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Contributos para o estudo do Retábulo no Mundo
Português: os Prenúncios do Triunfalismo Católico

(c. 1580 – c. 1620)

Francisco Lameira1

No panorama retabular português, incluindo as antigas possessões ultramarinas, é possível
diferenciar o Maneirismo em duas fases. A primeira decorre entre cerca de 1550 a cerca de
1580 e a segunda entre cerca de 1580 a cerca de 1620.

À fase da atitude anti clássica e do decoro tridentino, sucede uma outra em que se
ensaiam e experimentam novas propostas litúrgicas e artísticas, constatando-se uma certa
diversidade de soluções compositivas, algumas denotando ambiguidade e tensão.

Este novo ciclo está associado à união política dos dois países ibéricos, ocorrida em
1580, e ao consequente estreitamento de relações artísticas com algumas cidades espanholas,
nomeadamente Madrid, Zamora, Valhadolid, Badajoz, Sevilha, etc.

Neste contexto assiste-se à intensificação do uso de retábulos, tornando-se a obra do
italiano Sebastião Serlio o ponto de partida para uma série de ensaios e experiências que, apesar
de pontuais e por vezes divergentes, prenunciam o longo ciclo do Triunfo da Igreja Católica.

A partir de cerca de 1620 ocorre uma nova conjuntura, a que chamamos hoje
Protobarroco (Francisco Lameira e Vítor Serrão, “O retábulo protobarroco em Portugal (1619
– 1668),” in Promontoria. Revista do Departamento de História, Arqueologia e Património da
Universidade do Algarve, n.º 1, (Faro 2003), 63 a 96). A expressão ao moderno, utilizada na
época pela clientela referindo-se aos novos retábulos que se construíam, é um claro testemunho
dessa mudança. A partir de então cessam os ensaios e inicia-se o espectáculo, envolvendo-se
profundamente os fiéis, isto é, chamando-os para o palco do teatrum sacrum, em que os vários
tipos de retábulos surgem como os cenários dos vários actos.

Apresentamos, de seguida, uma abordagem a alguns aspetos da realidade retabular do
período entre cerca de 1580 a cerca de 1620.

1 Professor Agregado no Departamento de Artes e Humanidades da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade do Algarve e membro do Centro de Investigação em Artes e Comunicação.
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Usos e funções
Na sequência da reestruturação litúrgica então empreendida pelos setores mais

esclarecidos do clero, assiste-se a uma diversificação dos usos e funções dos retábulos.

Retábulos narrativos ou didáticos
À semelhança do que ocorria na fase anterior, continuam a ser os de maior aceitação da

clientela. Apresentam ciclos figurativos de temática cristífera, mariana ou hagiográfica, com o
objetivo de instruir os fiéis, maioritariamente iletrados.

Retábulos relicários
Adquirem uma importância crescente. Os relicários passam a ser guardados nos

retábulos, que apresentam diversos lóculos ou nichos, muitas vezes resguardados por portas.
Nos momentos solenes eram expostos aos fiéis, exaltando-se o exemplo dos que já estavam na
glória de Deus.

Retábulos devocionais a um só tema
Adquirem cada vez maior predominância junto da clientela. O objetivo destes retábulos

era exaltar a representação do orago, quer em pintura, quer em escultura, evitando-se a
dispersão do olhar dos fiéis noutros temas. Aumentava-se deste modo as dimensões das
imagens. Assiste-se mesmo à gradual valorização das representações escultóricas, que se
impõem nos intercolúnios dos retábulos dentro de nichos emoldurados, competindo com a
pintura figurativa.

Retábulos devocionais a três temas
Estes retábulos, de grande aceitação, surgem como alternativa aos devocionais a um só

tema, pois para além da representação figurativa do orago, permitia apresentar imagens de duas
devoções secundárias. Como alternativa, que tende a deixar de ser usada, assiste-se à
sobreposição de duas telas em cada um dos dois tramos laterais, aumentando para quatro o
número de representações figurativas.

