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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDO E DEFESA DO PATRIMONIO 

HISTORICO-CULTURAL DE SANTAR~M 

CICLO DE VISITAS GUIADAS - 1989 

são Francisco de Santarém 

Arquitectura e Restauro 

Plano Geral 

15HOO - Concentração no adro da igreja 

1. O espaço envolvente antes e depois 
da fundação do convento 

2. Vias de comunicação 

3. O problema da construção primitiva 

15H30 - Visita ao interior da Igreja Conventual 

4. Arquitecturas iniciais 

5. Intervenção fernandina 

6. Outras campanhas de obr~s 

7. Restauro e perspectiva da conclusão 
das obras 

8. Tumulária 

9. Museu de Arqueologia 

16H30 - Visita ao claustro 

10. Galerias e construçoes 

anexas 

11. Terramotos de 1531 e 

1755 
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Santarém ocuparia ainda um logar primacial na arte túmulo
'gráfica, se lhe fôssem restituidos os túmulos guardados hoje, 
no Museu do Carmo em Lisboa. Para ali foram, quando do \ 
desbarato do recheio dos conventos, o de D. Fernando I, 
de Fernão Sanches (1), filho de D. Deniz, de D. Constança 
Manoel (?). de S. Frei Gil e de Mem Cerveira(2), que empa
relhados com os já citados neste livro e ainda com o de João 
Afonso, Lourenço Domingos e Eiria Caeira, Fernão Rodrigues 
Redondo e Marinha Afonso, a campa de 'D. Maria Afonso e 
D. João de Lacerda, com os vultos desenhados a sulco e· 
letras de ,bronze embutidas, de um frilde dominicano CI,m a 
figuração do inumado, de Duarte de Sodré e ainda de outros 
bra,onados e an~pigrafos, disperso tudo pelo Museu e igrejas, 
para não nos referirmos senão aos existentes, pois a avaliar 
pelos cronistas eram em elevado número os sepultados em 
ricos sarcófagos, constituiriam todos êstes exêmplares, por 
certo, uma, senão a melhor das colecções túmulográficas do 
pais. Cada um dêles marclI uma época e teriamos a5sim reu
nida tôda a evolução morfológica, dos leiios frios, onde jul
garam dormir o sono eterno os nossOS maiores, alindados com i 
a graça que a arte lhes cedeu. 

Dezasseis conventos 
e mosteiros, treze freguesias, outros templos não paro
quiais, mais de quarenta ermidas, paços realengos 
como os da Alcáçova, palildos e solares ,residenciais' 
da melhor nobreza do Reino, abrigaram-se nos seus 
lDuros e espalharam-se no seu termo. E apesar de 
todas as ignorâncias, vandalismos e destroços, r.linas 
de abandono e demolições, embora a fúria destruidora 
dos terremotos que tanto a assólaram, e os desleixos 
e incultura das vereações noyecentistas, ainda hoje, 
pelos seus monwuentos, pejo esplendor dos despojos 
salvos, se impõe como uma das h:rras portuguesas 
de poderoso interesse artístico e arqueológico 
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ESPAÇO ENVOLVENTE 

As ordens religiosas no alargamento urbano 

No espaço extramuros, a norte da Porta de Leiria, no planalto e ao 

mesmo nível da vila intramuros, vai surgir um novo arrabalde. 
Durante a primeira metade do século XIlI, o surto das instituições 

religiosas ligadas a obras pias de assisténcia e pregação faz-se sentir 
intensamente em Santarém. Funda-se o convento da Santíssima Trindade 
para a libertação dos cativos da guerra COlma os infiéis (onde está 

actualmente a Escola Prática de Cavalari~). Fundam-se os mosteiros de 
Pregadores de S. Domingo!i dos Frades (no início da estrada que vai 
para S. Domingos e Fontainhas) e de S. Domingos. das Donas (actual 

quartel da Polícia de Segurança Pública). Constroem-se os mosteiros de 
S. Francisco e de sY Clara da ordem dos Frades Menores de 

S. Francisco. Todas estas comunidades religiosas ficavam fora dos 

muro!> da vila. embora à vista deles e). 
Estas ordens supramencionadas, ao contrário das comunidades bene

ditinas que se refugiavam no ermo, de acordo com os seus próprios 

estatutos, só realizavam ~ sua missão na proximidade dos povoados. em 
cantacto com as populações das cidades e vilas que lhes asseguram a 

sub!>isténcia e acorrem às suas pregações. 
As ordens mendicantes foram, de modo geral. bem acolhidas pelas 

populaçõ.es e protegidas pelos reis de Portugal, mas nem sempre ben
qui~tas pelas ordens mais antigas que se sentiam esbulhadas dos seus 

~. 
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SANTAREM -7 - PASSEIO DA RAINHA - FOI Inaugurado a 15 de Selembro de 1878 Occupa 
a parte do Campo de Sa da Bandelfa. onde. no demolido alpenare do convento de 5 Franctsco lo. 
JU'ado EI·Rel O João 11 em 10 de Novembro de 14n. na ausenoa Que seu pae O Affonso V fez ao rei"" 

PORTUGAL XLIII 

velhos privilégios. dando origem a demanaás'e' conténdas que o tribunal 

da corte tinha de· julgar. . 
Assim aconteceU em 1282. quando os Franciscanos. ao edificarem a 

sual alpendrada de pregação. levantaram um arco da mesma junto do 

canto do mosteiro da Trindade. comprometendo-se. diante de mUitosl 
homens-bons. a reparar os danos que porventura provoca~~em na prll

priedade dos vizinhos. como era costume da terra. Mas o compromisso: 
assumido não foi cumprido. Pelo menos. os frades da Trindade queixa

ram-se a D. Dinis que ordenou ao alcaide e aos alvazis de Sant:m:m ljue 
embargassem a obra até .que o caso fosse esclarecido. Os Franciscanos 
desç>bedeceram e o rei manda derrubar o que fora construído apos o 
embargo. recomendando que o alcaide e os alvazis oiçam as duas 

partes. atribuindo a cada. uma o seu direito (2). 

