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[ DO IIANEIRISlIO AO BARROCO EM S:rrAREM
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FOTO 66. Santarém, antigo Seminário, fachada (M. Novais).

ViSTrA OUIADA
Santarém, Piedade, 1644-77, Jácome Mendes. :,

nIl'rAMIZADQRA :

,int@~âd8

no Ane Eurepeu do Barroco e no Ciclo de
Visites Guiadas promovido pela A.E.D.P.H.C.S.
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ESTUDO E DF.'FESA DO PATRDlONIO HISTORICO-CULTURAL

DE SANTA
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REVISITADO,OU A SUBVERSlO DA REGRA

I

e

em ornato c~-se inevitavelmente por
~eneraliz8C~o ro léxico barroco,ieto ~,quando triunfantes as
~ormA~ ~~t~o eu~pitp.s ~ exnropriaç~o dos epr~onos,os literato~ no ~rroco Que no e~u talento repetitivo ss monotonizam.
Bnt~oteimtne~li"l=lr~!" rA eU8 ener,.iB interior,definhó!ll-SE como ee noree nOR V8ftOe Que se orllsmentam.( ••• )"
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~,TAtÁlia

COR'qEIA,Antoloria dA Poesia do PerIodo
Barroco,~'ora~e Eài tora

"'(.. ~O que aconteceu depois do Renascimento Pleno?
Há cinquenta anos. a questão teria uma resposta simples - a seguir viria o Renascimento Final dominado
por epigonos. superficiais dos grandes mestres da geração anterior e que se prolongou até ao aparecimento do estilo Barroco já no teQllinar do século.
Embora hoje tenhamos uma opinião mais positiva
dos artistas que atingiram a maturidade depois de
1520. e se ponha de lado o termo Renascimento Final
como enganoso. falta-nos ainda encontrar um nome
para os setenta e cinco anos que medeiam entre o Re~
nascimento Pleno e o Barroco.
Qualquer rótulo implica que o período tem apenas
um estilo. mas ninguém o conseguiu definir ainda.
Ora. se não existe um estilo próprio dos anos 1525-1600, porque deveremos então considerá-los como
um período. a não ser no sentido negativo de um intervalo entre dois pontos altos. tal como o Renascimento considerou a Idade Média? Talvez a diticuldade desapareça se encararmos tal período como um
tempo de crise que deu origem a diversas tendências
antagônicas. mais que a um ideal predominante - ou
como uma época çheia de contradições internas. não
muito diferente da actual e por isso mesmo particularmente fascinante para nós.
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A PINTURA
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MANEIRISMO

Entre as várias tendências artísticas que se manifestaram a seguir ao Renascimento Pleno. a do Maneirismo é a mais discutida. Em alcance e significação .. o termo é ainda ambíguo: no sentido original.
limitado e pejorativo. designava o estilo de um grupo '
de pintores dos meados do século XVI, activos em
Roma e Florença, que cultivaram uma arte conscientemente .artificial. e amaneirada, derivada de algumas concepções de Rafael e Miguel Ângelo. Actualmente, o frio e diríamos quase árido formalismo das
suas ob~J~m,~id<!_~ncara~o Ç9ffiO fªc~~especial de
um movimento mais vasto que situa a «visão inte:
rior ... ainda que subjectiva e fantástica. acima da dupla autoridade da Natureza e dos Antigos. Alguns
, alargaram a-definição de Mârieirisino de m-Õdo ã)n~
duir o estilo da última fase do próprio Miguel Angelo - o que equivale realmente 'a chamar classicista a fídias. ( .•.\-

Nesta revista da arte de Veneza e daa auu
vizinhanças, pudemos caminhar até I() fim ~,
século &em que houvesse sintomas de a(rouxamento: era um c1eIeB\ volvimento harmonioso, uma e\'andeu. ao que parece. tranquila.
, Ora nlo sucede de forma. nenhuma o mesmo no resto da Itália. em :
.
que a idade de oiro apenas vai até meados do &éculo. e ainda ..
I •
'J
custo. Durante a sua segunda metade, domina uma concepçlO
,
curiosa. não desprovida de sabor, sem dúvida. e pela qual o DOIIO'
~ • tempo nutre uma afeição secreta: o mantmismo. Este fen6meoo
,j
nlo é isolado e produz-se duma forma ou de outra depois de todot'
I os apogéus. sob a acçlo dum quase desespero dos artistas peraote
,', 'j
obras demasiado bem sucedidas e, ao que &u~ml inimitáveil.'
Eles procuram nervosamente as razOes que. sob uma. aparente .u., '
,
plicidade, produziram' tal resultado. Perscrutando com dobrada:
l
atenção a ôbra-de arte, qüerem -reduzi-la a receitas,-esquecer-êliegênio do natural que liga tudo e tudo unifica. Quando o modelo
em vista apresenta exageros tão flagrantes como Miguel Âni e1ct.
é fatal que a imitaçlo sistemática dos seus métodos condua ...
singulares excessos. Ele está nas origens desse barroco quo
encontraremos mais tarde e se caracteriza por uma espécie de vi0lência, de arrebatamento, uma musculaturd. nodosa. umaloucur& da..
gt'andeza que se torna entumecimento. como em Pontormo. Entrotanto, a escola de Corrégio engendrou outro maneirismo. que _
época, obteve êxito talvez superior. Esse maneirismo, cujo pai •
o Parmesão, discípulo de Corrégio, manifesta-se sobretudo por
formas femininas alongadas e melífluas, de elegância afectada e
aliás deliciosa. Estes maneiristas têm tanta mais importância
quanto é certo que transmitiram muitas vezes ao estrangeiro UIIIa
ideia bastante bafienta dos grandes renascentistas: o Rosso aed.
um discípulo maneirista de Miguel Ângelo, O Primatice um diIcl.
pulo não menos maneirista de Rafael. familiarizado além disso com
a pintura de Parma.

Maneirismo

i

PONI'OR.\4o. Estudo tk uma }(man. c. 1526.
DesenhQ a sanguínea. Gakria dos Uffiti. F1ún:n.,a
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DtCIMAS
Se 'Por dar lustre aos pesares
VOl>l>~ lágrillla~ !cimos<as
CorrL:1l1 pur margem d~ rosas,
POrqUL não c'lbem no::. móirc:s,
A ~ubll)crt'ir é~l>C::' are!>
SUbli.llll riu:> crescendo,
E certo o nau! rágio sendo,

A finr:zJ ur:::.lustr<lis,
Porque poJo:ndo amar mais,
DeixiJr\:il> de amar morrendo.
Dl..'Íxai que o mar se dilólte,
Que o rio se 'Precipite,
Que O vt:nlu se lortifique,
Que em água a nuvem desate,
Sem que: vós neste combate
ü ... l",::. út: IIC'\\: t:sgrimiudo,
Que: as estrelas vão ferindo,
De n~e e fogo tomeis
As armas com que ofendeis,
np ;,trr\(\T" 0Ç; !"':-'~,~ r l...',-=,! !!ld~.

e
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SONETO
Amor, se uma mudança imaginada,

1:. já com tal rigor minha hamicida,
Que será se passar de ser :temida
A ser, como temida, averiguada?
Se s6 por ser de mim tão receada,
Com dura execução me tira a vida,
Que fará se chegar 8 ser sabida?
Que fará se passar de suspeitada?
Porém se já me mata, sendo incerta,
Somente imaginá-la e 'Presumi-ia,
Claro está (pOis da vida o fio corta),
Que me fará d~ois, quando for certa:
- Ou ·tornar a viver, para 'senti.Ja,
Ou senti-la também depois de morta.

•

Rimas Vdrias, pg. 12

Vio~J.o ~ l-\'o~-l';~)

~6
A UMA SAUDADE

•

Marcida. nesta ausência impaciente
A vida vejo 'tão contrária à sorte,
Que padeço na vida a mesma morte,
Morrendo ao golpe de viver ausente .
Tão estranho é meu mal, tão diferente
Na saudade, que sinto a mágoa forte,
Que resistir não posso ao duro corte
Por mais que o peito a resistência intente.
Se dos suspiros fio o meu tormento.
Ja na força da dor desalentados,
Nem para suspirar lhe vejo alento;
Em rios os meus olhos transformados,
E em tonnenta desfeita o pensaml!nto,
Só na fineza salvo os meus cuidados.
Brados do Desengano.
2," parte, pg. 233

Se-\b\. \{dA~ k~M'c. (i4~1" ?)

~e

ESTATUÁRIO
Concedo-vos que esse indio bárbaro e rude
seja uma pedra: véde o que faz em uma pedra

a Arte.

