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A FONTE DAS FIGUEIRAS:
AS S;iGIA'l DOS PEDREIROS E A.ACTlVlDADE ARQUITECTóRICA

Francisco Manuel de Almeida Correia Teixeira"

Situada na cidade de Santarém l

11

a capital do Gótico "I na encosta que

conduz à ribeira de Santarém, a Fonte das Figueiras constitui um exemplo
bem conhecido da arquitectura civil da época medievel(Fig. 1).
O facto de se encontrar relativamente bem conservada associado ao
l

desaparecimento da maior parte de outras construções com as mesmas
funções permitiu, sem dúvida, essa notoriedade. É verdade que não
constitui exemplo único das construções que se foram erguendo para
permitir o abastecimento de água às populações. A própria toponimia
conservaI desde a época- em que se levantaram edifícios do estilo
Românico, exemplos de fontes que seriam mais cuidadas e protegidas: as
fontes arcadas (1). Da própria época gótica, e igualmente na Estremadura,
existe ainda uma fonte também considerada trecentista como a Fonte das
Figueiras: a Fonte de S. Leonardo em Atouguia da Baleia. Constitui uma
edificação de maior simplicidade arquitectóníca, com a bica simplesmente
coberta por uma abóboda, deixando uma única abertura enquadrada por um
arco quebrado para permitir o acesso dos utilísadores.
Na Fonte das Figueiras, e à semelhança do Chafariz dos Canos existente em
Torres Vedras, obra que sofreu remodelações no século de Quinhentos, a
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abóboda encontra-se adossada a um muro - no caso da Fonte das Figueiras a
um pano da muralha medieval - em que se embeberam colunas e colunelos,
formando o que se tem convencionado chamar um alpendre. A articulat;ão
entre esses pontos de apoio conduz a que a Fonte das Figueiras, apesar da
sua reduzida área, apresente um rico contraste de superficies e volumes.
Quando, entre nós, a arquitectura religiosa domina os estudos de História
da Arte que são dedicados à época medieval (por razões óbvias), esta
preciosa fonte escalabitana permite a-:ra.nçar algumas reflexões sobre a
arquitectura gótica, e em particular acerca da produção arquitectónica em
Santarém nos finais do século XIII, inícios do século XIV, em que se
levantaram, ou se continuaram a edificar edificios religiosos nessa cidade.
A nossa análise centrar-se-e. em dois aspectos fundamentais: a problemática
das siglas dos pedreiros, e a análise da escultura arquitectónica. Qualquer
desses campos possibilita levantar questões que não parecem ser exclusivas
de uma tipologia arquitectónica - religiosa, militar ou civil - e que
permitem entender melhor os problemas da arquitectura medieval, tanto
mais que o seu estudo ganha maior rigor e profundidade quando se atende
às particularidades regionais.
O estudo das siglas de pedreiro existentes na Fonte das Figueiras apresenta
o interesse acrescido de mui tas das pedras se encontrarem sigladas, como
foi já realçado (2). Neste edificio, como em todos os de cantaria, foi
necessário realizar-se um trabalho de corte dos silhares para estes
poderem integrar-se no lugar que lhes era destinado. As paredes exteriores
encontram-se

muito

erodidas,

mas,

felizmente,

os

elementos

arquitectónicos com mais interesse para o estudo da História da Arte - as
colunas e os capitéis - revelam a quase totalidade das siglas, ainda hoje
perceptíveis.

2- Por exemplo Zeferino SARMENTO, .s.dNT..4~Marques Abreu, Porto, 1981 pág .22
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Pensamos que os elementos de suporte referidos mostram siglas de
pedreiro, não só por uma. questão de melhor resguardo e conservação da
pedra, mas também por terem sido escolhidos como elementos pétreos
preterendais para aí expor esses mesmos símb:llos. Colunas e capitéis
constituem s1lhares de mais difi.cil execução, quer pelo cuidsdo com que se

tem de limitar e definir as suas superficies, quer por aqueles últimos

elementos arquitectónicos constituírem superficies privilegiadas pera a

decoreção na arte gótica. Sendo assim, a colocação de siglas nesses
elementos arquítectónícos, reYeste-se de um signiftcado perticular: atesta
não só a que artífice pertenceu o trabalho de realí:zar o silhar, como
permlte, por essa identificação, prestigiar o trabalho pessoal.
Esta interpretação, que não é apenas
Figueiras (:3), tem de ser

~7ista

~Tálída

para o caso da Fonte das

tendo em conta que o edificio possui ainda

dois dos mais importantes símbolos de poder da época: as armas reais e o
brasão de Concelho de Santarém. Como taL é um edifício duplamente
prestigiado, o que conferia ainda maior importância às marcas pessoais dos
artífices da pedra. Certamente daí, o cuidado em expor essas marcas de um
modo que não parece ser vulgar: cada um dos elementos que compõem o
fuste das colunas encontra-se siglado, e quando tal não acontece a
observação da pedra faz-nos pensar que ela se encontraria siglada, e que só
o desgaste das superficies tornou ínidentificáveis essas marcas.
Esses testemunhos do trabalho dos artífices permitem compreender um
pouco como se processou a distribuiÇão das tarefas. A feitura dos primeiros
silhares e o arranque das colunas foi efectuado pelo pedreiro que assina
o o

com I I"\J, a quem se deve também, a feitura de pelo menos" dois capitéis, É
sem dÚvida um dos principais artífices, não só pelas tarefas de

3-Culos Albe.n:o Ferreira de ALMEIDA, Hisráris dtt.bre em Parrup1~ vol. 3 (O Românico),
Publicações Alfa., Lisboa.. 1986. pág. 15 e seguintes,
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responsetnlídede que lhe furem atribuídas. como também pelo facto de sua
sigla aparecer catorze vezes. número sem paralelo em relação à.s restantes
siglas. A própria forma da sigla. alfabetiforme. com uso de iniciais. e que
expressa o trabalho de um artífice de nome lo 8JJJu$, representa uma forma
erudita que pode indicar tratar-se do mestre encarregado da obra. Note-se,
no entanto. que nas
alfabetiformes como

si~las

'ii

existentes há uma clara preponderância de siglas
o

A ,g

Q

c)

.:[

e

I

l!:~

. em que se encontra

generalizado o uso de expoente. A par dessas siglas surgem outras como

~

. e

ro .

Esta última. apesar da sua. simplicidade. encontra.-se

também a asSinar um capiteL apresentando grandes dimensões e uma
gravação profunda. .

o

.I ruI .

Nas colunas de ângulo que lad.eiarr. a bica aparece também a sigla

I

mas

~

deve tratar -se de um artífice distinto daquele que assina com

Infehzmente, nem todos os capitéls estâo assinados, mas a presença de
Siglas em quatro desses elementos arquítectónicos permite compreender
como aparecem sensibilidades e mãos distintas no trabalho escultóricc,
numa construção de reduzidas dimensões. É certo que a "assinatura. do

artífice 11 , só por si. não é tudo. já que desconhecemos. na larga maioria. dos
cesos. o papel activo desempenhedo pelo encomendador na escolha. de
motivos escultóricos. Apesar desse. limitação no nosso conhecimento sobre
a. produção arquitectónica.. o estudo do siglário da Fonte das Flgueir8s
permitirá mais tereie aprotUndar o estudo dos ritmos de expansão da

Arquitectura Gótica.. e o papel desempenhedo pelas diferentes oftcinas de
pedreiros. quando comparecio com os conjuntos de siglas existentes
noutras construções medievais de Sentarém (4) .

4- Pari. uma síntese da problemática da!: siglas de pedreiro consultar Élie NICOLAS, "Les

sipes lapicle.ires: approc:he míthoc1olo~que", em Pürr# Ir Mir~J dsn.. Je birjmenr ItEr M"'JlYn
A~ École des Hautes Éltud!s en Scíences Sociales, Pe.rís,
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1995.

A decoração, vegetalista na sua totalidade,

apresenta~e

bastante variada, o

que exprime, neste caso, a utilização de diferentes artistas e não a
existência de diferentes épocas de construção. O número de artífices se
I

atendermos às diferentes siglas existentes

I

deveria ser ligeiramente

superior a dez contando com a existência de outros artífices menos
I

especializados que não trabalhariam a pedra, o que significa que a
construção deve ter-se processado a um ritmo bastante rápido.
Um dos capitéis siglados apresenta uma decoração constituída por três
florões que ocupam quase toda a superfície central do cesto, de forma que
o

ao gravar a sua sigla

I

o

I\J, o artífice teve de adequar a disposição das

gravações ao espaço disponível (Fig. 2). Encontramos motivos decorativos
idênticos numa mísula existente no claustro do Convento de S. Francisco
de Santarém , embora seja possível verificar, na decoração claustral, que o
relevo tem mais vigor, que foi criada uma distinção entre o centro e as
orlas de cada um dos florões e que estes se adequam melhor à superfície
que lhes está reservada..
A par destes florões encontramos um tipo de decoração em que a
superfície do cesto é coberta de folhagem cujo relêvo permite obter um
forte efeito de claro-escuro. Encontramos essa decoração nos dois capitéis
o

de pequeno formato que ladeiam a bica, a.parecendo siglados com

I

o

r\) e

t .Nestes casos, a decoração não parte do colarinho mas adensa~e na
I

parte superior do capitel. Note~e que no capitel do lado esquerdo (Fig. 3) a
sigla foi ~e posicionar precisamente no ábaco aproveitando uma superfície
I

mais liwe da carga decorativa, donde resultava uma mais fácil gravação e
I

mesmo percepção da própria marca. É, no entanto inequívoco o facto da
I

marca de pedreiro assinalar para quem ficou reservado a escultura do
capitel, quer pela sua posição quer por capitel e ábaco serem constituídos
I

por um só silhar.
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Para além de outros capitéis, erodidos e partidos, em que a identificação
dos motivos escultórícos é difícil. encontramos os velhos motivos de folhas
largas e espalmadas que se desenvolvem a partir de um caule que irrompe
da base do capiteL atingindo a ponta da folha a parte inferior do ábaco. Este
tipo de folhagem, com variantes, está bastante difundido nos séculos XII.
XIII e XIV, por exemplo na Sé de Lisboa, e mais próximo geograficamente
em Santa Maria de Almoster e no claustro dos Franciscanos de Santarém.
Mas na Fonte das Figueiras, no capitel que ostenta a sigla

ro

,verifica-se

a particularidade de o capi tel só apresentar uma dessas fOlhas espalmadas e
sem recortes, na medida em que a restante superfície é preenchida com
um motivo diferente. Num capitel de um colunelo, em que a superfície a
trabalhar é mais reduzida, encontra-se uma dessas folhas já isolada (Fig. 4).
Outra variante da escultura dos capitéis é constituída por folhas que
parecem abrir em leque, e que apresentam uma fraca definição das
superficies e dos 'l,7Qlumes (Fig. 5).
Nos restantes capitéis encontramos novas variantes na decoração
vegetalista, existindo em comum a presença de uma folha

que se vai

colocar sob os vértices do ábaco. Num exemplar surge-nos folhagem que se
desem7Qlve a partir de um caule que vai percorrer toda o capitel até ao seu
limite superior. Dele partem folhas para cada um dos lados, com a
particularidade de as suas pontas se encontrarem reviradas para baixo; com
igual motivo, e o mesmo tipo de tratamento das formas - a sugerirem um
trabalho mais de gravação do que de escultura - encontramos em capitéis
do Mosteiro de Santa Maria de Almoster (Fig. 6).
Na decoração dos capitéis surge-nos ainda um tipo de folha espalmada,
agarrada à massa do capitel e bastante recortada, ou um tipo de folha que

faz lembrar os acantos digitados (Fig. 7); existe einda um terceiro tipo de
folhagem caracterizada pela presença de palmetas encurvadas que em
diferente número se dispõem ao longo do cesto (Figs. 5 e 8).
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É difícil, na cidade de Santarém, encontrar exemplos paralelos de todos

estes motivos decorativos tão diversificados, devido certamente a toda a
destruição e incúria que sofreram os seus edifícios góticos (5). É
igualmente difícil compreender como as formas decorativas, e o modo de
tratamento das superfícies e volumes escultóricos, da cidade de Lisboa
contribuiram para a edopção de uma certa gramática decorativa por parte
dos edifícios que se foram erguendo em Santarém na época medieval. Os
exemplos de arquitectura gótica que sobreviveram na capital são mais
tardios, o que torna precária qualquer hipótese que tente explicar como se
processaram o intercâmbio e a deslocação de oficinas de pedreiros entre
Lisboa e Santarém nos séculos XIII e XIV.
Todas estas lacunas realçam o interesse da Fonte das Figueiras para a
análise do Património medieval. dada a exiguidade de trabalhos escultóricos
contemporâneos que lhe estariam
associados. Revelem,

igualmente,

iconográfica e

estilisticamente

a importância de

proceder

ao

leva0 temento e análise das siglas de pedreiro existentes, como meio de tentar compreender melhor o mundo em que se moviam os artífices
medievais, de que sabemos tão pouco. DaL também a necessidade e o
interesse de preservar essas marcas deixadas pelos artífices, exigindo a
maior atenção quando se procede à substituição de silhares de pedra, e o
maior cuidado quando se procura realizar a sua limpeza. de maneira a não
fa:.!:er desaparecer irremediavelmente esses vestígios de quem edificou o
que hoje procuremos preservar.

5-Um estudo du a.ltere.çôes a que esteve sujeito o património esca.labitano, nomeadamente a
preciosa arquitec:ture. medieval encontra-se em Jorge CUSTóDIO, "O PatrimórLÍo
Monumenta.l de Santarém, fases da. sua destruiçio", em ..4crss do Cangl'esso Inrel'ns"iansl
1'BrB BIn vestigtiftio ~ .DeJ~SR do PBtrimani'l A1cobaçt.. 1978, págl. 208-224.
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