Entre S. Francisco e' S.la Clara existia um lugar chamado Pedreiras 
onde se cultivava a vinha e a oliveira. Eram aí proprietários os frades de 

S. Jorge de Coim~ra e a igreja da Alcáçova. tendo esta recebido mais 
uma vinha com olival nas. Pedreiras. a par do mosteiro de S.I~ Clara. 
para a capela de S.' Vicente. instituída nesta igreja pelo bispo de Évora. 

D. Pedro e). 
. O mosteiro de S.la Clara foi edificado num outeirinho. a oriente de 

S. Francisco. datando de 1258 a bula do papa Alexandre IV a ordenar 
ao bispo de Lisboa que lançasse a primeira pedra para a construção 
da igreja (4). D. Afonso 1/1 foi muito liberal para com esta ordem e a 
filha do rei .. Leonor Afonso. professou no mosteiro das Clarissa~ de 
Santarém. Foi a pedido deste rei que o priC?r e cónegos de S. Jorge 
de Coimbra fizeram doação a S. ta Clara. em 1266. de um campo 
que possuíam e,m Santarém. junto daquele. mosteiro (5). Em 1276. 
D. Afonso III doou às Minorissas de S.la Clara desta vila 153 estins 
de herdade do seu reguengo de Valada. que podiam produzir anual-'. 
mente 76 mo'iós de pão meado (de 64 alqueires em moio) correspon- i 
dentes ao rendimento de 366 libras. porque estava o alqueire de trigo a 
2 sold.os e o de cevada a I. soldo. segundo a afirmação do alcaide. do 
almoxarife e dos homens-bons que por ordem do rei foram escolher o 
campo (6). . 

As freiras de S. Ia Clara tornaram-se também proprietárias de um 

olival. _perto do 'mosteiro~~s ~~~ciscanos. que lhes foi vendido por) 
D. Estevão Peres de Aboim (irmão do senhor de Pon.el). em 1277, por' 
402 libras de moeda ponuguesa velha e). 

Maria Angela V. da Rocha }3eirante.Santarén M:d.ieva1, Lisboa, Universidade Nova de Usboa, 1900. 
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A IGREJA 

Há ass;n~. - passado o periodo em que é edificada a igreja de São 
João de Alpürão, de Santarém (uma bela experiência isolada, como notá
mos já), e,quando estão em plena intensidade as obras de Santa. Maria 
de É,'ora e vai ser iniciada a .construção do ~.laustro de Santa Maria de 
Alcobaça. - uma arquitectura monástica nacional, caràcterizada pela sua 
símplicidáde e relativa elegância e, também, pelo seu inegável conservan-

tismo. 
Apesar do ar de família que une os monumentos que hoje, a repre

sentam (veremos ainda neste capítulo que muitos outros existiram, mas. 
foram a tal ponto modificados que poucos vestígios conservam do seu pri
mitivo aspecto), podemos dividi-los em três grupos, pelo menos, quanto à 
disposição da cabeceira. 

O transepto, que não desaparece de muitas das maiores igrejas men
dicantes da Itália 4~ e não perde a importância que havia adquirido nas 
igrejas da Ordem de São Bernardo, mas falta às igrejas alemãs de Ratis
bona e de Esslingen, é também conservado em Portugal. Nas mais vastas 
igrejas dos pregadores e dos frades menores a cabeceira tem cinco cape
las escalonadas. Se a planta da capela-mor se compõe de um tramo rec
tangular que precede 'úma abside de cinco panos, a das capelas que a 
ladeiam varia com o andar dos tempos. Primeiro deve ter sido rectangu
lar, mais tarde os primeiros absidíolos são poligonais e as segundas cape-I 
las são quadradas, e, numa fase mais avançada, todas as capelas laterais I 
têm absides de três faces (figs. 17, 18 e 19). 

Um grande monumento, profundamente modificado em várias épocas 
c que está neste momento a ser restaurado, por ser anterior às igrejas' de 
Afonso TIl e por dever ser considerado o primeirQ p-m que aparece este 
tipo de cabeceira, dar-nos-ia a chave do problema da evolução das cabe
ceiras mendicantes de cinco capelas se fosse já conhecida a sua dispo-

.sição. 
Referimo-nos à igreja de São Francisco de Santar'ém, fuhdada por 

Sancho II .. e que é, sem dúvida alguma, das construções que tf\m mais 
importância para o estudo da nossa. arquitectura gótica. ! 