Arranca o eslatuário uma pedra denaa
tosca. bruta. dura, informe, e depoia
que desbastou o mais grosso, toma o maço e o
cinzel na mão; e começa 8 formar um homem,
primeiro membro a membro, e depois feição por
feição, até a mais miúda; ondeia-lhe os cabelos.
alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afia-lhe o
nariz. abre·lhe 8 boca. avulta-lhe as faces. torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espelma-lhe _as mãos, dh'jde-lhe os dedos. lança-lhe
os vestidos; aqui desprega, ali arruga, acolá.
recama; e fica um homem perJeito; , talvez um
santo, que se pode pôr no altar. O mesmo será
cá, se à vossa indústria não faltar 8 graça divina.
E uma pedra. como dizeis. esse índio rude? Pois
trabalhai e continuai com ele (que nada se faz
sem trabalho e perseverança), aplicai o cinzel e
outro dia. dai uma martelada e outra martelada.
e vós vereis como des.'ia pedra tosca e informe
fazeis não só um homem. senão um cristão, e
pode ser que um santo (I).
monlELDb~,

"o.k

e

~ "\eÃl\LL~{,OCZ~ H,~~)

q,l)
A UNS NOIVOS, QUE SE FORAM RECEBER,
LEVANDO ELE OS VESTIDOS EMPRESTADOS.
E INDO ELA MUITO DOENTE,
E CHAGADA

e

Saiu a noiva muito bem trajada,
Saiu o noivo muito bem trajado,
O 1D0ivo em /tudo muito conchegado.
A noiva em tudo muito conchagada.
Ela uma enágoa muito bem bordada,
Ele um capote muito bem bordado,
Do mais Ido noh'o tudo de emprestado,
Do mais da noh-a 'tudo de emprastada.
Folgámos :todos os amigos seus
De 'Ver o noivo assim oom tanto brio,
De ver a noiva assim com ótantos brios.
Disse-lhe o Cura então: Confio em Deus,
E respondeu o noivo, e eu confio,
E respondeu a noiva, e eu com fios.
Fénix Renascida.
\'. V, pg. 234. 1766
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{.. -) Em Santarém, mau grado o largo desbarato que
sofreram as dezassete igrejas e catorze conventos que
existiam na cidade, nos séculos XVJ->'"VIl, subsiste ainda
significativo património pictural do Maneirismo, em
parte esclarecido por documentos. Se as melhores empreitadas couberam a artistas de Lisboa (Diogo de
Contreiras, Diogo Teixeira, Simão Rodrigues), os pintores-artesãos cscalabitanos não tiveram mão~ a medir
face às solicitações de clientela religiosa. Uma italianizante Anunciação existente na Capela de Nossa Senhora do Monte (que cstilisúcamente se irmana _com
outras tábuas em Santa Cruz da Ribeira, Santíssimo
Milagre, Seminário, e na Capela de Romeira) poderá
relacionar-se com a ectividade do pintor Ambrósio
Dias (ac1. 1554-86), personagem de prestígio social
na vila, e define um paradigma do Maneirismo possível nesta «escola» regional. Na Igreja do Hospital de
Jesus Cristo em Santarém encontram-se, aproveitadas
num altar setecentista, quatro muito razoáveis tábuas
maneiristas, de delicada feitura, que representam a
Apresentação do Virgem no Templo, a Visitação (Esl.
19) - incluindo magníficos escorços de cabeças femininas - , Adoração dos Postores e Cristo deposto de;
cruz.. São obras ainda de cerca de 1570, e e primeira
segue a mesma disposição iconográfica que ins?irou
Francisco Venegas na tábua da Igreja da Luz com
igual tema. Dos dois Barretos (António e Jorge), pintores da Câmara de Santarém no fim do século. a:,
obras documentadas desapareceram. Quanto a A~drt:
de Morales (acL Santarém, 1610·54), que fora membro da Irmandade de S. Lucas em 1602 e acumulou
a actividade de pintor de óleo com a de dourador
EiS contingências financeiras assim obrigavam ... - ,
pinrou em 1617 o retábulo da Ermida do Espírito
Santo no Car taxo , por escassos 22.000 rs, restando
dessa empreitada as tábuas de S. Brás e de S. Benedito de Palermo, pouco menos que medíocres.
Em Sesimbra (Museu Municipal) subsistem, procedentes do extinto Hospital do Espírito Santo dos Mareantes, duas italianizantes tábuas, Adoração dos Pastores e Adoração dos Magos. São peças típicas da .ter·
ceira geração" _ ( ... ) U
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,QUADRO DOS PINTORES DE SANTAR~M, OU COM AcnVIDADE
EM SANTAREM, ESTUDADOS NO TEXTO
Ad.íYidade coeh«1da

,,-

Fernando Afonso

14116/14%

:----~--~~~~~----I
Pinlor regio de D. Joãu n

-'

1496
-'-.=-=-=-~
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-.

I

!--.----- .---
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."
:.

-
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t
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.
'Am~DlÃs---- -15S4iisi6.-----.--..----.

-

.... - ....
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-hctmFemaicJ;'(i:;,

----

1571/1580(t)

1572

-------

.-~

.. -----

B;mt;--- 1579/15;1 ~'I- - ---piní~;·daCA~à;•.. J;;;-U;mio'--" ·Ts92iiS99-(t)i-----P;;U~r- da""C'';'ara António

-=:'' :' . j-

~~-~'ias_-:

___

1~9.2

!_~-.~=.~==~.:..

-

.~. _.~~-=~_

Dior" Tcixeira
• I }56S/l6~2 ft) _.
De Lisboa: aCli\'idoldle; 1603/06
Scb:bti;i" DominCUt'$ '1
159211630
Pero Flem.ndes <l,') "j-'16I)511624- ------- -- Pir;l;:;r."",,ré' de Montes
1600/1654 (t)
__

d;-Ó.;a:;;--·---·

o.

Sim,$o RodrillUt'$

1589/1629 --' --

Jo.JJo cU Cunha

1611' "
16IS/16J6(t)

--

-

-..

--

.--

. . . __ •

__o

--

-

---õ;-Li~b~~~;;Ii\·i~ia--;j;-16i4il·8 ---

Manuel l..Impreia Malá
AnlonitJ Dias Nunes
,_.-....-_
1618
..
Andre! da Cunha
162111635

- - _.)erooim" Ciurnn

--~

_.-- -

... _..

16111'624
I62.l/1 63S
i..bb-~... h·a~~ M.,nlês
1624
M.n~I -ela C<J!Ila
Datrid d*C~I;a"----'-' .- -1624

da Câmara
--Pintor
-------·----1

___ ,_. ___1.624

_-

-ljt~1riu
-- .

AnlUM!o

,. - ..
,\""rtl' de FifUC'ln.'tI..
[~I'-":Iu &ares
Mit!wl
. ' Fi,"cit:a
..
Anolre Pinhcir,'

------

r....,'.' lk! SooSil
~

~_

~l.anu.:1 FiIi~

An"","' Retdri~ul!ll (I.~)
M.lnlltl'1 SnarC'"
.\n...... Rudr1tliltl'!' (:!."I
\lJnll4ll Pia~
rr..
Fm..ira

I.,

n.:r.co

1624
1605/1634

Do: Li.boa: acll\'idade; 16Ht34

I~01l61!O

, - 1IHIl1l6SJ
.

. -- .165611696
__ ..
1664

~--

..

Pinlor da Câmara (11
Pinlor da Cjmara

IfHO/16CJO

_,-

._-,..:.

(t,

Do:

1641

Tllrr~ :-I')\':rs
-I
._-~

16S9f167I

1674/1675

:

O.' Albureira: a,linda"c: 111118171
De

Tor;",

~"\:t,

1118011698
1682
1698

PENrECOSTES, da oficina lisboeta de DiOlo Telteira (rmal do . . XVI).
(SlIIttmm - Smtindrlo Patrill1'CtJlJ

e

'~...,A arquitcctura rcgrc~sa ao primeiro plano: ela é cmin~ntc-

mente a f'1)rrna social da "rte religiosa; primeiro. deve ~lralr os
fiéis, depois fa7.C:·los cormmgar uns com os outros, enfim :lrr~
hatã'·los. P;lrí1 isso. o luxo revela·se mílis efica1. do que a austera·
cJólllc. As matérias mais precios"s ou mais deslumbrantes, a genemsiclade com que s50 distribuídas, vão impressionar o povo ( ... ) ;
ele, t.crá também os seus palácios: as igrejas. ( ... ) A Cachada
voltada para 3 rua onde a multidão passa, torna·se t50 imp~r-:
tante como o interior. Pouco importa que a distribuição surnp.,
tUOS3 dos seus elementos não c()rrl'sponda à estrutura do editlcio,
a arte visa mencs a "erdade do que a,eficácia. ( ... )
a fachada é a parte pela qual a construção' adere ao espaço
publico. campo privilegiado da arte barroca: arte de cidade,
portanto. preocupada antes de mais com o urb:lnismo. como já.
o tinha sido o barroco da Antiguidade. a arte hcle~(stic:l: a rua.
a praça com as suas ornam~ntações. ( ... ) C's palácios: estes'
aument.1m o seu espaço exterior. conduzindo as escad"rias às
salas de reccpção. Paralelamente a Igreja ampli" o esraço inte.
, ,
. nor, ao qual a fachada dava acesso; é pl'celso que !teJa v~sta,
e~vo!vendo c concentrando a multidão, O altar. gr.lç~S aos pbnos
circulan..'"S ou e1il'ticos, está ema contacto dircclo corn c!.r; é }:l'eferfvcl a n;AVC unica. Mas este esraço nfio pode ser nl."utro: ele
dc\'c orkr.tar para o céu. A decoraçr,o pelas suas J:nh~s Su.wcs,
obcdt."Cc a um nfo\'imenlo cada vcz maho ondulante. que enlaça,
serpenteia e so!>.:. ~jlllbdo por uma multiplic:.çã.) d~ figur:t:;
volantes dc qucrubins ou de anjos; c1t:va·os e "rremessa·cs par.l
o turbilhão da cúpula prin~ipal. lima aspiração irresis:ivel é dirigida rara o infinito, onde hrilha o esplendor de Deus. (n.)'

.

•t-· )Sendo a Contl....Rcfomla. sohrctud\l, obra do~ Jesuítas, exér•

cito da ~on\'crsão, o ban:-oco será dcprcl\sa adoptado c difundido pC'r eles, E então que, elc muda de nnture7.a: difundido
atra\'és da Europa. na Austria. na Bocmin, na Bavil'ra, na Pcn(n!!lula Ibérica c daqui levado à América. (.,. ) ,
.'

( •••) Os IcsuitHs. rccOl1hccid()~ (~Ill 1540, ror Paulo IlI, al'lrescnlararn·se como um CXl:l'cilo. Nele. o indivíduo era anul.ulo. submelido às dir'cctrii',cs C~13bcJcciJ.as no cxclusivo intcrcs~c da ordem
"O serviço da ctlrolicidadc. ( .• ,)"
,

.

f{~ ~1~)

A kJ:J.

-a.

