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APRESENTAÇÃO

 O volume nº 15 da coleção 'Promontoria Monográfica | História da Arte', que vem 

sendo criteriosamente dedicada à retabulística portuguesa, com coordenação do historiador de 

arte Francisco Lameira e edição do Departamento de Artes e Humanidades da Universidade do 

Algarve, tem como tema o conjunto de retábulos existentes na diocese de Leiria-Fátima. 

 Trata-se de uma iniciativa a saudar vivamente. O volume, que conta com a colaboração 

dos também historiadores de arte José João Loureiro e Virgolino Ferreira Jorge, demonstra 

mais uma vez as qualidades que vêm norteando esta linha editorial sob todos os pontos de 

vista inestimável: recensear existências e perdas, estabelecer conhecimentos, analisar e descrever 

formas e tipologias, contribuir para a salvaguarda de alguns espécimes em estado de conservação 

mais frágil, recomendar cuidados preventivos e intervenções de restauro com critério científico 

e, em suma, valorizar um acervo patrimonial de grande interesse nacional, a nível religioso e não 

só. 

 O trabalho assenta, como sempre é apanágio nas obras dirigidas pelo Prof. Francisco 

Lameira, numa base de conhecimento pluridisciplinar com exigências de exaustividade. 

Daqui resultou, pois, um estudo de grande interesse histórico-artístico, já que, a exemplo dos 

anteriores volumes da série, ancora toda a sua metodologia e organização a partir da análise 

de um conjunto de espécimes retabulísticos seriados caso a caso, depois de um largo trabalho 

de levantamento de campo e de crítica das fontes documentais conhecidas. O trabalho antes 

realizado por investigadores como Saul António Gomes, o saudoso Jorge Estrela, Maria João 

Pereira Coutinho, Sílvia Ferreira, Vera Mariz, e, mais recentemente, Marco Daniel Duarte 

(com a sua excelente tese sobre as artes no Santuário de Fátima), sem esquecer Gustavo de 

Matos Sequeira no tomo de 1955 do Inventário Artístico de Portugal da Academia Nacional 

de Belas-Artes, entre vários outros, revelou bases de informação arquivística que se mostraram 

imprescindíveis para a realização deste 'corpus'.

 Neste caso, são cinquenta as peças retabulares selecionadas, do século XV ao século 

XX, entre as existências no espaço desta Diocese. A escolha assenta na consideração de se 

tratar dos testemunhos mais relevantes para caracterizar distintas fases estilísticas – desde o 

Gótico tardio, a que pertence o retábulo escultórico quatrocentista guardado na capela de Santo 

Antão (Batalha); ao testemunho cripto-artístico da fase renascentista (a que ainda pertencerá o 

tríptico do Museu de Leiria com pinturas atribuídas a Diogo de Contreiras); aos prenúncios do 

triunfalismo católico, pós tridentino, em que se inscreve o grande retábulo-mor da Sé de Leiria 

encomendado por D. Pedro de Castilho nos finais do século XVI; aos exemplares, já inexistentes, 

da fase protobarroca nas igrejas de São Miguel de Colmeias, São Cristóvão da Caranguejeira ou 

Senhora da Conceição de Vermoil; até à fase áurea do Barroco (em que se documenta a presença 

de um entalhador de Braga, Damião da Costa, a trabalhar no mosteiro de Santa Maria da Vitória, 

e se destacam alguns exemplares de qualidade acima da mediania, caso do retábulo da capela 

de D. Lopo de Sousa, na Batalha); sem esquecer os testemunhos retabulares do Barroco tardio 

(igrejas de Alvados, Minde e Vilar dos Prazeres, por exemplo); passando ainda pela segunda 

metade do século XVIII (Juncal, Porto de Mós, Reguengo do Fetal); e estendendo-se o escopro 
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analítico dos autores, enfim, aos revivalismos contemporâneos (capela do Sagrado Coração 

de Jesus na Sé de Leiria) e ao caso interessantíssimo do retábulo cerâmico de Jorge Barradas 

dedicado ao milagre de Fátima. 

 Mas seria exaustivo descrever todas as valências deste tomo. Leia-se o livro, pois, como 

uma base fundamental para uma revisitação das igrejas da Diocese e para uma descoberta de 

alguns espécimes artisticamente muito qualificados. Porventura, os frescos tardomedievais da 

igreja de São Francisco de Leiria, estudados por Luís Urbano Afonso, mereceriam também uma 

referência como 'caso' a seriar, na presunção de que formam um 'retábulo fingido' dentro da boa 

tradição imagética do Outono da Idade Média.

 Tudo parte – em suma – de um exaustivo e apaixonado trabalho de levantamento de 

campo, ancorado numa investigação formal, estilística, tipológica e comparativa que permite 

destacar, a par da natural presença de oficinas regionais (como o mestre leiriense Manuel 

Ferreira), o recurso a mestres oriundos de Lisboa e, em certos casos de tracismo mais erudito, 

ao labor de grandes arquitetos como Mateus do Couto e João Antunes, no século XVII, José 

Rodrigues Ramalho e Carlos Mardel, no século XVIII, ou o suíço Ernesto Korrodi, no século 

passado. 

 Ao todo, os autores documentam o labor de vinte e nove oficinas de entalhe ativas nas 

igrejas e demais casas religiosas da atual Diocese de Leiria-Fátima durante as Idades Moderna 

e Contemporânea. Muito se lamenta, entretanto, que uma obra de grande envergadura como 

era o retábulo protobarroco da capela-mor do mosteiro da Batalha, lavrado em 1641 pelo 

mestre lisboeta Jerónimo Correia, só possa ser hoje analisado em termos cripto-artísticos, já que 

sucumbiu aos critérios 'puristas' dominantes nos restauros do Estado Novo. 