Esta igreja compõe-se de três naves de cineo tramos, de transepto' 
saliente e de cinco capelas escalonadas na cabeceira. Da fachada conser-' 
va-se apenas o andar .inferior, em que se abre um portal elegante que 
Watson considera com razão a fonte inspiradora do portal da fachada 
Sul da igreja da Batalha; nos dois primeiros tramos da nave fica o belo 
coro de D. Fernando, e no topo do braço Norte do cruzeiro abre-se um 
gránde arco do Renascimen~o, que dá acesso a urna vasta capela. Apesar 
destas modificações e da capela manuelina que deita para uma das naves 
laterais, a planta do cor'po dã igreja e a dispos.ição dos alçados da nave. 
central podem ser fàcilmente recons~ituídos, mas da cabeceira, peJo' con-' 
trário. apenas são hoje visíveis os arcos triunfais e os arranques das abó- i 

badas ?os quatro absidíolos (fig. P)· , . 
A capela-mor foi posteriormente coberta de uma abóbada de berço 

e de caixotões quadrados, disposição corrente nas capelas portuguesas das 
maiores igrejas dos fins do século XIV e do século XVII 41, embora possam 
ver-se também, sobre a êstrutura mais recente, ligeiros vestígios do arco 
primitivo, mas dos absidíoJos não só ficaram os arcos que deitam para o 
transepto corno ficou ainda parte da cornija em que .assentavam as abó-: 
badas, que eram de berço quebrado. A disposição destes arcos é bastante 
original: são arcos de duas fiadas de aduelas e de aresta viva que repou
sam em pilastas dispostas obliquamente. Teria já a cabeceira de São Fran- ! 

éisco a disposição que foi adoptada em Santa Clara? A hipótese é vero-
81mil, mas só numa fase mais avançada do restauro teremos a possibilidade 
de a verificar. Neste momento, além dos vestígios a que nos a.cabamos de. 
referir, apenas nos é lícito afirmar que a diferença de altura entre 'a' 
capela-mor e os primeiros e segundos absidíolos é a que pode também ser 
observada em Santa Clara, em São Domingos de Elvas e na igreja do. 
r". ~.. _" 'I" :_\.. -."" ,jJ~ 
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. Se, na classificação que tentamos fazer, incluimos não apenas as 
19rejas franciscanas e dominicanas, mas também as de outras ordens que 
têm com elas afinidades, podemos notar que nos monumentos com cabe
ceiras de três capelas a variedade é maior· e que, pejo contrário, a seme
lhança é grande entre as igrejas de uma só capela . 

Assim, desde o segundo terço do século XIII até aos fins dO'século 
seguinte, somos levados a verificar que existem os seguintes tipos nas 
igrejas de três naves e de urna-só nave: . 

CABECEIRA DE CINCO CAPELAS, COM CAPELA-MOR 
COMPOS1'A DE Ujf TRAMO RECT ANGULAR 

E DE ABSIDE DE CINCO PANOS, LADEADA DE CAPELAS 
COM AS QUAIS· COMUNICA POR ESTREITAS PASSAGENS 

I CO~ CAPELAS LATERAIS ESCALO~ADAS E DE PLA~TA QL'ADRANGULAR 

ou· POLIGONAL: 

a) quadrada nas seg).1.ndas capelas e rectangu!ar nas primeiras 
(São Francisco (?) e Santa" Ciara de Santarém); 

b)' quadrada nas segundas capelas e poligonal nas primeiras 
(São Domingos de Elyas e Sa,1ta Maria de Évora) ; 

cf com quatro capelas poligonais (Nossa Senhora do Venci
mento do Monte do Carr::o, de Lisboa). 

li COM CAPELAS .POLIGONAIS DE IG'CAL ALTURA E DE IGUAL PROFUN

DIDADE: 

a) Santa ~ari~ da Vitória (Batalha). 

CABECEIRA DE TR~S CAPELAS ESCALONADAS 

I CO:'1 CAPELA-MOR DE ABSIDE DE CI~CQ FACES: 

a) ladeada de capelas de planta quadrangular (Santa Maria 
do Olival. de Tomar, etc.); 

bJ ladeada de capelas de planta poligonal (Santa Maria da' 
Graça, de Santarém). 

TI COM CAPELA-MOR DE ABSIDE DE TRÊS PANOS PRECEDIDA DE UM TRAMO 
RECT ANGULAR: 

a) ladeada de capelas quadrangulares (Santa Clara-a-Velha, . 
de Coimbra, etc.); 

b) ladeada de capelas com absides de dois paüos (Santa Clara \ 
de Vila do Conde) : . 

CI ladeada dE' absid!nks de' pla!":ta polig-onal (São Francisco 

- 6 -
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III COM CAPELA-MOR DE ABSIDE DE TRts FACES CUJA COBERTl:--RÀ ESTÁ 

CO!\Jl;'GADA COM A ABÓBADA SEXPARTlDA DO TRA.\lO ImCIAL: 

a) São Francisco do Perto e Igreja do Mosteiro de Leça 
do Balio "'. 

IV COM CABECEIRA DE TRÊS CAPELAS QUADRA!\GULARES: 

(Igreja cisterciense de· Almoster, etc.). 

CA,BECEIRA DE UMA SO CAPELA DE ABSIDE POLIGONAL 

numerosas igrejas paroquiais~·. 

Figa. 20-21 

- 7 -

Fachada lat;;r-al e corte longitudinal õa Igreja de Santa Çlara de Santarém. 