O~

~ 1lt

Oesenno de Bordalo -

•

Gravura de Flora

"ArqUIVO Pitoresco", 1857,1858, Vol.l. pa~, 149
Bib. Mun. de Santarém

,\ ( •••) À direita o grandioso cdiCfcio. filipino,
perreito cxcmplnr U:\ lI1:\tÍrá c pctlnnlc ~rq,:itccl~lra
rca<"\'inl1!lria do ltéculo dé7.:t.tlsclc, o Col~gto; tipo
,
•
1:11'1:0 c hc:Jo no seu gCllero,
e qn:\1I I o o seu g·.:ncro
'
,.
I
p<,ue sc:r,' das col1struçl>l's JCStlltll'ílS ...
"'11- b1.!
- J'
•. nlll)
- l'
• 'to n;:':-'::10
il:\ Ima, 11:10
1:1 &"ell1(l,
la e~!lIt'J
qudas massas p~:::ml:1J1;, :::C11I clcs:ân<,'ia Ul'tn simplicidadc j Jlttl!l h!, 1\ma certa ,mudeza. C'J1lt' imptk,
\l111a snlidez lr:\V:1ttn, uma simclri:\ (Ie (':'1(',,10, UUH\S
propor\"i"IC!l (das, nins hem n~:"C'lItmlns
csq\ladri3~
c1ns (,Otn mNodo que revelam o IWIl~;"ncllto do ~é
l'tllo c clo instituto que tnuto o l':l1':u.. ll-ri7.llu.
N:io ~1it) tiS rorles l'rcnç'n::: da meia.idade que .se
l'1e\':\11l 110 flrco agudo d:\ os:iva: 1Iã.) é a rd:a~nçr\O
fturida do ~~cttl0 qUil17.C e dczn:::sci::: q\tC já vncila
cntre o hi7.:atltino e o ctr\~~ic(), entrc o mí:::tico ideal
do cri~ti;lIIi!:ltIo que arrdl..'cc e ,)~ :::ímholQs mate. riais du p:lt!auislt)t)qlle acordn: 1150, aqui a ,.tnascr',ç-n triullrou, c c.ll.·pois de triunrar, degenerou.
F. a illqlli~ição, :::ão os ]cstl(tns, são os Filipc.o;, l! a
rcncç;\o cnlúlien cdifil':lnclo templos /"Ira qll, ~ cr~ia
e se ore, n:to porq/fc ~ cre e se ora.
Até aqui o mosteiro e a c3.lcdt'31, a ermida e o
l'On\'cnlo eram a e"prc~!:5f) da' idein popular, agora
sao :1 fórmula do ~n::::ut1ento go\'erJt:ltiw. (, ..)"
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A guerra é pois o fulcro. a pedra basilar em torno
da qual se define a magra produção arquitectónica do
período de experimentação A batalha do Ameillial.
em 8 de Junho de IM~. representou o episódio militar
decisivo. pela ameaça efectiva trazida pelos exércitos
espanhóis chefiadm por D. João de Áustria. Derrotados. os espanhóis atacarão ainda no ano seguinte em
Castelo Rodn~o e em 1665 em Montes Claros. Mas o
Ameixial rerre,entou efectlvamente 8 batalha mai,
importante dn confronto ibérico. Por isso mesmo será o
pretexto para d edificação de uma obra decisiva para o
eclodir da espacialldade mterna do barroco: a igreja de
Nossa Senhora da Piedade em Santarém. planeada e
começada ern IbM l' ma crença milagrosa atribuirá
ao~ poderes da Imagem da santa. exposta numa
pequena ermida junto à muralha, o desenrolar vitoriOSO do Ameixial mais do que à força das armas ...
Confirmado o milagre (na génese da grande maioria
das obras barrocas) pelas autoridades eclesiásticas.
logo se pensou em habitação mais condigna para a
Imagem Em 16M D. Afonso VI empreende a viagem
até Santarém, levando consigo os planos da nova
igreja. devidos a Jácome Mendes. que também dirigirá
as obras. Lançada a primeira pedra a 26 de Janeiro
desse ano, a obra avançará até à cimalha real. As
\'icissítude~ da política in~erna impediram o normal
prosseguimento das obras, só terminadas no reinado
de D. Pedro 11. A única obra comemorativa da vitória
na guerra, tal como esta, arrastou-se no tempo. apesar
das suas pequenas proporções - tempo de dificuldades. afinat
A igreja de Santarém. de plano centralizado, define
uma planta em cruz grega. sendo três dos topos dos
braços livres pontuados por portas, e o quarto pelo
altar. Na porta principal o escudo real mostra a iniciativa que lhe está na génese; as portas laterais são
encimadas por tabelas emolduradas, com inscrições
latinas alusivas à guerra da Restauração, Estas portas
definem-se estaticamente, num formulário de raiz elassicizante. São, ainda assim. a melhor contribuição
para a definição externa do edifício - as janelas são
simples aberturas. A secura dos ângulos rectos é sublinhada por pilastras. Sobriedade e austeridade são
tam~ém apanágio do espaço interno, concordando
com os tempos difíceis da década de 60. Todo o conjunto é encimado por cúpula octogonal, coroada por
alto pináculo. projectando-se enquanto (oco visual
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sobre o teCido urbano circundante. embora em eloc.la
mode~ta Kubler avaliou elota Igreja "plain and !>e\l·rl'~.
flllando·a no gO!ito portuguh da Re~tauração Ma!> a
sua Importâncld não pode ser encontrada na de(.:('fa·
ção. ou noi ~ua au!oêncla. ma~ na nO\ldade que repe'
senta o retomar de planm n'n' rdllladm apo\ o tempi..'
longo do longlludmal que carac.:teflluu a prodU';;10
m~neln!ita na !oua vertente ofiCiai O harroco \a! loer
templ\ de renovação, de dl\er~ldade planlmetncd. de
e!ipacialldade dnjer!ia A planta. de rall renalocenu~ta.
repre!>cntou o retomar de uma pratIca mal enrallada
Se. comll obloervou Taple, o~ éH4ultecto~ barro;,;o~
são m ~fllhm emanclpadolo do Rcna~Clmenl(l~. md~ de
modo nenhum ~lOflel!i ou IOgrato~". compreender-loc-a
a pr,lCura de:. n0 caloo ponuguê~. um tempu perd,de •.
abrupldmente termmado pelo dlrlgl~mo ldeülc'í=i':O'
-anl~tlco maneirista Trêlo mundLl~ e trê~ tempu' lot
cruzam na pe4uena Igreja de Santarém a long!r"-lua
referênCia a soluções planimétrtca~ renascenllsti1~, a
au~teridade decorativa vinda do manelmmo (ambas
repre~entando o passado), e o futlolro do barroco proposto pela \arledade de pontos \l)ual~ de referênCia
envolvendo o) espectadores. Do Rena!>clmenlo. a reie·
rencia são o) plano!> centralizados que em Ponugal
conheceram alguma aplicação: Claustro de Manga
(1533-34). ermida de Santo Amaro (1549), igreja do
Be.m Je~us de \'alverde em t\ora (1544) A au~terl
daut àeCúrall\a, na tradição secular portuguesa 4ue
Kubler des.lgnou por ·chã", harmonizava-se com o
tempo e o lugar. A planta era - e dai a !oua prlmurdial imponâncla - a interrupção oficial do) e!>quemas
do passado tecente e o anúncio da diversidade que o
barroco trará. A pluralidade de centros visuais quebra
o dirigismo uni-direccional e envolve o espectador
num e!opaço mais fluido, aqui enunciado. Quando a
decoração mostrar as suas potenclahdaCles seautoras.
o barroco terá atingido os seus objectivo) de modo
total. Entretanto registe-se o papel pioneiro desta igreja,
comemorativa do facto mais importante do século
XVll: a Restauração. Se da pequena obra se trata é
porque difíceis eram os tempos. Será necessário esperar a recuperação das várias crises para que o barroco
apresente obras de maiores proporções. Então o barroco assinalará um período de paz, de "boom" financeiro e a segura continuidade de uma nova dinastia.
Como simbolicamente mostra a igreja de l'íossa
S(:nhora da Piedade. só o fim da guerra abriria no\a~
possibilidades de renovação à arquitectura portuguesa.
Lisboa, que perdera a corte por sessenta anos, que
assistia à edificação de uma igreja comemorativa em
Santarém, terá neste período nulo papel, aguardando
as renovações joaninas. Será pois na província que O
barroco irá ensaiando as suas propo!>tas, à míngua de
um programa régio. As décadas de setenta e oitenta.
dada a cri~e comercial existente. não tarão nondade!o
lmplHtantt:\.
( . . . ) II