Tipologias e modelos compositivos
Surgem novas tipologias ou retomam-se outras de menor aceitação, chegando a ser

usadas catorze soluções diferentes. Aplicam-se também novos modelos compositivos.
Apresentamos de seguida as diversas tipologias utilizadas, referindo-se algumas das inúmeras
especificidades compositivas detetadas.

Corpo único e um só tramo
Já era utilizada na conjuntura anterior, tornando-se progressivamente numa tipologia de

grande aceitação.
Se nalguns exemplares o intercolúnio é preenchido exclusivamente por uma tela, de

grandes dimensões com moldura de madeira, com a representação pictórica do orago, como
ocorre por exemplo no retábulo da capela do Hospital de Nossa Senhora da Luz de Carnide, em
Lisboa, a tendência é para essa tela ser enquadrada por uma estrutura arquitetónica,
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maioritariamente inscrita entre duas colunas, uma de cada lado, apontando-se como exemplo
os retábulos colaterais da igreja de Nossa Senhora do Monte, em Velha Goa. Menos frequente
é o facto de o intercolúnio estar inscrito entre colunas duplas, como acontece no risco do
retábulo, realizado por Francisco Vanegas e que se destinava à igreja de São Sebastião, em
Lisboa. De acordo com a legenda existente no topo do dito projeto, parcialmente escrita em
data posterior, o retábulo era anterior a 1587, data do falecimento do rei D. Sebastião, patrono
da encomenda.

De carácter ímpar é o retábulo da capela do Esporão na Sé de Évora pelo facto de a
grande tela central estar inscrita entre elementos arquitetónicos triplos, ao centro uma coluna
mais avançada do que as duas pilastras das ilhargas (Fig. 1).

De referir ainda que, alguns retábulos, para além da tela central pintada, apresentam ao
centro uma imagem de vulto perfeito do Senhor Crucificado, apontando-se como exemplo o da
sacristia do convento da Cartuxa, em Évora.

Fig. 1 - Évora. Retábulo da capela do
Esporão, na igreja da Sé.
(Fotografia de António Severo)
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Corpo único e três tramos
Tipologia de grande aceitação. Na maioria dos exemplares subsistentes os intercolúnios

inscrevem-se entre duas colunas, uma de cada lado.
Nalguns casos só apresentam colunas nas extremidades, não havendo qualquer elemento

arquitetónico a delimitar o tramo central, como ocorre no retábulo lateral, da invocação do
Menino Deus, na igreja matriz de São Vicente de Abrantes, ou então o tramo central é
delimitado por pilastras, uma de cada lado, apontando-se como exemplo o risco ainda
subsistente do retábulo da Porciúncula da igreja do convento de São Francisco, no Porto.

Também é possível só o tramo central estar inscrito entre colunas duplas, registando-se
apenas uma coluna nos lados extremos dos tramos laterais. Como exemplo aponta-se o retábulo
da capela-mor da igreja da Santa Casa da Misericórdia de Faro.

Se maioritariamente o tramo central era ocupado pela representação escultórica do
orago, que se encontra no interior de um nicho emoldurado, também é possível o intercolúnio
principal apresentar uma tela pintada. Já os tramos laterais tanto podem ser preenchidos por
uma tela de cada lado, por duas telas sobrepostas, uma maior e outra mais pequena ou as duas
iguais, ou mais raramente por três telas sobrepostas. Ocorre também os tramos laterais serem
preenchidos por um nicho emoldurado com uma imagem de vulto perfeito, sobreposto por uma
tela rectangular. Menos frequente é existirem nichos emoldurados com imagens de vulto
perfeito nos intercolúnios laterais.

Dois corpos e um só tramo
Teve muito pouca aceitação. Os raros exemplares subsistentes apresentam intercolúnios

inscritos entre duas colunas, uma de cada lado, preenchidos por telas pintadas. Como exemplos
apontamos dois retábulos da igreja da Sé de Portalegre.