Mário Tavares ChiCó, A Arguitectura Gótica em portugal, 3ª edição, Lisboa, 1981. 
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Mas o mais importante núcleo de edifi
cios do nosso gótico primário encontra-se 
em Santarém. Logo no ano de 1240, D. El
vira Duranda fundou o Conv'ento das Do
nas, destinado a monjas crúzias,' mas que 
quarenta e sete anos depois passaria pa.ra a 
Ordem de .S. Domingos. Hoje apena~ se 
conservam restos do claustro e de outras 
partes do templo, nomeadamente capitéis I 
de cariz vegetalista, mas tudo de uma época 
'mais avançada do que aquela que estamos a I 
tratar, certamente já do início do sé, 
cuia XIV. Podem ser vistos no .Museu de 
São João de. Alporão. . I 

Em 1242, D. Sancho II fundou o Con- . 
vento de S. Francisco, mas também neste 
caso as obras dos edificios definitivos não 
começaram logo, e .quer a igreja quer o 
claustro que chegàram até nós são posterio
res a esta época. Segundo a crónica dos 
Franciscanos, em 1260, D. Afon~o 1lI re
partiu as igrejas e ermiçlas da vila pelos 
Conventos de S. Francisco e de S. Domin
gos, e ell) 1282 falia-se o acrescentamento 
da área da prÍl:neira igreja conventual, dado 
o aumento dos fiéis. sendo necessário acres
centar, nomeadamente, um alpendre. Só 
em 1315 frei Martinho de Morais construi
ria a cerca e algumas das çapelas da igreja. 

Quanto ao claustro, pensamos que foi co
meçado no século XIV, mas que a termina
ção, especialmente o abobadamento, é já 
do século xv, sendo custeaaa por D. Duar
te de Meneses. 

O templo deve ter sido planeado ainda no 
século XIII. talvez já duranJe o reinado de 
D. Dinis. mas as obras certamente que se 
arrastaram, pois as ordens medicantes não 
tinham normalmente dinheiro para fazerem. 
tudo de seguida e rapidamente. No final fi
cou uma igreja ampla, de três naves e tran
septo saliente, tudo coberto de madeira, e 
uma cabeceira com cinco capelas, com abó
badas de nervura, eixos paralelos e decres
cendo em altura. A nave central ficou 
b-astante mais elevada do que as-Iaterais, e 
frestas, já bastante largas; abriam-se rios 
dois andares, iluminando abundantemente 
o interior. A fachada, onde sobressai ainda 
um pOltal englobado num capela, como o 
de São João de Alporão.e os que depois se I 
usariam até ao inicio do século XVI, é do gé- I 

nem da de Santa Maria do Olival e, afinal, 
da generalidade dos templos de três naves 
~onst!uidos depois do de Paço de Sousa .. 

Mas, de toC!o o conjunto, a construç:lo de 
maior nivel é o coro alto, obra já do tempo; 

. de D. Fernando e a que adiante daremos o I 
devido relevo. 

Uma outra igreja gótica de Santarém que 
devemos incluir !leste primeiro grupo' de 
1emplos datáveis da segunda metade do sé
tulo XIII e da primeira do' XIV é a de Santa' 
Cruz. Situà-se a meia encosta, do lado do 
Tejo, já um pouco afastada do antigo cen-. 
tro da vila. É pequena e foi reconstruída e 
reintegrada há pouco tempo. Era de pa-

droado real e foi doada aos cónegos de San
la Maria da Alcáçova em 1280, devendo as 
obras que lhe deram a forma que hoje con
serva ter começado só depois desta data, 
mas não nos repugna aceitar que toda a 
construção seja já trecentista. No exterior 
denota-se a organização interna, com três 
naves, destacando-se na frontaria. o belo 
pOrlal de arcos reentrantes e capitéis végeta-. 
listas de um tipo próximo ao que foi comum 
na primeira fase de obras da Batalha. No 
interior há unicamente três tramas e não! 
existe transepto, sendo ampla a cap.ela-mor, , 
a única que compOe a cabeceira, com dois. 
tramas - coro recto e hemiciclo -, tudo, 
coberlo por forte abóbada de nervuras sim
pl~. Cinco frestas de dois ltimes iluminam 
a abside, divisando-se nos capitéis uma de
coração arcaizante afastada ainda dos es
quemas naturalistas, com inclusão de figú
ras que nos fazem lembrar o românico de 
séculos anteriores; não são ·restos de qual-

quer velha igreja, mas apenas o fruto do 
trabalho de um canteiro antiquado. . 

Mas a maior das igrejas escalabitanas de 
estilo gótico é a de Santa Clara, templo pri~ 
\,ati\·o do desaparecido convento das mon
ja~clarissas. É uma construção longa, com 
um corpo com oito tramas, e naturalmente 
três naves separadas por arcadas longitudi
nais. elevando·se a central a uma maior al
tura. com o transepto saliente e cinco cape· 
las absidais. organizadas de modo idêntico 
ás de S. Domingos. isto é, com áreas e altu
ras a diminuírem do centro para os extre
mos. Nota-se aqui uma grande unidade e 
capacidade construtiva. com os pilares bem 
planeados, quadrangulares, com colunas 
adossadas, no sentido do comprimento, a 
apoiarem os arcos ressal! ados. Os capit éis, 
são muito correctos, de folhagem agarrada 
à cesta. A iluminação é abundante, posto 
que os lumes das naves laterais sejam estrei
tos, quase simples frestas. 

Foi o Convento de Santa Clara de Santa
rém fundado no ano de 1259 e nele viria a 
professar D. Leonor Afonso, filha de 
D. Afonso 111, a ela se devendo o grande 
impulso que tornou esta instituição religio
sa uma das mais importantes da região. 
Certamente que às instafações iniciais fo
ram levantadas ainda em vida da nobre se
nhora, que morreu em J29J, mas o·templo 
só veria a sua conclusão já na cent úria se
guinte. Esta nossa idcia, baseada na an·álise 
do próprio edifício, contraria a informação 
.da Monarchia Lusitana, na qual escreveu o 
seu autor que as obras duraram treze anos 

apenas. Sabemos que em 10 de Outubro de 
1265 as monjas já tinham feito benzer a 
«sua' igreja», conforme comunicaram a Cle
JJlcnte 1 V, mas não podia ser a que chegou 
até nós. Era, certamente, uma construção 
pequenina e modesta, como acontecia nor: 
malmenle. e que só mais tarde daria 'lugar a 
outra maior. As armas reais que podem ver
~(!' r.~~~~ C~f"t. ('~? .... :f~;( r.~" (.!"";'S., ;:J<. 0 r. 
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D. Afonsl) 111, como o rahuliqa Inál.."io Pico 
dade Va\((lJll"(')O\ fez crer, ma, apeJlas uma 
alusllo à origem real do ':OI1\"(,l1to ou sim· 
pIes, e mais pro\hel, arbitrio do canteiro 
seu autor . 