 Trata-se, a concluir, de um contributo inestimável para os saberes do património 

histórico-artístico nacional no que à retabulística diz respeito. Ao mesmo tempo que se saúdam 

os autores pelo esforço de descobrimento, estudo e investigação que levaram a cabo, louva-se o 

espírito de missão com que as tutelas dos bens religiosos encaram a presença destas mais-valias, 

encaradas não só como peças de culto mas como obras de arte que, antes de tudo, elas são.

Vítor Serrão

ARTIS – Instituto de História da Arte

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
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INTRODUÇÃO

 O território da atual diocese de Leiria-Fátima pertenceu à antiga província da Estremadura 

e é constituído por uma faixa situada entre as dioceses de Lisboa, Santarém e Coimbra. Se 

tivermos em conta a sua modesta dimensão e a proximidade com Lisboa, apercebemo-nos 

como foi fortemente subsidiária da realidade artística e produtiva da capital do país. Esse facto 

não invalidou que, na cidade de Leiria e nalgumas vilas de maior importância situadas na diocese 

ou nas suas imediações, houvesse vários profissionais competentes para conceber riscos ou 

projetos de retábulos, bem como para o seu entalhe e execução.

 O património retabular ainda remanescente na diocese leiriense é pouco relevante 

no contexto nacional, apesar de subsistirem alguns exemplares de grande qualidade artística. 

Às ocorrências verificadas no resto do país, acresceu, nesta zona, a ação nefasta das tropas 

napoleónicas, nos princípios do século XIX, que incendiaram vários retábulos de talha dourada 

em diversos templos, nomeadamente na sé de Leiria e no convento dominicano da Batalha. Por 

fim, aponta-se uma acentuada descaracterização ou mesmo destruição de património religioso, 

verificada na última centúria.

 Lembramos que, durante os séculos XVI, XVII e XVIII, os retábulos foram um dos 

principais instrumentos de promoção litúrgica e artística, não só das comunidades religiosas 

clericais e monásticas, mas também dos vários setores da população estruturados em irmandades 

e confrarias ou individualmente.

 Este estudo compõe-se, no essencial, de duas partes. Na primeira, tece-se uma abordagem 

específica aos retábulos ainda subsistentes na atual diocese de Leiria-Fátima, adotando-se os 

pressupostos metodológicos utilizados nos anteriores volumes desta coleção. Procede-se à 

análise dos seguintes aspectos: localização, encomenda, usos e funções, iconografia, materiais e 

técnicas, tipologia e modelos compositivos, periodização, oficinas e artistas intervenientes. Na 

segunda parte, apresenta-se um catálogo ilustrado com fotografias a cores de meia centena de 

retábulos acompanhados da respetiva abordagem crítica. A seleção dos exemplares recenseados 

neste elenco teve em conta diversos critérios. Em termos geográficos, tentou abranger-se o 

maior número de paróquias. Em relação à cronologia, houve a preocupação de testemunhar as 

diversas conjunturas artísticas. No respeitante à qualidade dos retábulos, foi dada preferência 

não só aos exemplares mais representativos da diversidade funcional e morfológica, mas 

também aos que denotam algumas especificidades. Finalmente, atendeu-se ao seu estado de 

conservação, excluindo-se deste estudo alguns retábulos presentemente a beneficiar de ações de 

consolidação e restauro e outros que se encontram em condições menos adequadas e a aguardar 

uma intervenção de salvaguarda.

 Cumpre-nos reconhecer o empenho e a estreita colaboração dos párocos e demais 

responsáveis ou zeladores dos templos abrangidos neste volume monográfico, franqueando-

-nos o acesso e permitindo o levantamento fotográfico dos retábulos selecionados. Registamos 

e agradecemos também os apoios, incentivos e contributos generosos recebidos de muitas 

pessoas, sobretudo: cónego Américo Ferreira, Ana Saraiva, António Caseiro, frei António-José 

Almeida OP, António Pereira Fernandes, Carlos Evaristo, Carlos Fernandes, Celina Bastos, 
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Elisabete Francisco, Francisco Queiroz, Francisco Teixeira, Jacinto de Sousa Gil (†), João Pedro 

Bernardes, Joaquim Pereira Ruivo, padre Joaquim Ventura, cónego Luciano Coelho Cristino, 

Luís Gomes, Manuel Joaquim da Rocha, Marco Daniel Duarte, Maria João Pereira Coutinho, 

Mário Coelho, Marlene Ferreira, Martina João, Miguel Portela, Miguel Narciso, Nuno Gertrudes, 

Orlindo Jorge, Paula Cabral, Pedro Melo Tavares, Pedro Redol, Pedro Vasconcelos Cardoso, 

Ricardo Charters d’Azevedo, Rui Cotas, Sandra Renata Vieira, Tânia Ferreira, Vera Félix Mariz, 

Virgolino Cardoso e Vítor Serrão.

 Conscientes da sua tarefa social e cultural, o Crédito Agrícola de Batalha e de Porto 

de Mós, a Fundação Caixa Agrícola de Leiria e os Municípios de Alcobaça, Batalha e Leiria 

decidiram patrocinar significativamente esta publicação. A este esforço, juntaram-se os restantes 

adquirentes da edição: Fundações D. Manuel II e Oureana; Juntas de Freguesia de Marrazes e 

Barosa e de Mira de Aire; Municípios de Alcanena e Ourém; e União de Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes e do Souto da Carpalhosa e Ortigosa. 

 A todos, expressamos a nossa profunda gratidão.

Pormenor do retábulo-mor da catedral de Leiria

© Pedro Melo Tavares


