As representações de retábulos são, frequentemente, acom-
panhadas da imitação de tecidos em diversas situações, como panos 
de armar a forrar as paredes, em frontais de altar, a integrar o próprio 
retábulo e, também, como segundo plano nas composições figurativas. 
Deste modo, o conjunto pictórico constituído pelo retábulo e pelos pa-
nos, tem também um efeito transformador do espaço, sem podermos 
dizer que se trata de uma verdadeira pintura ilusionista uma vez que os 
efeitos são conseguidos, sobretudo, pela utilização da cor e das formas 
e muito menos pela capacidade de representar a tridimensionalidade 
e a fidelidade a um modelo. 

 Vamos encontrar uma destas situações na Igreja de São Tiago de 
Folhadela, Vila Real, onde, numa campanha datável da segunda década 
de quinhentos, se representou um retábulo fingido na parede fundeira 
da capela-mor, sendo as paredes laterais revestidas por uma pintura a 
imitar tecidos de faixas verticais onde alternam fundos ocres e cinzentos 
com motivos estampilhados a vermelho e preto, respectivamente.

Fig. 8. Igreja de Santa Marinha, 
Vila Marim
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 Neste caso, a intenção de 
fingir um pano de armar é refor-
çada pelo modo como é feito o 
seu remate superior, imitando 
umas argolas presas ao tecido 
que, por sua vez é pendurado em 
vários pregos, também estes de-
senhados. Provavelmente o re-
mate inferior teria uma franja fin-
gida, como em outras pinturas, 
mas, devido ao seu mau estado 
de conservação nesta zona, não 
se conservou. Este propósito de 

imitação de tecido torna-se ainda mais notório porque o segundo plano 
das figuras do retábulo é resolvido com a imitação de um tecido lavrado, 
também com o mesmo motivo, obtendo-se, assim, uma coerência e 
uniformidade de leitura.

 Do que resta de alguns conjuntos pictóricos que revestiriam, 
se não a totalidade do espaço interior da igreja, pelo menos toda a ca-
pela-mor, vamos encontrar situações semelhantes como na arruinada 
Igreja Paroquial de Colmeal, Figueira de Castelo Rodrigo, onde se pode 
observar num dos tramos da nave o que resta de uma pintura que imita 
um tecido de faixas verticais, alternando o ocre e o vermelho nos fun-
dos e com um motivo em forma de palmeta estilizada. Nesta pintura, o 
efeito de pano pendurado é mais bem conseguido, representando-se 
a ondulação da suspensão.

 Numa outra pintura da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de 
Aldeia Nova, Trancoso, vamos encontrar o mesmo motivo organizado de 
um modo semelhante acompanhando, de cada lado, a composição central.

 De um modo geral, todas as pinturas que imitam panos pendu-
rados, representam sempre tecidos de faixas verticais, geralmente com 
duas cores de fundo que alternam entre si e com motivos que, na maior 
parte dos casos, são estilizações de modelos reais sem grande fidelidade, 
percebendo-se que essa não seria a principal preocupação mas, antes, 
o efeito resultante dos jogos cromáticos contrastantes. Depois, alguns 
pormenores remetiam, de facto, para a ideia de tecido como a imitação 
de franjas no remate inferior enquanto que a imitação da suspensão do 
tecido e das consequentes pregas, raramente é representado.

Fig. 9. Igreja de S. Tiago, 
Adeganha
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 Além dos casos anteriormente referidos, vamos encontrar este 
tipo de situação nos seguintes templos: Capela de Santo Cristo de Castro 
Vicente, Mogadouro e nas Igrejas de São Martinho de São Martinho do 
Peso, Mogadouro; São Bartolomeu de Teixeira, Miranda do Douro; São 
Tiago de Adeganha, Torre de Moncorvo; São Martinho de Couto de 
Ervededo, Chaves; São Tiago de Valadares, Baião; São Mamede de Vila 
Verde, Felgueiras; São João Baptista de Souto de Lafões, Oliveira de 
Frades; Santa Luzia de Sarzeda, Sernancelhe e Santo Cristo de Picote, 
Miranda do Douro.