Outros templos ainda se construiram, ou 
pelo menos se com'eçaram a construir, nesta 
primeira época do nosso gótico do Centro e 
Sul do Pais, na capital ribatejana, mas, ex· 
cepto Slll) João de Alporão, l>Ó àlgum ele
mentos de construções muito fragmentários 
se conservam, pouco servindo para nos çlu
cidar sobre os edifícios a que pertenceram. 
Há a reter, de quanto ainda hoje é visí\'el, 
as características com.uns de todas estas 
igrejas: corpo de três naves cobertas de ma
deira e separadas por arcadas sobre finos 
pilares; transepto saliente e cabeceira abo
badada, normalmente com longas frestas de 
iluminaçll0 nas capelas, sendo estas de eixos 
paralelos. A Igreja de Santa Clara avulta 
pela extell5ão do seu corpo, e a cabeceira. 
por seu lado. deveria ser um pOUI.."O diferen
te das restantes no que respeita a(1 abobada· 
.mento. mas foram tantas as relllodela~'(\e~ 

que sofreu, ao longo dos séculos, que não 
nos atrevemos a fazer conjecturas. . 

Não se encontra ainda aqui em Santarém 
um~ arqui:ect ura e\'olucionada. plena de 
soluções de grande nível, .como aC0!1teceria 
mais tarde, nos finais do século XI\'. Pelo 
contrário. ela é simplesmente utilitária, 
criando espaços bastante amplos, sem re
correr ao custoso processo que os abobada
mentos geram.' Por e€tes motkos, elemen
tos típicos do gótico europeu, como os ar
cobotantes, que nesta altura já povoavam 
as grandes cidades 'episcopais do Centro e 
Norte da Europa atlântica, são aqui lOtal
mente desconhecidos. 

As fachadas têm também um' traçado co
mum, com o corpo central mais elevado e a 
abertura de uma rosácea sobre o portal. Na
turalmente que em Santa Clara, e nas res-. 
tantes igrejas de casas femininas, esse portal 
na.o existe na frontaria, mas sim nos flan
cos. No campo da decoração, é notório o 
incondicional apego ao naturalismo vegeta
lista; e, quanto à iluminação, pode dizer-se 
~ue o intimismo penumbroso das igrejas do 
românico foi completamente banido. 

Todas estas construções pertenceram a 
ordens relativamente pobres, que não só 
eram de criação recente como também pre
gavam e viviam na modéstia. No fundo, 
baseavam-se nos mesrpos princípios que já 
antes provocaram a nascença de Cister e a 
depuração da arquitectílfa religiosa, e por· 
isso os seus edifícios nao possuem altas tor-· 
res. coros com' deambulatórios desmedidos 
e abóbadas com flechas que se perdiam nas 
alturas, mas apenas -às elementos e as di-' 
mtmÕes. indispensá\eis ao bom cumpri-' 
menio dos VOIOS dos seus fundadore~, pa
droeiros e religiosos. 

O gótico primário de Santarém é, apesar 
de tudo, um importante marco histórico e 
e~letico. pois representa um a\'anço consi-

zonas do Pais, nomeadamente 1)0 Norte, 
onde o peso da tradição românica continua
va a ditar leis. 

t: ainda no aro de Santarém que se encon
·tra uma igreja desta mesma época e tipo que 
se integra nestes esquemas e que até nos au
xilia a comprovar as datas avançadas que 
propomos para os templos escalabitanos· 
Que chegaram até nós e que não são aceites 
por diversos autores. Trata-se da igreja do 
Convenlo das Bernardas de Almoster, fun
dado em 1289 por D. Berengárja Aires, aia 
da rainha Santá Isabel. Conhece-se um con
'trato de 1305 pelo qual o judeu Abraão e 
seus filhos, Samuel e Moisés, se comprome-, 
tem a sobradar o paço que aquela nobre se-I 
nhora mandara fazer, pensamos que junto 
ao convento. Quando da morte de 0.. Be
rengária, ainda as obras decorriam, posto 
que já algumas freiras ai vivessem em co
munidade. Ao ver finar os seus dias, pediu 
à sua proteclora e rainha que terminasse os 
trabalhos; e, assim, D. Isabel de Aragão or-l 
denou a edificação do claustro e da en fei--I 
maria, tendo ainda deixado em testamento 
grossa maquia_ a este convento_ 

Podemos assim, com toda a segurança, 
datar a igreja.de anos próximos ao de J 310 e 
o claustro de uma época que medeia entre 
este_ ano e 1330. Parece-nos Que não é difí
cil, deste modo, recnsar as datas de meados, 
do século XIII como as da edifícação das 
igrejas conventuais escalabitanas, compa
rando cuidadosamente todos estes edificios. ' 

o coro da igreja franciscana da cãpital do 
Riba:ejo foi mandado edificar por D. Fer
nando, mas não em 1350. como se lê vul
garmente, e não pelo simples facto de o rei 