" (•••) l:. d~pois de 1640,' ou, mais prc-ci;;;cr~le, ~illda depois de
1655, quando a fortuna das armas fez pender a sorte da guerra
para o Portugal restaurado, que se revigoram os novos quadros
sociais, com a crescente importância de uma arislocracia criada
por ;). IV. ( ... ) Nlo se ju!gue, no enlanto, que as possibilidades
económir.us desta nova classe arislocnitica permitl;tm ombrc;lr
com as magnificcncias dit.ldas de Versalhcs. ( ... )
Entretanto dera·se em todu a Europa uma evir:lgem de gostono rcspeitante à cerf\mica sumptuária. Do século xvt herdara-se.
a louça criada nos centr,'lS majolicários do renascimento italiano.
loso transmitida por via da Flandn:s, fia resto do continente. ( ... )
De mais longe, das partes da China, começava a chcgar ou~ro tipo
de luuça. incomparavelmcnte mais fina, mais sóbria, mais resistente, 'enfim, mais «moderna-, propondo nova calma <lOS olhos
cansados de alacridades cromáticas. A louça da China - conhecida desde logo gencricamcn te por .louça da {ndia - - ( ... ) tra:lÍa
consigo uma nova mensagem estética: o valor da decoração a azui'
sobre CWldos brancos. ( ... )
Ao azul da louça chinesa se ligou na Eúropa n no,5.o de qualidade, a tal ponto que a cerâmica procurou valoriZou-se adoptamlo
aquela color3ção, com exclusão das outras cores, As~im se 13n-"
çou a moda do azul c: br.mco, que haveria de perdurar até no
século xvn, quando por sua vez escot~\(la, pa!isa a ser gradualmente substituiida pela nova policromia do grnnJe fogo - as ch:amOldas lamilles rosa c verde, t50 ap~tecidas no século XIX.
Não conseguem, no entanto, impor a moda do a~ul (! branco
aos "3zulcjciroc;, os quais se mantém fiéis aos cS'1ut'mas decorativos poJicromos, então aceites com apl.lUso pela clientela eclcsidstica, menos propensa a novidad~!i cxóticas. Só p3ssado o meado
do século XVII e aberto o mercado às importações holandl!sas c
jnsleséls~ o gosto do !llul c branco se manirl!sta no azulejo, ( ... )"
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(... ) r-.:u~ úl,illll)'; viulC ~a111'i du s~(ulu );\"\'.;1 ,;Ilh~ de madeira, L:uJ'a
illlpUII:lllcia na ornaIlH:ill;:,:'u das ip cj;.:. pllrlU!;lIl,'SlS só ~ com.
p;\r~·LI.·d à du in;'II'lIlurc n;\ H:d:a, pas,\/'.J P'J!' rllIlJ~ lr~II~(J:·H'!;L·;ão.
'iu~r fúss\! :lr1i, aJ~ nl'S r ...·l~bllllJs Jus :''':'I1'e:., quer nos pú1ll;tO$.
C&l:-II.:I'!OS. j.lIldas, CUI"vS, k.;LO'i c arcús. c.Hllbin;tdól com o OAzulc:jo
1iül,m,li\"O ."I.~d C! b";'IlCO, deu oriócllI :10 primeiro estilo barroco
JfJ. <lr'C P,)~·lUbU(.':;:\. Cl'l'g::Hldu "' illfluir no U:l'W:ldod;ts plan~as c no
SiSlCill.l d.: .."ub..:rlUfl.
O prill~..::ro I.!:.tilo d•• t~"ila Ul,)lIr"J;L barru..:a. JI!Si&:flólClo por
c:;ii!.; I/.:;.cú"wl J'dlJ rcuf. Rúbcrt Smilh, -.:",racleriza·sl.! pejos s~guill.
t(~ dI.! ,r•..: u h.::. : c;;,!ullas J..: h.sl\! c:ôpi.·aj.luo (dnco ',:spiras, c:ln
ú~~r ol), ,te. ,~po ps\:uuo-saiomónico. C\lb"rLls d~ parl"3s c: cachos
dI.! l! ...·.b. p.i~:.J:os, ( ... ) ~. "uh:nillOS- ou .anjinhos-, (jllC procedem
~ cç!i..:it;~ '-'~"';1l"Isli\.·a. ACI Cl.!l!lrO há UI)l c ... ruarim :lCCrLO (, .. aJuna),
Os iH":uS d..: \iJ!::': p.::rfcila que :icrv..:11'I de I'..:mal\! c:;lão ligi.iJUS por
t;kn:cll:~s di'~pf:~;tll!l ~:nmu os raios de un:i' roda. Folh~s Je :"C:lllto
c;: 1., ;:ll(J·r~"k\ o Lt,u;'am nas pibslras, às veles Cu locadas sobre
lr.:"sul;1:\ :.:dlc.lles. Fl..-n:s e carrancas larnWm aparecem, juntan~~'I:'c CO);I <" .1C'lllto, n;lS misubs l!~lS cülunas. Na lribuna dos
h:t,,!l~d'h prilldpais li;. lima c(jllstrução, de vários andares, em
pi .. ~b.:d\! (o lrollo), destinada à exposição do S.lr.lissimo. (._,)"
.
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A cultura portugul!sa renecte bom, no decorrer do
período que vanlo:; crltudar, aR concliçõcll suciaill. econ()micas
e política:> do nosso país. A ideolo!;ia du Estado cxpan.iior~ista inte"rado pela nobreza é dominante neste período
e inspira a maior parte das suas grandes criações culturais.
Na literatura, o espí1'ito cavaleil'esco e de cruzada; no
peniamcnto. a escolástica coimbrã' apoiando a ordem tradi·
cional e animando o seu expansionismo quer no Ultramar
quer na Europa. tais são dois ru;pectas característicos desta
época, que acabaram por prevalecer contra tendências
divcrl:cnlcs. i:nruizadns em grupos 'sociaili cujo delienvolvimenta cultural Cai abortado.
Conta-se. entre cst:Ui tendência$ abortadas o empirismo
cie'ntífico saído do tieio das c1USliCli Clmccânicas l ), técnicos
da conitrução naval. d" pilota!-:em c da cartografia. em
colabor~\ç~o
e dcscnvol·
. com ~L ciência teóric:l conliervada
,
vida por Arabes r:. Judeus. Adoptando u critério da "prá·
tican contra a ciéncia livre:;cu. universitária c arilitotêlica.
e~ta corrente de pcnsanumto estev~ à beira de uma teoria
experimental da Ciência. Mas contra ela prev:.!leccu a
Escohbtica uniwr);ittÍria, a tal pomo que apó$ um surto
brilhante da Matemática e das Ciência. ceo~l'áficali, o
ensino destas disciplinas em Portugal pode dizer-se recuou
por larj;o tempo ao l'udimentarismo medi~val. O mesmo
sucedeu com a critica social quc tem em Gil Vicente uma
raiz burguesa, e em Sá de Mir:lnda. Camõe~. Damião de
Góis l'élll.!cte a crise da pequena nourcza esclarecida pelo
Humanismo: a ol'il'ntuçüo imposta pela Contra-Reforma
canaliza este impulso no sentido do proselitismo reli!;ioso
e do impcl·ialismo. de que os Ll'${adas são a mais completa
expressão. E da enorme experiência do contacto com
novas e ines~eradas civilizações os viajantes portugueses
não parece terem tiudo outro fruto licnão temas pitorescos
p~ra uma literatura de sen.saçio (não Calando nos roteiros
geográficos. Que convém relacionar com o empirismo atrá,
referido. nem da obra de Garcia de Orl4 que não teve
continuadores em Portucal).
Anlónio Jo~~ Saraiva, Qb: til., voto li, Lly. 11. pp. 66-67
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, '\ Por volta de 1530, qu;;·dll ;-, l'l~Il:1~":"'II\" ':;L! ~wllpk:t:tva c se
t.'~gvlava, lt.'vc illido a Reforma. COlldcllava o imobilismo em
quI.! a I!>rl.!ja caíra, sobrl.!pundo ao seu espírito as furmal\, a
hicr'lrqui<l c a pompa exterior. Rdnlrodu7.ia a rc1ici5u na viJa,
IIOS problemas da sua co n<.l Ula, do ~cu fim ~lcrno: a ~ah·a\;,u.
A Igreja, inconsciente do perigo, cunfiante na sua ct('rnidad~,
lIaua ou puuco re;lgiu de inici(). Qoando o fc1., j(\ em uni lauto
[ard..:. <':omprc~nucu então a Ilccl'ssiuadc da sua própria [l·forma.
Este foi o trabalho do Con..:ilio de 1'n.:nlo, de J 545 a 1563, difi~il·
mente, mas, todavia, n.:aliz'H.lo. Ode resultou uma regressão na
a,rte: esta fui, sobretudo em Espanh'I,· rcdu~iua de inicio a uma
5cveri<.bdc que tentava c.:ulllb;,lcr .1 Rcfunlla com a~ SU..1S prúpda~
arm~s. Mas Jcpn!SS~l, apruveitalldo os recursos dcsprc/.ados pdo
ascdismo protestante, ( .. ,) r.:lOlnÚlI a ~ua fUII';[IO sod"l, ql.!\!r
diLet", para a· épOCõl, rdigi'lSa. Tornúu·~c uma arlt.: c"g.:gi. um
m~:iu ao :õcrviço de uma ,ausn. Deixou dl! ser um obj(:ClO de coatemplação I! ue udcite desinteressados.
Pt:la p~~rtllrb~\ç;Io que provoca na' scnsit>iliJílJ~, a ar:c pode
p,~rmilir a conquista c 41 rc(:onquista tias óllmas. O prolcs&;lfltbano,
chl)~:ldu com a 5U::: cO/liyi':m::" (um o luxo e com a ,'oluptuosicJaul! ( ... ), é·lh", por princípio, host il; n.'~usando-a como uma
'ostentaçãu yã d;.\ Igreja c um dos ~cus desvios, cm:aminhou·se
par~1 a posil,'ào icunodast~. O catulicismo ir·lhe-i.- responder,
, f"17,endo ul\la ~Irllla U~\llliilu que ele n:pro'w';.Iva cOloU CITO. J;i qu~
~artc podia Sl:Jllzir a ~Iima, pcrlul'b~l-l;l, encanlá-Ia c comovê·la
nas sU ..\S raízes irracionais, llUC o filcsse em beneficio da f~!
Mas solm:tudo o estilo evolui. Renunciou às CormÓ4s apur.,d:ls, intcll.!ctuais da Renascença. Rc:correu a meios mais a\:tU4im·
I~S, àqudc!> qUi": comovem não já uma dite, mas as O1a:>sólS: a
grandeza, o movimento levadu até ao lu'rbilhão c à vcrtigem;
àqudcs qUL~ seduzem: a riquc~\, a super.tbundânda. Querendo
atingir os espectadores na sua própria vida, ela recorreu à vida,
evuc\.Ju·a p~r ~oda a parte, animou-a, excitou-a. Dc~dl.! então, a
arte VO)lOU as Cúst~s ao clas::iidsmo, ao seu desapcgo, ao scu
rigor, à sua pCl"cz::& por Veli.:S f ria; tornou-se barroca, Ceita de:
profusão \: de c!inami~mo, de sedução e de patético. E neste $emtido qu .... o b~rr{)Co se realiz.ól. prindpalmente como a arte da
. Conlra.Refünna. ( ...} 1\
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NOSSA SENHORA DA PIEDADE. do pintor lisboeta Símio R.odrigues
(1614-15). (Santarém -Igreja da Mi:seric6rdia)
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arte emaJlcl dcl mesllla vida que lem )10 peJlSallllnto o mais lúcido acto
de consciência. E.-se I,mlado, todavia, a op8-las: o pitlSametlto alimenta-se de id..'ias, a aTte da sensibilidadc. E por de mais se sabe COI/IO a
ültrusão do pensall/ento lIa arte, sob a forma Je teorias, sempre conlrariou o
dc.>sc".:oh. imcnlo natural dela.
Mas alllbas se unem na origem: o espíTito de lun IlOtllem, o espírito de
IIllIa Ipoca. Si cl arte os Ira.l14:: em imagens, por t'ias incotlscientes, a filosofia tHldu-los em idlJiclS, pt'las vias ela reflexão. E 4 ine.,itJ~·el que estas duas
resultantes, por divergente 'lue lenha sido o se" remate, se recoTdem da sua
fotlte única, que permanece para uma como para a oulra o primeiro impulso
e malriz de idétlticas directivas. Bem sabemos hoje que o Ilomem se diversifica e re.,ova consoante os lugares e as éPocas, que ll\lopla ele cada vez uma
concepção difer!!tlte de si meSIllO, da 'i,'ida e do mundo, isto 4, uma maneira
particular de pensar e de sen,ir, de reagiT e comportar-se. Esta atitude mental t(,.!,.t!;! ele, à escala colectit'a como à escala indi.;iJual, exprimi-la pelos
.-srili, actos ou pelas Sllas obras: toma1'-se-á ela teoria absh'acta ou itli.·ellçõo de
fantasia, dogma, li'"",o OI( lJuadro; di'iJcrsificar-se-á tautas t'CZi'S qualltos os
fIlO dos de cxln'essão, mas 1'e.,elat'-sc-á idêntica tIa sua essência atra ..'rs da
impre-.'ista encaTuação quc cUCI1uh'at"ó em cada UIII. Mesmo sr. "enlluma
111fllléll(10, 11Cu/l11111a tn)ca de UIII ao outro se r(,lela1", c1lmpr;1'4 que todos
((H/f(ssl~m a sua COllllmllão 110 "colida de l'spiritual única em que se radicam.
Muitas 1'ez,'S me 1'111 pc 11 I,,'; tlll mostrar ql(r li explicação simpl,isto pelas
ÍJlfluéllcias. que bem fr{'(jUI'IItrmclI/c srdw; os espr,'i,os pelo seu. meconismo
jlllllili01" _(uusa-tfrito., dr,'cl·ia P"CfCI"i1"-Se a l'xplicação, mais ú,/erior, pclas
ajilliJudes profuudas. O it,tclrclllal e o artista tê", por missão tornar manifesta a alma fundamental que determina a fisi(/nomia I,is,6,.;co dr cada lpoca;
mas um faz dela uma noção, (I oult'o dá dela uma visão. Ambos Um o tlll'smo
siJ!uificado Pl'ofundo, l' a llis/óI'ia pode mos/ror COIIIO elas se cotlfirmom, com
efcito, e se iluminam tllutuomeute.
Este paralclismo s6 l evidcntr quando visado com a omplitude e o continuidade suficientes para qUi' se exclua a ',ipótese das coincidências. Por CO,IseguitlU, I 11 "tua Ih're 'lljsão de todo o Ocidellte e da sua evolução tiO eurso
dos séculos que peelit'ctllos o demonstração da COllst4ncio dos ,.elo~es fntitlIas quc unim a artc e o petlsamcllto e dirigem o suo tnorcll1J 1'01' cantinhos
idênticos.
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Cerca de duas centenas de especialistas viveram e debateram. durante cinco dias. urna arte baptizada em
.
Portugal