Dois corpos e três tramos
Trata-se da tipologia com maior aceitação da clientela. Maioritariamente os

intercolúnios inscrevem-se entre duas colunas ou pilastras, uma de cada lado. Mais raro é o
tramo central estar inscrito entre colunas duplas e só haver uma coluna no lado exterior dos
tramos laterais, como acontece no retábulo da capela-mor da igreja da Misericórdia de
Montemor-o-Velho.

Na maioria dos retábulos, os intercolúnios são preenchidos por painéis pintados com
representações figurativas, sendo possível o tramo central do primeiro corpo ter um nicho
emoldurado com a representação escultórica do orago. Nem sempre os painéis pintados dos
intercolúnios apresentam as mesmas dimensões, havendo situações em que a tela central do
segundo corpo interrompe o entablamento e se prolonga pelo ático como ocorre no retábulo
principal da igreja da Misericórdia de Alcochete, ou então as duas telas das ilhargas são mais
pequenas porque só elas assentam num embasamento de talha. Também é possível os tramos
laterais serem compostos por nichos emoldurados com imagens de vulto perfeito, registando-
se no intercolúnio central duas telas pintadas, de seção retangular, apontando-se como exemplo
o retábulo principal da igreja da Sé de Leiria (Fig. 2).
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Fig. 2 - Leiria. Retábulo principal da
igreja da Sé.
(Fotografia de Virgolino Jorge)

Dois corpos e cinco tramos
Tipologia pouco usada. Num dos casos conhecidos, no retábulo da capela-mor da igreja

de Nossa Senhora do Carmo de Coimbra os intercolúnios inscrevem-se entre duas colunas, uma
de cada lado, coexistindo diversas telas pintadas e algumas representações escultóricas, estas
últimas não só no tramo central do primeiro corpo mas também nos dois tramos extremos. No
outro exemplo, no retábulo principal da igreja da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Velha,
também os intercolúnios se inscrevem entre duas colunas, uma de cada lado. Predominam as telas
pintadas, localizando-se as representações escultóricas nos três nichos centrais do primeiro corpo.

Dois corpos e sete tramos
Só se conhece um exemplar e de grande qualidade, o da capela da Paixão de Cristo, na

igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção de Torre de Moncorvo, cujo risco é possível
atribuir ao arquiteto e mestre-de-obras da Sé de Miranda, Gaspar da Fonseca, originário de
Coimbra e o entalhe a profissionais oriundos de Vallladolid. Os intercolúnios inscrevem-se
entre duas colunas, uma de cada lado, sendo preenchidos alternadamente por figuras de vulto
perfeito e painéis em relevo escultórico.
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Três corpos e um só tramo
Teve pouquíssima aceitação. No retábulo do Corpo de Deus, localizado no transepto da

igreja matriz de Santa Maria de Estremoz, os intercolúnios integram-se entre colunas duplas,
em perspetiva convexa. Enquanto que o tramo central do primeiro corpo apresenta um nicho
emoldurado destinado à imagem de vulto perfeito do Senhor Crucificado, os restantes dois
corpos são preenchidos por telas pintadas, de secção rectangular.

Três corpos e três tramos
Teve pouca aceitação. Nos poucos exemplares subsistentes, os intercolúnios inscrevem-

se entre duas colunas, uma de cada lado, predominado as telas pintadas. A representação
escultórica do orago está inserida num nicho emoldurado existente no tramo central, nuns
exemplares no primeiro corpo, noutros no segundo corpo.

Digna de registo é a especificidade existente nos nichos laterais do primeiro corpo do retábulo
de Nossa Senhora da Conceição da igreja matriz de Loures, em que surgem pintados dois nichos
emoldurados e no seu interior as imagens de dois santos, tudo em trompe l’oeil. Já no retábulo de
Santo Amaro, na igreja da Sé de Miranda do Douro, o terceiro corpo restringe-se aos dois tramos
laterais que ladeiam a moldura em cantaria de uma janela existente no intercolúnio central.

Três corpos e cinco tramos
Teve também pouca aceitação. No retábulo de maior relevância, o da capela-mor da

igreja da Sé de Portalegre, os intercolúnios inscrevem-se entre duas colunas, uma de cada lado,
coexistindo diversas telas pintadas e algumas representações escultóricas, estas últimas não só
no tramo central do primeiro corpo mas também nos dois tramos extremos.