~ Formoso ter nessa data apenas cinco anos. 
Certamente que a obra decorreu durante a 
década de 70 do século XIV, época em que o' 
monarca fez de Santarém lugar costumado 

. de habitação, além de que desejava fazer es
ta obra para aí colocar o seu túm~lo. Não 
deveria pois ser no início da sua vida ou, pe-I 

lo menos, antes de a saúde ou os sucessosl 

políticos lhe lembrarem um possível fim' 
próximo. : 

Não se encontra hoje no seu lugar de ori- I 

gem, pois foi deslocado já no século XVI, 

mas a sua estrutura não foi alterada. Eleva
..se de sobre fortes pilares baixos e compos
tos por doze colunelos, continuando-se os 

. laterais e interiores por nervuras de arroja
do traçado polieêntrico, com alta flecha e, 

forma muito apontada. Os capitéis sao de 
folhagens naturalistas, de duas fíadas 50-! 

bre,postas e transbordantes da cesta. As im-! 
postas decrescem em cada ressalto, tendo 
também já um perfil claramente oblíquo, 
como vida a ser usado sistematicameille no 
último período do gótico. As nervuras per
deram também a simplicidade dos primei- I 

ros tempos e sucedem-se agora as formas 
côncavas e convexas, posto que a forma ge
raI é ainda a paralelepipédica e nao a penta-

- 9 -
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Naturalmente que não era um qualquer 
mestre construtor quem concebeu e exe
cutou esta obra. Pelo contrário, era um h . 

_mem, um artista de muito talento, nll' 

bem industriado do ponto de vista técnico, 
como senhor de apreciável bom gosto. À 
pergunta tradicional, se seria português, le
remos de responder que nada impede que'o 
fosse. Todas estas formas são frufó de uma 
constánte evoluçao, gradual. e que se apro
fundou duranle os reinados de D. Dinis e 
D. Afonso IV. quer' nas catedrais, quer ,.50-

bretudo, nas igreja~ ~ dependências restan
tes dos conventos e mosteiros das ordens 
mendicantes e de frades-cavaleiros. Semdú- I 

vida. que das rudes obras do claustro de Al
cobaça ou de Santa. Clara-a-Velha de Coim
bra até aqui há uma enorm·e diferença, mas 
também as décadas que os separam são bas
tantes e as experiências puderam suceder-se 
em muitos locais, sobretudo do Centro e 
Sul do País. Os mestres evoluíram na práti
ca, experimentaram novas soluções., ti"e
ram contactos com gente de fora e prova
ram que, afinal, as suas potencialidades 
estavam ali à espera de uma oportunidade. 
E essa oportunidade havia também surgido 
já, quando da remodelaçao da cabeceira da 
Sé "de Lisboa e da construção do seu claus
tro. 

Cronologicamente, o começo dos traba
lhos ~ anterior ao tempo do reinado de 
D. Fernando, mas demoraram, acabando 
por ultrapassar mesmo o período ca noss~. 
primeira dinastia. . 

Em Lisboa, dado o acentuado declive do 
terreno, a crasta catedralícia nao foi edifi
cada lateralmente ao corpo da igreja, como 
é costume em casos idênticos, mas por trás 
·da cabeceira. Inicialmente, esta era com
posta por três capelas de eixos paralelos, 
com coro e he.miciclo, numa forma que não 
dev~a diferir muito da coimbrã; portanto,; 
com menor extensão que depois, quando 
foi construído o deambulatório com capelas 
irra·diantes. 

Por um documento encontrado por. Al
berto Feio e publicitado numa comunicação 
à Academia Nadonal de Bcla~-Arles, de 
que, infelizmente, não há texto escrito, e 
que hoje conhecemos apenas pelo relato PU-j 

blicado na imprensa, sabemos que o claus
tro estava em construção no ano de 1332, 
sendo seu mestre o arquitecto João Anes. 
Cerca de uma centena de homens e setenta 
mulheres trabalhavam sob as suas orJens, 

Pedro Dias ''O Gótico", em História de Arte em Portugal, valo 4, Lisboa, PublicaçÕeS Alfa, 1986. 
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Dans l'ég1ise, nous 1e savons dé;à, 1e roi Ferdinand 

fit é1ever le Coro Alto. Nous pouvons aussi lui attribuer 

le ~ortail occidental : en effet, bien qu'une de ses ar

chivoltes porte une décoration comparable à celle du por

tail du croisillon sud, les colonnes baguées en leur mi

lie~ comme au lavabo du cl01tre d'Alcobaça et la richesse 

de sa composition en font une oeuvre postérieure au XIIIe 

siêcle, digne du monument royal auquel elle donne accês (19). 

Les modifications apportées au mur du bas-cOté sud 

nous semblent être, aussi en rapport avec la construction 

du Coro Alto et postérieures. Quatre arcades y sont ouver

tes ce qui exige le renforcement du mur (on l'épaissit) 

et la fermeture d'au moins deux fenêtres. Or ces arcades 

se trouvent au niveau de l'emplacement primitif du Coro 

Alto et se développent sur une longueur égale. D'autre 

part la forme polygonale des bases de leurs colonnettes 

d'angle et la forme aussi polygonale des chapiteaux des 

colonnettes du troisiême arc permettent de les dater du 

XVe siêcle, et peut-être de la premiêre partie de ce siê

~le (20). S'agirait-il de la chapelle de la mêre du roi, 

Constance, dont la premiêre mention appara1t en 1404 ? (2l) 

En 1488, l'aspect du chevet subit une premiêre attein

te : la deuxiême absidiole nord, la p1us proche de la sa

cristie devient la chapelle de João de Sousa (22). C'est 

alors qu'est construite" la voQte d'ogives : la section 

des ogives à boules, les dessins des impostes et de la 

clef de voQte sont bien de la fin du XVe siêcle. En re

vanche, il n'est pas possible de préciser à quelle époque 

la deuxiême absidiole sud fut également allongée. 