 Partindo do princípio que estas pinturas revestiriam toda a ca-
pela-mor, o que hoje podemos observar são situações remanescentes, 
confinadas ao espaço da parede fundeira e da parte das paredes laterais 
que fica atrás do retábulo-mor, das quais, apenas duas, nas igrejas de 
Folhadela e de Vila Verde, estão totalmente visíveis porque, aquando do 
seu restauro, o retábulo foi removido. As restantes continuam escondi-
das, parcialmente cobertas por camadas de cal e muitas delas em mau 
estado de conservação.

 Esta capacidade de transformar a leitura do espaço pela imitação 
de tecidos é bastante evidente na Igreja de São Tiago de Adeganha, Torre 
de Moncorvo [Fig. 9], cujas pinturas foram restauradas há poucos anos e, 
tendo o retábulo-mor sido desmontado para ser também ele restaurado, 
houve a oportunidade de ver o que resta sem quaisquer interferências 
de leitura, percebendo-se a sua capacidade de criar o espectáculo, que 
resulta da utilização exuberante da cor e da imitação tecidos de modo a 
montar uma encenação e criar um ambiente de riqueza e de envolvimento 
à figura São Tiago e, também, de conforto e deslumbramento.

 Este modo de enriquecer visualmente a ousia do templo não é 
exclusivo do conjunto de pinturas do Nordeste português. Por efeito de 
contaminação de gosto entre os dois lados da fronteira, ou por moda, 
vamos encontrar na vizinha província de Zamora várias igrejas com este 
tipo de decoração. Na comarca de Aliste, a Igreja de Santo Domingo 
de Guzmán de Vivinera tem, a rematar lateralmente as várias compo-
sições do ciclo dedicado ao orago, uns panos fingidos de riquíssimo 
efeito decorativo com faixas de várias cores e motivos executados com 
estampilha. Na comarca de Sayago18, com um esquema decorativo se-

18. González Obeso, Ana; Cura Sancho, Raquel del. Estudio y documentación de con-
juntos de pinturas murales en la comarca de Sayago (Zamora). Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 2012 [Disponible en: http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/
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melhante ao anteriormente descrito, temos a Igreja de Nuestra Señora 
de la Expectación de Badilla onde as faixas alternam entre o vermelho 
e o cinzento com motivos desenhados. 

 Ainda na mesma comarca, existem outros dois casos de tecidos 
fingidos, mas com um programa um pouco diferente. Em vez do enqua-
dramento das composições figurativas e narrativas da parede fundeira, 
os panos revestem integralmente as paredes laterais da capela-mor, imi-
tando panos de armar. São compostos por faixas estreitas, com a largura 
de pano verdadeiro, onde, na Igreja de San Miguel Arcángel de Carbellino 
[Fig. 10], alternam os fundos de cor vermelha, ocre, cinzenta e branca 
com desenhos a preto e, na Igreja de Nuestra Señora de los Ángeles de 
Villamor de la Ladre, os fundos são brancos, vermelhos e ocres. Nos dois 
casos os motivos são desenhados e tem a forma de palmeta. 

 Este motivo, a palmeta, é usado recorrentemente no fingimento 
de tecidos nesta comarca de Sayago, assim como na região fronteiriça 
de Portugal desde a Guarda até Bragança, não se encontrando noutras 
zonas do país19.

sayago/el-estudio.html]; Rivera de las Heras, José Ángel. “La Ermita de Nuestra 
Señora de Fenandiel de Muga de Sayago (Zamora)”, Anuario del Instituto de Estudios 
Zamoranos Florián de Ocampo, n.º 5, 1988, págs. 153-180.

19. Caetano, Joaquim Inácio. “Os tecidos fingidos na pintura a fresco dos séculos XV e 
XVI no Norte de Portugal-estudo de um motivo”, Conservar Património, n.º 27, 2018, 
págs. 63-69 [Disponible en: http://revista.arp.org.pt/pt/artigos/2016044.html ]

Fig. 10. Igreja de San Miguel 
Arcángel, Carbellino