Já num retábulo lateral deste templo, encontramos algumas diferenças relativamente ao
exemplo anterior. Os intercolúnios inscrevem-se entre duas colunas, uma de cada lado, excepto
nos tramos das extremidades, que apresentam no lado exterior colunas duplas. A outra diferença
reside no facto de a larga maioria dos tramos ser preenchida por telas pintadas, havendo somente
dois nichos emoldurados sobrepostos, com imagens de vulto perfeito, no tramo central do
primeiro e do segundo corpo.

Quatro corpos e cinco tramos
Teve muito pouca aceitação. Um dos exemplares conhecidos localiza-se numa capela

lateral da igreja da Sé de Portalegre. Os intercolúnios inscrevem-se entre duas colunas, uma de
cada lado. A principal especificidade reside no facto de o nicho com a representação escultórica
do orago ocupar os primeiros dois corpos do tramo central. De referir ainda que os outros quatro
tramos do primeiro corpo são preenchidos com nichos onde se expõem imagens de vulto
perfeito. Por sua vez os intercolúnios dos restantes corpos são ocupados por painéis com pintura
figurativa.

Retábulos triplos
Tipologia exclusivamente portuguesa e restrita a algumas Misericórdias. A parede testeira

da capela-mor é preenchida por três retábulos estreitamente associados entre si, que se não fosse
a existência de três mesas de altar, diríamos tratar-se de um único exemplar. Como testemunho
apontamos o retábulo triplo da igreja da Santa Casa da Misericórdia de Tentúgal (Fig. 3).
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Fig. 3 - Tentúgal. Retábulos da
frontaria da igreja da
Misericórdia.
(Fotografia de Hélio Ramos)

Como alternativa a esta tipologia algumas capelas-mores de templos, sejam
Misericórdias ou não, apresentam na parede testeira três retábulos contíguos mas
independentes, como ocorre por exemplo na ousia da recém destruída igreja paroquial de Santa
Justa no Vimieiro, no concelho de Arraiolos.

Retábulos com arco
Teve alguma aceitação, nomeadamente em templos então construídos de raiz, em que

vários arcos retabulares de pedraria preenchem as capelas laterais. Já os retábulos propriamente
ditos eram em madeira entalhada. Como exemplos apontamos os que existem nas igrejas
matrizes de São Vicente e São João Baptista em Abrantes e na do Sardoal.

Menos frequente era o uso de madeira entalhada, quer no retábulo propriamente dito,
quer no arco, como previa o risco destinado à parede testeira da capela-mor da igreja do antigo
convento de Nossa Senhora da Consolação, dos religiosos de São Domingos, em Abrantes (Fig. 4).
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Fig. 4 - Abrantes. Projeto do retábulo
principal da igreja do antigo convento de
Nossa Senhora da Consolação.
(Fonte: Biblioteca Nacional de Lisboa)

Arcos triunfais retabulares
Esta nova tipologia teve pouca aceitação. Os arcos triunfais eram tratados com uma

composição retabular tripartida, correspondendo o arco cruzeiro e a capela-mor ao tramo central
e os retábulos colaterais aos dois tramos laterais. Aponta-se como exemplo o da igreja da Santa
Casa da Misericórdia de Torres Novas.

Retábulos em ilha
Tipologia de origem medieval que agora é retomada pontualmente. A principal

característica consiste no facto de se poder circular à sua volta, podendo haver uma, duas ou
mesmo quatro mesas de altar. Alguns exemplares utilizam portas nas ilhargas do embasamento.
Um dos exemplares mais relevante é o da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Luz de
Carnide em Lisboa, exemplar com dupla face.