Les incendies de 1580 et 1600 sont l'occasion de tra

vaux considérables qui défigurent encore l'édifice primi

tif ; non seu1ement. on déplace et on raccourcit le Coro 

Alto que l'on relie aux murs des bas-cOtés par des voQtes 

en plein cintre (en 1588), mais le choeur primitif est. 

remp1acé par un choeur à l'italienne, rectangulaire avec 
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_ son are triomphal et s~ voOte en plein cintre (comme à 

l'église de Belim) grac~ aux générosités desMello. Con

temporains sont les arcs en plein cintre des croisillons 

dont le magnifique arc de la chapelle des Ames construit 

par les Menezes et l'arc séparant le transept de la nef. 

Cet ensemble de transformations est complété par la pose 

de plafonds de bois de forme convexe qui exige la surélé

vation de la toiture de la nef, donc des murs goutterots, 

et des toitures des bas-cOtés (23) d'ou la disposition 

qu'ils présentaient en 1968. 

Au début du XVle siêcle, les Pereira avaient fondé 

une chapelle au fond du croisillon sud (24). Si, comme 

nous avons toutes raisons de le penser, ils l'avaient fai

te sur le Coro Alto qui fut démoli plus tard en 1738 (25), 

la fermeture du portail sud et la destruction du massif 

saillant dans lequel il s'inscrivait sont à placer à cet

te date. A moins qu'il ne faille en rendre responsable 

le tremblement de terre de 1755 : c'est en effet en 1759 

que l'ordre tertiaire prend possession de la chapelle du 

croisillon sud (26). 

Faut-il aussi cater de 1755 l'écroulement partiel des 

murs des croisillons ? Les toitures qui les reeouvraient 

en 1968 n'étaient pas les toitures primitives mais elles 

apparaissaient comme les résultat. de réparations hãtives 

et médiocres peut-être consécutives à la catastrophe. 

La destruction de la façade et de la rosace a lieu 

au XIXe siêcle quand on descend du Coro Alto le tombeau 

du roi Ferdinand partiellement encastré dans son mur (de

puis l588) ; en même temps sont abattueb les quatre gran

des arcades occidentales de la nef (deux de chaque cOté) et 

l'étage du Coro Alto est transformé en locaux à l'usage 

de l'armée. 

Telle est la chronologie de la construction et des 

transformations ultérieures de l'église de Saint-François 

il reste à résoudre le problême de l'origine de son archi

tecture. 

li' G. PradaJ.#, S9fut François de S:mtarán, Umversité de Toulouse, 1972. 
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De D. Constançd, no Museu do Carmo, de Lisboa: -Imedia
tamente após o túmulo de D. Dinis tem de ser apresentado 
o que se julga ter sido mandado construiÍ: para D. Constança, 
a mãe de D. Fernando. De Santarém veio para ó Museu 
bastante deteriorada já essa pesada caixa tumbal, talhada em 
calcário arenoso, que foi evidentemente imitada çlo moimento 
de D. Dinis, e que mede com a desse rei, de comprimento 
uns 2,80, diferindo a largura e altura, que são àqui 0,90 e 0,70. 

A decoração comporta neste cinco edículas por banda, 
em lugar de quatro, ocupadas, as de um lado por freiras, e as 
do outro por frades, aos pares e segurando seus livros de orações. 

:No lado dos pés falta wna edíctIla; na cabecCirá as duas existentes 
conservaram bem as composições, mostrando a de $estia um 
sacerdote no acto da elevação. em frente de um altar, o ac6lito 
atrás; e a da direita um religioso enfrentando um setual como 
o de Odivelas, as mãos no livro sagrado, atrás um vulto, que' 
parece de mulher, ajoelhado. O setual ergue-se como sobre' 
tripeça "de pernas encurvadas, que aparecem nitidamente sob 

a toalha colgante~ 

A tampa do moimento é espessa, ocupada pOI figura 
jacente partida pelo meio e mal distinta na parte conservada. 
Na parte superior notam-se res~os de dosselete e dos anjos que 
o seguravam. No reverso do baldaquino, suas longas asas 
abertas, sustentando' ~ toalha a alminha da inumada, aparece 
um anjo. À figura jacente, de cabelo longo, barba e bigode: 
mal distintos, 'cai-lhe dos ombros, Seguro no peito por firmaI i 
lavrado, ~ manto clássico dos r~is das catedrais. As. mãos I 
apoiam-se-lhe sobre a espada lançada ao correr do corpo,; 
a direita mais ao alto, a esquerda espalmada inferiormente .. 

Os panejamentos, principalmente os das mulheres das 
edículas, achatadçs .e largos como nas estátuas tiunulares mais 
antigas, e a feição geral da obra revelam-nos um artista nacional. 
uabalhando de gosto, minuciosamente, na sua encomenda. I I 

Virgílio Correia. "Estudos Monográficos", em Obras, voI. V, 1978. 
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o belo jazigo do rei formoso e frívolo, tão 
dado às delícias do prazer comu ,foi seu pai às 
austeridades da justiça, em que estaqo ele está! 

Oh nação de bárbaros! Oh maldito povo de 
iconoclastas que é este! 

O túmulo do segundo marido de D. Leonor 
Teles é um sarcófago de pedra branca, fina e 
friável, elegante e simplesmente cortada, com 
mais sobriedade de ornatos do que tem de ordi
nário os monumentos do século XIV, mas de 
uma acabada escultura, casta e continente, como 
o não foi a vida do rei que aí encerraram depois 
de morto. 

Percebem-se ainda vestígios das vivas cores 
em que foram induzidos os relevos da pedra 
branca: - estilo bizantino de que não' sei outro 
exemplar em 'Portugal. Este é - ou antes, era _: 
precioso. 

Era; porque a brutalidade da soldade~ca o 
deturpou a um ponto incrív~l. Imaginou a estú
pida cobiça destes alanos modernos que devia. 
dI! estar ali dent ro algum grande haver de rique-I 
zas encantadas, - talvez cuidaram achar scbre a 
caveira do rei a curoa real marchetada de pérolas 
e rubis com que fosse enterrado, - talvez pensa
ram ericontrar apertado ainda entre as secas 
falanges dos dedos mirrados, aquele globo de! 
ouro maciço que lhes figura o rei de espadas do 
sujo baralho de sua tarimba, e que eles têm pelaI 
indisputável e infalível insígnia do supremo impé
rio; - talvez supuseram que mesmo depois de. 
morto, um rei devia ser de ouro ... Enfim quem! 
sabe o que eles cuidaram e pensaram? O que se 
sabe, porque se vê, é que quiseram abrir e arrom
bar o túmulo. Tentaram, primeiro. levantar a 
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campa; .não puderam: tão sàlidamente está sol
dada a pedra de cima ao corpo ou caixão do 
jazigo, que o todo parece maciço e inconsútil. 
Mas neste empenho quebraram e estalaram os 
lavores finos dos cantos, os cairéis delicados elas 
orlas; e a campa não cedeu: parece chumbada 
pelo anjo dos últimos julgamentos com o selo 
tremendo que só se há-de quebrar no dia derra. 
deiro do mundo. 

A cobiça estólida dos soldados não se aterrou! 
com a religião do sepulcro, nem lhe causou atri-' 
ção, ao menos, esta resistência quase sobrena
tural das pedras do moimento. Vê-se que traba
lhou ali, de alavanca c de arÍotc, algum possante 
e ponderoso pL;-dc-cabra; mas que trabalhou em 
vão muito tempo. I 

Desenganaram-se enfim com a tampa; e resol~ 
veram atacar, mais brutalmente mas com mais 
vantagem, as paredes do sarcófago, que justa
mente suspeitaram de menos espessas. ~ssim era; 1 

e conseguiram na parede da frente abrir um 
rombo grosseiro por onde entra fácil um braço I 
todo e pode ex.plorar o interior do túmulo à von-I 
tade. 

Assim oJiz eu, que·meti o meu braço por essa: 
abertura bárbara, e achei terra, pó, alguns ossos' 
de vértebras, e duas caveiras, urna de homem. 
outra de criança. 

Não me lembra que haja memória alguma de 
infante que aí foste também sepultado 173, se
gundo faziam os antigos muitas ~~i.es que pu-
nham os cadáveres das crianças nos jazigos dos' 
pais, dos parentes, até de meros. amigos de suas 
famílias. . . I . 

Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, Portugal Editora, 1963 
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Não vale a pena repetir o que tanta véZ tem sido dito, 
sobre a falta de respeito e de pIedade que provocou a lei de 
28 de Maio de 1834, extinguindo 8S Ordens Religiosas, sem 
acautelar devidamente, a parte monumental e artistica. 

Muito se perdeu irremediavelmente! 

• 
Na capela do transepto do lado da Epistola, abria-se a 

porta lateral da igreja; porém, L>mbebida ainda na argamas
sa que a entaipou, não pode ser observada nos seus deta-
lhes arquitectónicos. . 

. E' PQUCO vulgar a abertura de portas IJO cruzeiro Lem
bramo-nos apenas de idêntica disposição nas igrejas da Ba
talha e do Carmo, de Lisboa. 

A capela oposta - a Capela das Almas - era panleão 
dos Meneses, da Casa de Viana 

Ali esteve O magnífico cenotáfio de D Duarte de Mene
ses, 2.° conde de Viana do Minho, . mandado construir por 
sua, 2.' mulher, D, Isabel de Castro, para guardar únicamen
te um dente que, ao marido pertencera; pois que os seus 
restos mortais, ficaram para sempre nas areias africanas, 
quando num gesto nOQre e heróico, o conde tomou O co
mando das tropas, encarregadas de defender a retirada de 
D. Afonso V que, imprudentemente, apesar dos avisos de D. 
Duarte, se embrenhi1ra demasiadamente em terras'IDouriscas, 
sacrificando assim as vidas de muitos e a deste heroi, do 
9ual se esqueceu, Quando, a salvo, dizia ao Conde de Vila 
Real, D. Fernando de Noronha: - nA fé ficou hoje toda 
em vós, Conde !) 

O yalente D. Duarte de Meneses pagara com a vida o 
desvario real e deste ..• nem uma palavra . 

A ingratidão tem 'raizes velhas I 
. O cenotáfio, a que nos referimos, está preseDtemente 

no Museu Arqueológico de Sanlarém. E' uma riquíssima pe-
ça arquitecturaI. . 

No cbão da Capela das Almas, junto aO cenotáfio do 
Conde, foi sepultada f) