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Editorial

 A obra, Retábulos da Diocese de Setúbal, constitui o sétimo volume 
da coleção Promontória Monográfica História da Arte e o terceiro dedicado às 
dioceses portuguesas, que tem vindo a apresentar trabalhos científicos na 
área da Arte Sacra, mais precisamente sobre o retábulo em Portugal.
 A Fundação Millenniumbcp tem como trave mestra a partilha do 
saber, a acessibilidade à Cultura dando destaque ao Património e à Museologia. 
Museus como o Nacional de Arte Antiga, do Azulejo ou do Chiado têm sido 
instituições continuamente apoiadas por considerar a Fundação que é uma 
forma de contribuir para o reforço da identidade de Portugal nas matérias 
que melhor distinguem o país. 

 Deste modo a possibilidade de promover uma edição da autoria 
de dois investigadores da Universidade do Algarve constitui uma honra e 
vem reforçar o entendimento que tem orientado as atenções da instituição, 
questões relacionadas com as diversas frentes de ação no campo da proteção 
e divulgação do património cultural. 

 A presenta obra pretende deste modo dar a conhecer a um público 
mais vasto do que o habitual um acervo de considerável importância artística 
respeitante à Diocese de Setúbal. Apresenta-se como tal, uma panóplia 
de estilos e épocas bem exemplificativos da importância deste território, 
destino de descanso de muitos representantes da Corte, bem como do clero 
tanto regular como secular, não esquecendo as poderosíssimas confrarias e 
irmandades, preciosos encomendadores e influenciadores dos movimentos 
artísticos dos últimos 500 anos.

Fernando Nogueira
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Millennium.
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Introdução

 Na região correspondente à actual diocese de Setúbal, os retábulos 
foram durante os séculos XVI, XVII e XVIII um dos principais instrumentos 
de intervenção litúrgica e artística não só dos responsáveis religiosos do clero 
regular e secular, muitas vezes com o apoio régio, mas também dos vários 
sectores da população, quer estruturados em Irmandades ou Confrarias e 
Ordens Terceiras, quer individualmente.
 O património retabular remanescente nesta região, apesar de ser muito 
diminuto relativamente ao século XVI, é constituído por um considerável 
acerco dos séculos XVII e XVIII, registando-se alguns retábulos de grande 
relevância artística, a par do que melhor se fazia no país. Convém destacar 
o facto desta região estar então integrada na Província da Estremadura e no 
Patriarcado de Lisboa, sendo o património artístico em geral e retabular em 
particular parte integrante da realidade artística lisboeta.
 Este estudo compõe-se fundamentalmente de duas partes. Na primeira 
apresenta-se uma abordagem específica aos retábulos da diocese de Setúbal, 
tendo em conta os pressupostos utilizados nos anteriores volumes desta 
colecção. Consequentemente são analisados os seguintes itens: localização, 
encomenda, usos e funções, iconografia, técnicas e materiais, tipologias e 
modelos compositivos, periodização, oficinas e artistas intervenientes. Na 
segunda parte surge um catálogo ilustrado com fotografias maioritariamente a 
cores de quarenta e cinco retábulos acompanhados da respectiva abordagem 
crítica. A selecção dos exemplares recenseados neste catálogo teve em conta 
diversos critérios. Em termos geográficos tentou abranger-se o maior número 
de freguesias, estando representados quase todos os concelhos então existentes. 
Em relação à cronologia houve a preocupação de testemunhar as diversas 
conjunturas artísticas, desde os finais do século XVI até aos meados do século 
XX. 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 estado de conservação, excluindo-se alguns retábulos que presentemente 
estão a ser intervencionados e outros que se encontram em condições menos 
adequadas, à espera de uma campanha de conservação e consolidação.
 Resta por fim agradecer a estreita colaboração dos responsáveis 
dos templos abrangidos neste estudo, que nos facultaram não só o acesso 
e o levantamento fotográfico dos retábulos, a saber, Pe. António Manuel 
Rodrigues Estêvão, Pe. Fernando Maio de Paiva, Pe José Augusto Pereira, 
Dr. José Luis Catalão, Pe. José Maria Gonçalves Furtado, Pe. Luís Miguel 
Matos Ferreira, Pe. Manuel José Martins da Silva, Pe. Manuel Pinheiro da Silva 
Ramalho, Fr. Miguel de Castro Loureiro, (OFM), Pe. Pedro Granzotto (CS), Sr. 
Quirino Almeida, Pe. Rui Miguel da Costa Álvares Rosmaninho, Registamos 
ainda o importante contributo de algumas pessoas que gentilmente cederam 
diversas informações, a seguir referenciadas por ordem alfabética: Ana Paula 
Figueiredo, David Paquete, Filomena Rodrigues, Isabel Fernandes, Joaquim 
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Caetano, José Alberto Seabra, José Meco, Jorge Manhita, Maria João Pereira 
Coutinho, Martina João, Miguel Soromenho, Patrícia Afonso, Sílvia Ferreira e 
Vítor Serrão.
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