Caracterização formal
Apresenta-se de seguida uma breve abordagem a cada um dos elementos que compõem

os retábulos deste período. De anotar que, por vezes, se assiste a um desajustamento
compositivo entre o embasamento e o corpo ou entre o corpo e o ático. Daqui decorre a
existência de retábulos com embasamento tripartido e corpo composto por um corpo e um só
tramo ou então por um corpo com um só tramo e ático tripartido.
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Planta
Predominam as plantas planas ou retas. Só raramente se utilizam soluções mais

dinâmicas, como sejam a perspetiva côncava, a convexa e a mista.

Embasamento
Para além dos degraus existentes no fundo da capela e que permitem o celebrante estar

um pouco mais alto do que os fiéis, o embasamento dos retábulos costuma apresentar um ou
dois registos. Nalguns casos o primeiro registo é de pedraria, sendo a restante composição
retabular de madeira. É mais raro o embasamento restringir-se às molduras de cantaria das
portas de acesso às traseiras do retábulo.

Corpos e tramos
Predominam os retábulos com um ou dois corpos, sendo menos frequentes os de três e

quatro corpos.
Já em relação ao número de tramos recorre-se maioritariamente a um e três tramos.

Menos usuais são os de cinco tramos
Num ou noutro retábulo é possível existir alguma ambiguidade compositiva, daí

resultando a indefinição do número de corpos ou de tramos, como ocorre, por exemplo, no
retábulo principal da igreja de Santa Maria de Óbidos e no risco destinado à capela-mor da
igreja do antigo convento de Nossa Senhora da Consolação, em Abrantes (Fig. 4).

De referir uma certa diversificação no tratamento dos intercolúnios, quer nas dimensões,
quer na conjugação de modalidades artísticas (escultura e pintura). Os intercolúnios são
preenchidos maioritariamente por painéis com pintura figurativa, havendo também nichos com
imagens de vulto perfeito ou painéis em relevo escultórico. Assiste-se por vezes à rutura do
entablamento do último corpo, prolongando-se a tela central pelo ático. É possível alguns tramos
apresentarem um nicho emoldurado com uma imagem de vulto perfeito e na parte superior um
painel quadrado ou rectangular pintado ou com ornatos. Menos frequente é a existência de uma
pintura a fingir um nicho emoldurado com uma imagem de um santo no seu interior.

Elementos arquitetónicos
Predominam as ordens arquitetónicas clássicas, algumas com o terço inferior

diferenciado por ornatos vegetalistas, caneluras ou espiras. No entanto, surgem novas opções
(pilastras compósitas ou com o terço superior em forma de mísula, pilares perfurados com
vários nichos onde surgem pequenas representações escultóricas de santos, pilastras rematadas
por consolos, colunas torsas ou com espiras, etc.).

Áticos
São o elemento de maior dinamização arquitectónica, existindo uma enorme diversidade

de soluções compositivas. Nalguns retábulos sobressai a utilização de elementos arquitetónicos
em assumida tensão (frontões triangulares rematados ou interrompidos por edículas rectangulares
ou por tondos circulares, telas circulares ou elípticas inseridas em tabelas rectangulares, etc.).
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Ornamentação
Na maioria dos exemplares, a ornamentação desempenha um papel secundário,

submetendo-se a um campo muito restrito, nomeadamente ao banco (pedestais e espaços
intermédios), ao terço inferior do fuste de algumas colunas e aos frisos dos entablamentos. Em
casos pontuais, o ático é profusamente ornamentado.

Assiste-se ao ténue aparecimento de um vocabulário ornamental de carácter naturalista
(folhagem diversa) ou geométrico (pontas de diamante, etc.), tratado com alguma plasticidade,
que compete com os motivos de origem ítalo-flamenga, já utilizados na fase anterior.

No espaço do Índico a ornamentação adquire um cunho próprio pelo facto de os
retábulos serem entalhados por mão-de-obra local com larga experiência profissional. Essa
especificidade tem a ver sobretudo com o tratamento plástico de alguns elementos, mais
acentuados na representação dos rostos.

Materiais
A larga maioria dos retábulos desta conjuntura é de madeira entalhada e

predominantemente dourada.
Só uma minoria é em pedraria, diferenciando-se os de pedra de Ançã, associada a

oficinas da região de Coimbra, dos que utilizam mármores e calcários, nas restantes regiões,
incluindo em Olinda na região do Pernambuco. Como exemplos apontamos o retábulo triplo,
de pedra de Ançã, da igreja da Santa Casa da Misericórdia de Tentúgal, o retábulo de São
Nicolau Tolentino, de mármore, atualmente colocado na igreja do Hospital de Santarém, mas
proveniente do antigo mosteiro de Nossa Senhora da Graça e o retábulo, de calcário, de uma
capela lateral da igreja da Ordem Terceira do Carmo de Olinda (Fig. 5).

Fig. 5 - Olinda. Retábulo lateral na igreja
da Ordem Terceira do Carmo.
(Fotografia de Bruno Guimarães)
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Nalguns casos assiste-se à conciliação de dois materiais, sendo o embasamento de
pedraria e a restante estrutura retabular, de madeira entalhada e predominantemente dourada.

De pouca divulgação foi o recurso à pintura em trompe l’oeil, fingindo composições
retabulares, quer em paredes de alvenaria, como seja o retábulo da capela-mor da ermida de
São Brás em Vila de Frades (Vidigueira), quer em azulejo, apontando-se como exemplo o painel
de Nossa Senhora da Vida da desaparecida igreja matriz de Santo André em Lisboa, hoje no
Museu Nacional do Azulejo.

Produção artística
A documentação subsistente sobre este período é muito reduzida, havendo poucos

elementos disponíveis sobre os artistas intervenientes, quer no risco, quer na posterior execução
dos retábulos.

Em relação à criação dos projetos dos retábulos, constatamos a presença de quatro tipos
de profissionais: os arquitetos, os pintores, os pedreiros e canteiros e, finalmente, os
marceneiros. É ainda possível deduzir a presença dos curiosos, normalmente clérigos com
alguma formação artística, que concebiam projetos para retábulos. De entre a diversidade
possível destacaram-se os artistas que trabalhavam nas obras régias ou patrocinadas pela Corte,
particularmente os arquitetos, tendo sido responsáveis pela conceção dos retábulos de maior
relevância artística, nalguns casos ao serviço dos responsáveis religiosos ou de instituidores
particulares. De realçar que alguns destes profissionais tinham experiência internacional, tendo
trabalhado em mais do que uma área geográfica. De referir ainda a circulação de riscos,
desempenhando a cidade de Lisboa um papel centralizador, quer em relação às restantes regiões
do país, quer às suas colónias ultramarinas.

Já no respeitante à execução dos retábulos, quer de pedraria, quer de madeira, predomina
a utilização de mão-de-obra local. No Oriente recorre-se a experientes artistas hindus, alguns já
convertidos ao Cristianismo, que passam exclusivamente a trabalhar para a clientela
portuguesa. Para o período em questão, Vítor Serrão deu a conhecer recentemente a identidade
de dois profissionais canarins, trabalhando de parceria, o mestre de carpintaria e de entalhe
Santopa e o mestre de imaginária Babuxa ou Babuxaia2. No Brasil, atendendo a que o nível
civilizacional dos ameríndios não se adequava ao exercício das actividades relacionadas com a
execução de retábulos, tornou-se necessário importar mão-de-obra da metrópole. Por sua vez,
o envio de retábulos oriundos de Lisboa, tão aplicado em grande parte do século XVI, torna-se
cada vez menos usual, não conseguindo responder com eficácia e a custos razoáveis à crescente
necessidade destes equipamentos religiosos.

Para concluir, referimos que nem todos os retábulos deste período ensaiaram ou
experimentaram novas soluções compositivas, aqui enunciadas neste ensaio. Houve clientelas
que assumiram uma atitude retardatária, como acontece aliás em todas as fases de mudança,
incluindo nos nossos dias.

2 “A pintura do Mosteiro de Santa Mónica em Goa (c. 1606 – 1639). Encomendantes, Artistas, Funções, Arte e Devoção
em Goa no tempo dos Filipes” in Actas do 2.º Colóquio de Artes Decorativas (Lisboa, 2010) 360 - 362.
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