Barroco redescoberlo'[
no berço,portuense "
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A IaRiIiC4l da IIKW foi Iambtm opno:WI.I ...... Anttcuu Filipe.
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caçi.> dcoo":6 Ir........ que .., eleO"lIIII por drw. dccr_. cmco.
JeIC........ OIIImi>._&llafe>du
iJrep.. bitnoca. O _Il10 #. o
IIOPuno piodado:.pu1IIIIIIeck\-f> slmballo cll!lusiyo de ...... reli- . ~
çIoocM.....nGaduw""ju:omu- Ia.........oo pouIvcI "
lIicoçio lIICicb. .obreo. compor-. ",fcrin<:ia.,.., ..... oianifatlldoem ).
Iamal/... _iaíi pel1l0lU mone te ..... da Slbli .. _
do AIlIi6:0j
110 a«uio X\'ll.·
... f"ipw • .., ~ Me.op,,"mi•• da. i
,
' . ' Ind••. da OIlIlIC. ainda, cio mun- f
'.
.,'
40 i>Umico. Ao 'ODIeO 1IIisti<:u
.'
);:.
..ao dei ..m de .... f&tcr rcfcrtn,
onna e sim bolo
. cía, deodc o 161;'110 XIV lIIé 110 . ~
oéc..... XVU. DIIIIIIOIdamenI ao .
obr~. ele Ocrard ZcUlpbCII. .
AIIICIRào IleIIiAi ou do ......., . ~
A mullip1icidade da> COIIIIIIIi- Cln:gório T....ih. A pitMtlica. .i
.
com
lIarcia ZamboRoa c ou...... i
~ aprC>C:llladallllo pennile
... dei>.&, lambém, ele COIIIllbuir t
aJ~
~ QCb para • iwtpn:&.oçIo do UlI'itia- ·i
lIIIla dei... ""'" .cquer a l1li1&
do do» _
~ bani>I

a-.

1IIIrulIiría, por M ...ucla Rudri,'
quc UIlOU do ltIN .Morrer;

\inc"'"

Cívildo,b."IIII1",""""""",,,VCr.n. prornov", o 1 Cungr.,..., ....
Ie"""'ÓURólI do 8;urUl:o ..... deCUIr"" IIlIIIU.1a taiodl:. ... ..,.........
Ctlm.JII~.de caca
de ....,\CiP"ll.....
"" &Wioi..leOh.'"1I e autOf'l:l. de
''''m.................. e incluiu. ak!nl ct.o.
..,...... de Ir.bolha. • ..il,.. de
C>ludo. e'puo;";60:. c _ir........
\'/le> AJuoical"
Pude: 4ÍLCr·..: que " CIICDIIUC
k\'C. lia MkllJfit(CIIl. I ,"uru.aUc de
a ...bclctcr ....1 dcb.ok: e um m·

. . . .. . . .c_
~

d(,'('J"dv~ c

india. ..
JICII"oÍ.eó>. dt ....., ........... ...
\Cu"'"';. tJu IIMI""". dtv .......->C.
OIjuilu que lui 4·""'''ruido. lU)
c.",hw"o dr UIU•• c4ofUip.ii tLJ. "WIl ~
p.ar1k:lp.iIII~ mw dcl).Q,'''!11 de

dc~Ok:" oCfI\pt"l1hodulro pruln.u-

".mo.

........ lla"cr>iJa<Jç oi"
LI". Nalil... M..illllU "~rr.".

AI~éto c J..UIlt lureir. Alva~
~ pc:Iu. Pror. I-...~Iio doo

s..nt....

C,rI", Albcno ""'..".
dt AI"",tola • &In. I'cm:ar. do>
»a ..... Helena o..wDJ • huwo
M.tn .....

A. aw.én< ....

Utlm:' ....... de

Sanll~o SrbaalUIJI e du tJ.wkl
.........U~bc1.I ••làf.. n:du/lf4m O
kn:~-.c ~ .,.abalbU) em 4fUC íoi

w-

nu.....t.t. •

i)~~iJUM,lil\k '-'"~

RleMlC:
<ilrlpouthol ('UI1i.tIW Mm,ncI t do
l"uI ........ dt VallodvloJ. MiII1\1l
('LN1I4kl.. UI»> ...&Crvd....ôc:. IW
IItc.J·~ ..'Uln que!' U Cu,,·
t!~'0I elk:C'n.M.lo. 1Id'\<&nu1\ JWni
.J)Uur fUro. \:\Jf\I..-tulloÓao - 'I"''' pot,k-

A'.",m I('r ,.,t~, UWI~ C' nu'" c l..k!nlo&~.crul." tJd:WlK1.la - .h ilaprc:w:nUl'

14>.

__

Ccm,,'luiu -~. nulU.õ! pc:-n.pâ.."liVii ck dc'M:ft\\.t.'r'lRk"OIV ch invo,Ia~:-J. 11M 1ta.·~.. ~Jt diI .:......bor.:.\.i,ttuuc 'n"c,li,.tduln p"w"
U...~U4·IIé''''''' e c:.at'-'luulÍ!! c/ou dt ín"~hf.Jolc" pemIlJa&d.re" t c,I.a).
Ante••l·..... C'cntr.d e clt) Sul t • • in·
ib. dtl inlcre~ e'" efo.1tur aluo
do, .:umun~ ("u"o-c~ilDbu~'
..'crc.a. de iU1i~Wi) punur.ua.e,. qur
" ......11""4111 em E.('If1Iu. do ar·
uw~ cJ.polnhOl~ "Ué u ..hitlbilram
em Punu~td,. A~&:r..:~ *,,1(" .fIC\.' .
10... 10.111"" "pror. Manin GI>n.
I.. k, 4. DQ.:C:~ c. pw...lbtli·
diodc de 'A'cr ..uaI<!"'" ......
com.." por eA,C'~pto. esI.~

pr.",:..t

bcla.'rt L:um ..·..r.itlClCr

u

~.wenl4IK:O

.:k-.k:U du~

.... ,..tü cm &:MU,W g
Ij.... r...:............ " ..t..Ih<'do>iII·
\'nli.cIllllfC1l ck 1111100" o. p.h.n.o
p", ""Im LoJo. p.'. OIjUC'k CO·
t<th..<:o oi<' V.. II......~IIl. >c.i.
....pun.....: ~wc pruh.·,\oQI"'" "Ul'ty·
,..caco,
h .. h.llb.., ~'" b ..
p..nh.a C v...·"··\'C'b... du me..mu
,uodo tttk' M"er'-l de ~.bdo.:er
um ....rn· ....bw ftll'c in~·~..IJ.·
................... poi_.

'u.u.e"Io

tu.õc.
..1........ _ "c. ""'"'........MLI·
_......... ""I.........·.. cIu ""'....

O .......1'" do.........
de
C'. .vr e.u ........tc'ntt ci"'I\I;f..."O

... c..." ...te.·""'....I~ ...
~

li

o oigruliciduele ......oIDcpurifi- .

Pi~..IeI~lumlJltilllUwlObrc.

c..n.ctbo ela Euro- CO> C IcIIW med....ai>: • impor.
... """.....,"" IYllII_ o Alou
clcmcruo. func--"
truern.o<iüR.a1 do 8arruco .. a Uoi·· DI arljui"""ur. lIon'oça c , &11<;
• .,.KI;uJc: do Puno c o üo.cmobilrruca w<u.. arte duo. pubic. UII

L'Uluru.

"::

di.. 10.1o.e9

Da._

..... para ... pobcco.

.

t

F

Época. barroca'

i

doI trono eucarlstico

e Idade Média
A tUIIIinuid.idc Cnuc '-...
·tnc<lie.ai> c ........' bmur.:<oo terá

pum'."""l""""

.ido \IIIUI .s.. .""'~CII> 1IIiÚ.
intçre ..WlQlCA tcUib duralllC o

"I"eciá.e1 maión.. quc .. revelou
inl=.w.ank:. Nlo IC devcr6 eo·
~_cr um traboIIlOdo Moull;ftbl
trij:oIA. do Uni,......id.IJe do 1U.na,

C..llgr....... de.,j~I\""". 11&
''Uffiun~io do pror. ClWlsalIo
MiarUnCl ~"brt • Analugiai
Ani>l"'.... No _1oIboII ..... pn>f.
( ...... ""'" .......u"'" que .......
••WIu&:I,ü .lroão .ó t'cnOIl~ c
ltiu un.. ~.lIU~ ~àaW wc-

wbrc
110.>

,,

f

r...... ...-wrucloA> CIO lWma

••" .." • """'....io;açIo ele J~
t.boueI T..Jim. ao",,,. do c..rloo

W.-.-àtl de ~11lt\ Icn ...\ ,·oin..:idc:nIn collf....... ioo. o ........,.,......
......i. >C pu.Jeràu _ ... lIrar. "'"
c.cmplo .... .,...,. da ano lu·
ncrár". alCnwio:. da nlelancolía .
" ""no ..mllUlugi. e cIcmen....
fonu", .. .lc...-unini ..... dcooipa·
dot.mente. entre:: 'lU") E)cL c VCWt" leIIUI b,..",..,.,,, ..,, (,.k.mv" t • .-kltll. r~ r poI~, d.J #1. tJu
que •• onde t del",:úvel a prQl(;... XI·/II. '"
C..... 11__ For"", <Ir c-~
p..;io .um • aruIlw do c.paço

.·w<,·",,,,

""" re'w....i.o ela wmáúta
medie,·.1 na q,oca do borrO<'O
cnCOIlIl4t...e·lA, alReS4, Aib Ptclá.
Que' ~ &é.Jn a ver QJID o Criwo
ItUtrul 00. br~"U:. . . mic. do
"llimu doo JlCrkJduo, ~sodu>,
e. wmhém. n,~ C,i!iolt)) fLlgdildc.s:.

..... !

aJ4...m. XVI c XV" . .wim Manifestações paralelas

nr".,·w:. whtcludo,.ama.ft1Ktoo

...grado.

_.

de ",pn:.cntaçIo fDnIUII. ....
cíolót!Í<:lI e incOl'lCllógi<:o. toCGdo
.... úllimo aopcL.......Iado por

ljIIC

apm.cnwu

l1/li&

comunica-

çJo ...b"nluoado ao IÍIIIIO ...,...
capcI.. t alliIK. do .SQ;! Mane.
Fernando Amó",o 8 ...1>14 f\:n:i. OU do BOIIrU1\...... ldi<ár.....
.... 4inlcaor do M ...... de SaúbaL ' ....jaria.

FunIaRl c a det...oçAo fW1I ..
Clt.(U'" de D. PcLIro U '" II!~jo
ele Santo Anlónio ..... Ponu,uelOefó ou. aindo.' do T,..,.. l.cooor
Vale. da t-o""kIadc 1..cIl'» de u..
boa. qooc cb:",ulIUII a ......
itahana .... cocullu.... da capcI.
dt S. Gon.,'aIu de Amatook. DI
llreja ele S. DooIin,... de 1Ie1Úia. MI.,.6a
b4mlC•• foi
....... Ir• ...,.. peIu Prof. F.u,~nio
do> SanIO>. da Univcnidlode do
Puno lCIkIu o Prof. AlIo, Kcm. da
Uniw:t>idodc do PunIlAlcgre.
opn:oco...s., unUl <"""içA0 mui·
10 clutwnenloda ".rio:lII1ICIllC.
>Obr< ....... icd.odc t.u:TuI.;a • mÍl
w.:.IlUMalÚ> .•dcrindu ore.... ioumeDh' cnlrt' jetluilai C indioi>
t.....lcír.,. "" iI..... iur do Ih......

f'....

nu... im~ ",pao.iç6cl .1

C doi. toIICCI1Oi eVlllplewam O

.

pro~lIulI.dol~....,IIIICrI!'"

aonal do &notO. UIII> pnmtua.
Idcrend. pit. . . IIUIlIir......"6cI ,
.......-. pela imponincia.,...
_ _ inlnl. lIObrc\udo a áhimo.
.<"""Iado .... IJ:teJl da Lapa.

"""JWlIO. ""

pr1IDClI'O toDClCf·

lo. rOl "",.iocl DIIvlllood s.olbcr

in"'rptdando libra. do> .....u....
XVUc XVUI_doio 1Irp... da
Sl do """". nu iCr-do. fur_
.... cIada> obnü ~ _..,..
d..mc:n~ o ~ _hcdac

pob" dt cacloo. ele c.n... Sei ...
•• M.agruf"""o. 11......... ~
......,,;mo do ae...1o xl/m. ~
otn. pona"''-.
coro C
cx~ foi ..,,"""""'" Dá pou.

""ão.

C.... II...... " " " ' ' - ' h:rn:iradu.
$.anlUlI. en1re .Jg ..r~ I16&üWoCntu.
....1>k:Nc> no lIiblo ........... Poibl...
do PurI.>. T,,",,,-.. de an.. 01><.
wn lem. p;u1J":,,Lulltenlc mIClt~- c,Llf' .Clubor.. dt QW.iI."'r~ barrUUl..
.... l1Ic. tM.\t'~do ~ rifa. fonte!. Q- aru~ji li) inthrnci.ulk a1gu Que"
"'..... e ....rtC;U par. aIiIbc"""" CIoI. . . . .,..or.....cr ... I:.urupo. lia
00. -~ pIIIlÚeb........ A M1! w\Ó4 """ode do.tcodo XVUI:
....IIU8K:..io bnIw por bulw.o· . """l'i... ururadoclootoiclWllOna
In..... euc ..!.IJ<lldo r"".... lo M'
JÚIl•• em MaarltCilu •.
",,1> pon~toê. - f\Jl1llM e Wlnbo(liIlIidpallleO /lO ÚJIlI'C'toO
I........ de>crcvc:udo o a.I1OI DI Ih., ..... ailtola. oponur.idocIe de
uma iCDlloo...gia da Mo..... em
l'iWIcio . . FI"i,o. ao
Punalploo Periollo !lanocoo.
f"", de re....lIl\J. c G>OnumetJ",.
.
11'
Z<JOa ele 8""",,,,, e Ponte dt
Defendeu o au .... que 0 - ' ; '
tnenlu do _"'110 JlCriodo barro- LÍI1UIe apre<:i....... ápo.iç6co.
.............w•. ~ i lalha,
(:O .pr........ um. 1.l11li........ do>
_ d e _ c r .... ~(....... ....... foi "'8 ...1iJ...... "'" I!obcn SlIJilh.
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.ode
..... ai",,&. ali rir .... lo:
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..........
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, COI"'1""""RI( ....""', ""in'lo de
O """JUIIID ."."..,1IItdo lCm
L·UId.tda t mil.......... prt~ao.
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A -I'"~a ... _
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Ainda um eco do Congresso Internacional do Barroco realizado há pouco mais de uma semana no Porto

l'

N

Para uma iconologia "da morte
no período',Barroco

o C\IIIgn:!IloO Inlt'f• !ul!llrooPun",k2abdeOulubnl.
. (vnJLde9do.:unente).umoo.
lema. nlai5 ghlSõld... fui o dru.
atitudes perame a Mone. quer na
an;ili..e lin'ial de fontes documenlailll~rerencilllmenle leslumen· It.. '_ 'JUt'f lllI abordal!C!'" tia lUmulána.quer.ainda. no t""amen10 dtl!< ~-erimoni;ti5 du cxbjuia....
, Pela 1105.'>11 parte. proc;ulil1lll!< el....
., booIr, uma slntese {provi....
cumu luda~ a.~ sínlesC!ll) tia iconop-.lfia tia Morte no espaço civili·
lacional porrugub duranle o
perIodu t.rroco. bem como situar
· o di!IiCur.lO tanalológico que lhe
lIlIbja7. Alfui damos. a convile dó
JL. um resumo da nossa comuni-

ma.

caçio.
NiIoM!leClUrdaculturahuma-

na que Pio !leja tocado ou afr:cl.do pela V.loril.açAo da Mone fenõmt'no
e ..encialmente
biológico mas. principlllmenlc,
lIItuaçio-lfmlte da t'xi ..mcia cumo in.... ància reveladora do
próprio Homem. A
que noo
ref1ecte o real m.~ tAo ",menle
traballut pla.... ic:amente lIObre um
manancial'· multifacelado dc
mem6ria!l- vi~uais e cultur"i~-.
no qulldro do imaginário e dalÍ
~",",içi\e!O Ift:ni.:.,. de.:1da época.
1_ _ • pois. o terrilório privikgiadoemlfuefpo."lvclsurpreender o luRar da morIfem qualquer
lOÍ'\Iema cullural e, etn particular.

.111:.

na _

"prabilldl••

Ler ~-onok'l!kamente a rqwe~nc""ln da Murte na arte e no
,!"ucidi;aoo do esl'lll;O halTll<:O
ptll11tJ1uk é ".,n.:lrar no lIma!!o da
mundovklo.'nda "'m..:. e numa .b..
princip"i~ chave' ti.. " ..rhlkatlo
~",cma riguralivo que eM,,'mu.
~

,'li

'm!

m!!;~i'f Iitttt!c.til[fJ:!]!fdt1:ma

IIlICKIf\;II do Barroco. que levt'

Sentido do espectáculo
o sentimento m,m:o da morte,
aincla que deriv;mclo do pmces.o
de inclividuali:l.llçilo laRlo-mcdicvaI. !IC~unclC) o qual -no e'pelho
,da sua própria mune. cada h0mem redescobria a SUl própria
irMlividualidadt:_ {~-nmo di,,-'Ie
Phillipe Aries). apresenta um.
clln~idenlvrl reformulaç50 da
teoria da monc e da~ arte< de
morrerque se funde com o~litJn
do r.pect;k.-ulo: ., imlanle da morte
nl10 ~ apena.~ o coroamentu de
loda a existencl•• como se reveste
de um cerimonial vivitJn c:olectivlllllel\te e f objcclO de cuitlada e
min""iU!lll pl'Cparaçl1o. A ane v.i
lraduzir qua.~ exclusivamente e
em div_ seclores o diKUI'W
morte elaborado pelas
élile5 (r:nntribuindo da:i,,;vounente
para a implantaçAo e SOCillbili/.açAodanonna)erevela.menlllidade subJM.-et11e l «vivenci. da
11llll1e- lO!! riluais. a.. alilude.).
A Civili/JIÇoo Barroca produliu nn e'paço civili/ac:ional. •
oemt'lhança de outrm paf!IC5 subontinados li ideologia da ConlraReforma. uma veRladeira I:uhu.
ra lanatológica, mullifact'lada.
~-ujo conhecimenlo !IC revela indispem.ávcl nl decifraçlln iconugrirrca c na leilura iconológica
de numemsas obra~ de Ine dos
sécuIM XVII e XVIII.

som •

A cultura lanatoló!! ica do 8.rroco Português linha. naturalmente. ~-omo ~upone furMIamen1..1•• prHlca que. oob a l\(.'Ç00
ret'ormadora de Tren,o. in,i'lia na
mcdillll;:k....mre I brevidade e I
t'r~)!ilitlatle da .ida e da. tuisa.
maleriais. ;...'it"j!Ur,lfldo que a murte
~I" e cdifi.:alllc era a daquele que

outrm. como o casamcnto. se tem Iaril.llÇlo do momento di p:ils....
poditJn aquilatar do grau de cultll-'
pode a.:<oci.--\IC o ."oyeura a/1full«lóníca ou III1fstic:a doi ri!>fllO necrófilo. dor. .utos-dr-ff
reSf\CÇlivos meios e fpoc.!I..
inqui.ilnriais t' o _ o 10'110
Eo caso da dc:scriçAo das ex6- macabro (morte _ _ I que. nasquias do próprio p.' Anlónio Viei-' cido ambiguamerMe da curiu.oidade
ra. organil.adH prlo Conde da cicntlflCle do .i!!lliflCado do aS. Ericrira. em De7.embro de 1697. nioedoesqueldocomculmbnIM
na Igreja de Soo Roque. em Lis- de meditaçJo. irrompr com partiboa. que parenteia a apurada c;uI- cular virulênc:iI no Sul do Pah.
, IUI'I emblemática da fpuca na, onde deixou lIIJma'O!ICl<' exemplos
enc:enaçAo e decoraçAo de pom- de apellls dn8 _ _ (Éwn.
pu fúnebres. O mundo prof_ Monfone. Campo Maior. Firo.
nlo fic:ou inc:6lume a e<ta «pre- Ak:amarillut). A VOIa dos resença iRVI.'IOI'a di mone.. (Vo-' lic.trios (AIeobaça. SeIÚt.1. M.
velle) no seu quotidi_: au_ . dre de Deus). !n\lCre-\IC neste f!O&tam os _ n t o s e as doaçõeS .' to sensorial pelo contac;to com
pias. tendo leildblcla para dc:sctt . ama morte as.~ que reviaolongodeseteccntos;enrafzam.. vifa. As IrUCllIentas «fIIIIUreZIS
\IC novas devoçlle!l (ao Senhor do lIIOI'IlI5» de JORfa d'Óbidos nlo
Bonfim ou I Senhora di Boa enconlrarlo. apeAI' di ausincia
. Mone); o tema da morre instala- dlcaveira.o_lIeIItidoprofundo
inlel venç&:s do pilplto se me- se na poesia e na prosa profanas.' cta meditaçJo sobre as ..idades
Iam muito mais eflClZC!!I na cons- com ou sem intençlo fu~ do mundo? o desejo de uma Boa
lituiç~o de um. cultura. . romances. klogas. epipamas. Morre al6n de originar as j4 refe101óg';Ca. ~.que nlo seja e!ItI . glosas. endechas. e!ItIbelecendo. ridas _as devoções do Sen'• SUl insI.Inc.. c;ri8dora especifICa.
nlo raras Ye7.es, uma curiosa dia- do Bonfnn ou di Senhora da Boa
~ctic:acomotemadoamor.situa- Morte. glMadoll em capelas e.1çilo que lem alguma.. raIzes na tares de tallut por IOdo o ......
IInca quinhenti~la.
traduz-se em espec;IX1Ilares cnPor ourro lado• . - divencJII cenaç&:s da morte ediflCante dos
sectOl1!S anrsticos. regista-se uma ,Santos. na acullUfl (Morte de
AOI ....... de ...4e1,. de .ulenlica revoluçlo ic;onogr6rlCa São Beru~ em AIcobaça. ou
dnzat. tradic:ionalmente vocacio- . de qve vamos aqui inventariar OI •.M~e de São F!-ndIco. ~
nados para a reflexAo !!Obre o
priatipais motivOl e programu.
Vila VIÇO!II) e na pmlUfl (viri_
_ _ to lIonIo, acrescenlam-se
composiçlles na Il!ft:ja de SIo
I. inúmeras oraçlIe!I fúnebres.. a
Roque). A preoc;upaçAo com •
dc:scriçlles de ex.ias e OI,
111-.10 vai
no ~istreepit!flOS.gravadosrlluepulturu '
ma .do AI6n• • c:atepia do
ou simplesmente impressos. I ' . A morte redentora de CritIo, purpt6rlo, favorita da Idade
maneira de composiçAo ~Iica.
apesar da expllcill valorizaçloda BaJTOCI (altara das Confrarias
A. detcriçks de ex~uias do imortalidade. toma-se ocasiJo das AItnas,,,...de Lufs ÁIvIIa
• !lnic. fonte para o acesso '. um para o espectblo da «morre em Andrade).
dos m.is importanles "ec;tores da ' movimento» (os CrudftadOl
Se, rII ane funedria. o senticullura tanatológic. do Barroco bamx:os, especialmente os de mento barroco da lIIOI1e tem como
ponug~ uma vt'z que I\O!I desManuel Dias. ou • PIft, de Pr. expoente o Illmulo de D. Marruel
crevemcomminÚC:iae.porYe7.e5. Cipriano da Cruz). tambân fre..' de Moura. de Laprade na Vim
guardam ~ões gravada", qutnte na.. cc-nas de mIRlrio do Alegre. o cerimonial das ex.ias.
dalrquilCtluraefm,era kvantada !'8l1tonal tradicional ou dos IIO\'OS' 110 particulari7ado 1IO!I1e!ltlmenpor oca.,illn da exrquias das gran- mánires. quer na pintura. quer na 101 e _ compmmi.sos das condespel'MlflllgenH~giasounobres.· 17.tlkjaril filurallva. E..... vi!<lo fraria.!'oi paradigmaticamente '
Nessa l/1fuileclura efm,era e dolnrista da morte lomou .inda Ilustrado no a"ar em aAlkjo do
decnraçlo de interiores. para~' mais palfrico o temi das Sete Cemilmo da Misericórdi. de
tes rilos de passagem ou. para, . Dores da Vi..... A espec:taal- •. Setút.1 (ca. Im

•

nela mrdil. enquanto vive: como
sublinhava Vieira.
«quem morre .ntesde morrer;
nAoMmiSlcr
mais doutrina para bem mor-

rer».

Toda. segundl metade do

século XVII assiste • um crescendo da "eemmc:ia com que a pareIII!Iic:a. por um lado. e. actividacJe
p"'Itoral. por outro. do inculcando na consciência colecliv. o
5C11limenlo barroco da mont.
Pregadores doA grande centros.
como Anlónio Vieira e o p.' Francisco de Santa Maria. em Usboa,
ou o p.' luIs da Anundaçlln. no
Porto. ou IICIUlIndo em centros
perirbicos. como Fr. Egldio de
Gamboa. em Setúbal.~ .....
Ve7.e5 com C!lCa.ua originalidade.
os grandes lópicO!! da teoria da
mone barroca. igualmentc presenles nas ohr'" de Teologia moral e
de espiritualidade em que esta

tpoca

~

varticulannc,"e ftrti!.

Importa. no entanto. sublinhar que.
,endo
I
cullur ••
fundamentalmente. o modo _ _
,. vivido um "..,,"1""1 t para o
ca.., a que 110!1 reponalllO!l - a
iconografia da mone -, todu as

Presença
da morte

,

invasora:

.

Arte funerária

_grar.

í

.,

otema que sugere polêmica na apreciação de um catedrático da Faculdade de 'letras' de Lisboa
•

Arte'dos pobres,
ou arte para os pobres?;,.' .;',
,~

j

,.'
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IM_ rrdondll dos ItI~IIIos r D lltUt'i_IIID
D COft/(rrsJD
dos oIwru pias r rmtjulltn {li.
IIfIrmacfDItDI do BamKY1IOf'D11t IIC'rdrlos NU I/(rrjal r r~las:
oprrciodos. ahrmodamnru. 01· tudo isto rDflt a filtllildodr ih
. (fIIU polllO$ ih NHlCIII.JMs. rlllrr
arraltjar mIrllos NU obros hnos
Df qfltllsfi/(uNnvt o trItU .Bturoprarlradtu r 1ft) Ranho dos indu'ro: anr dos pnbrrs _ anr para R"If'las qur aliviam as pmas do .
os pnIwrs •• rqrrldo na intervrn- ptlr/(Dltlrlo. m.
r"" filtlli do prof. Eu/(btio dos·. A festa bamICI supIIe o c:etIdrio
S4Jntns•• Uttiwnídotk do Por· , bamx:o. cujos tablados leania,
. ID. O breve deoo/r qur. a m15lÍC05 e limbólicos vcem a ser
proptIsiID.Rr$labr/rrftlinditio- as igrejas com lorm-sineiras
N tI'RfU'ttI poItmira.
canllnles e eacadarias I alarga_ I r qundo se aludi." "" .sa·· rem o espaço lilllrgic:o e parabor a "'ta dr rlalSrl' qur D Irma lilllrgico.
lmp/iNlrla. O r_tlrlo rsbo- .
ftIdo,.,1a fWof. Mrndrs Alandli"•.
"
ralrdrdtira da Faruldatk ih u-'
trwdtUshoa.aorqrrlr.srdqur.,
S mecenas
la pmhIrm6tlNl pmr_ Opotl·
ItII'pora.aomhlvulllfciadottrna.
Sob
r .' _....
IaIrIhlmrlaamhl/(1IO r il'1'rsollll'rl , ,
oaspec:tore 11110lI0• ...,01
I';sto r_""lmhitodas Mmta· ~as que aU~lIm Roma ~ 11
lídadt'S• . cuja rstudo trIJI dado,' cid~ pon~IrICI"'. com palklOR,
OOIsi60 a· _ítol propostaS'. jardIns. IgreJ~ praça.. ~ es(jlua~.
....
I
do . O artesMaIo atinge a _
perícia
PUmlC'amns.as4'f(U
r."",,4'xtn
pordar
'10 loda _ ........ de
pro{. Mrndrs Atantlzio ihsrnvolocasl a
a_'I"":le
wrtdo r poIftfllzandoa trm6tirtl ~oraçio de5de ~ escuhórit:a i
mt C'lJUS6I
' .. • " pICtórica. em arqUlteClura e urbe.
. . ' nismo de espaços dinlmicos e
. largos, com vegetaçlo, 4gUlS
cormllcs ou espelhos de 'gu•. A
ma arte 'de exaltaça'-o .' música ~ a sermon'ria. os livros
. mlslicos e os pedagógicos e as
D-rmro ualra tU ..~ ... ItuUlS ilU5lraÇt'les POdevri°am a ,lteratrJm

qur rllf'rrrou

_ada.

O

'

i
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'

U
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ra e os e:\PlÇOS

J'

mas. penY·

A C.,14., S. JtJiff> Ittl('t/J'IJ, "" ItrrjtJ" S. Roqw. "" u..... , .....

tom(,..II diIllJmic'os. tllillztl os, memos !IefI5OfÍais, 5011!1 melódicos • ".."., •.rnwpIM • _u_" ... Ipoco do btJmont'

_mais ricos.

jll,istr 110

drro-

ehann6nicos;olealTOanima-~.a
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. .do povo

mtivo pat'fI allm do tIN/IIí- ópera engrandece; a sociedade 1IrIV&da~ imagens~reaIi7.aç1les
Alfledohlrroco~rica.CUSIOU·
ttrtrIftit-". tnrt r", COIIttl ti drvo- lanloreligi05lcomoeivil a.,si51~a anlslicas de grande monla. sana enormes e ali! nas pan5qula.~
ç60 popular. tUfrsras. a dnnom- . um lempo de .especlkulo festivo. • slmbolO!l e carga politico-religio- mais humildes recebeu .,dMlivIs
tI'dÇIJo dos rrwrnas r tIt>atJorrs. . de ruldo lonal e Iilllrgico: as cortes :SL O povo. e_ IInlo ~ ador; 00. pobres devolO5, amlO!! com I
por ldriI7.r tnntnIos. smdo ...., drWJ cIr4 reis ah!iOlulO5 e os papas triun- como panicipante aclivo. mira· ' pml>lemálica ideia de (!anhar
a C'rl'lIÇa 1ft) . . .Iordas obras hnos fenles com a conll'a-refonna lan- vilhando-5C aqui. enchendo de
mérilot C5piriluli!, i~10 ~ indul.
rnalmiltJ('6odoJllIIIIoscnmvista çam'5e na propaganda dos ~u•. multidões os sanlllAri05 e de de- genei •• !'IIra ele. !'IIis e tilhex j'
ti sa1NçtJn: r. ponanro. apnJt;ra poderes. afirmam as men5l/lrn. voção o~ templos e arretlores.
fnltcidoo ••rum:... no f'UrJ!alÓrio.

........ _"_ .J_._ "'""., .....

;.....4.. _ _

~._

pande truque pedagógico da grlndioso.querceMrlopnfm:r
. religiJo foi este insi51ir na repon- penilencil e glllhar o C6I: im, ..bilidade de cada qualrer de se '~_ obras piB (Ont 6huIo&
IIalv., pormmlo próprio, contra I que IOdos dIG. adquire mais segudoutrinl lulerlnda que di7ja... rança;elepecamaisepralicamai5 1
surlCienre I r~ para I ..lvlÇAo e' vinudes; senle que as obra.\ máa.J.
que as bou"'5 nada podiam 510 o contraponlO das boas e que
, "aler dianle de Deus.
,OI sacrllllelJlOI o limpam como
Temos porIInIO I Irll'lllaçlo' banhos, podendo mtio Mjar..-:
cios papas. bispos e P'rocos. dos para depois !IC lavar em graça.
frades e monge5. dos jeIIuitas. Ao penitencia. esmola e indulgmcia.
lado lemos I etiquell luliel dos O povo aderiu i religiJo barroca.
rei. e nobres, do5 ricos_vos e como nunca o tinha feito. pcwque
InliglM.; A IJellClller!ncia doi! .1III~era.omedoda~.el!uern
poderosos aumenll e prDfItIl!- .mecbevm, agora ~ .alegria de ser
por rompetiçlo e lfimIaçio. O ,pecador e logo santifICado. com I
barroco ~ _im __ lIiI1Ide cul- cerre7,. na salvaçlo. lIOb I proIeCtural e religioM da inicialiv. doa' çlo RIo só.doa untos, _
Iamricos. Slo esles que mlndam bmI doa fIC!M e poderotocK. os
tu' dec
fcitar·
papas. os ms, OI oenhores. Os
::::'h~;:' lumf':' templos 510. OI palkios dos pI)• e prenhes de lpelos sentimentais. '. bns..
,.
.
.
de slmbolos helildicos, religioNeste JIIUIOfIIIII_re ano-.
50S e de cillÇõe5 milológicas. O rido, fam raziIes para que aI-.
reidoalemposdohamx:o~oRei- ~ns concluam: n,pIonIçio do
, Sol; o Papa volla I ser o maia . pcmI, Irmnaç.lo do poder. lbu!o .
podero$o. pU11Ido das armaa do poder.lnquisiçlo.
doulrinai5ecanónicas,deprivil6-,
n.. _ _
da
h1II1I
gi05. bulas e COIIIelIdI5 para
vvn"" "," ...."*11
nI
aumenlar I lua corte, OI sus- ,que sabem CllCular as ~ apu1e1116culos mlteriliae humanos. I ,'rar as suas ~Iu.~ UnA aJIIIO:,
sua armada Itnrodnl, com OI o ~ fOI um ten:'JIO de emo- '
'jesuilaS I esc:reverem e I doutri-, çIO rehglOSl, ~ un~flClÇ~ dos ,
narem. '17b1do que I ci!ncil e .. ' Il.~ de 1SS151&1ciasocJa' ~'
.cultura. ltumenas e divinas, vot. " desa!,,~ de preg~~risIl
rem para I Ilfejl Cat61ica.'.
mfi~15. de cu~1O hll1fBlCO ~
'.
,~.~ Jl.8"l'11ÚJ'l!1CD, de dl~ !OftISO.
riaI. de pecados e Vltudes. de 51- '1
,l.
''', CflmenIOS~graça.demlltiei5ll1O ... 1
partl'clpa~O
VU ':'
• 1 -~ e AqUfIIIÇI, de detmYoIvimento ' ~
cultaral e artl...ic:o. em 107. e cor,
Opovoassis~e,ink:1pI.
em festaleltral pror~lil!insa. ,;
lam~m ~ usiSlido pelll irman- ' demon5~Ao da Clpac~ cJ:o 'dades. misericórdias, woc:ilÇlles ~ aiadorde obras. de 1IKt1'Pia.,. confrarias, etc. O povo us.... tulÇões, de palklos redIeadoe ~
frui.gonecanta. falprnciss/lese ,- ane. etç.
... ~.
•
fC\la~. VII . , teatro religioso e
A dicotornilÍadrna pI'IIfIO!ItI
honnI'!Ie de ver de longe 011 de resulta portlnlo insohlvel,
!'CitO a., manifesllÇlles nobres e ambrguae depetldtnle do crilmo
ricas 00 potIcr. O povo admira o cullural de julpr a História. • ,
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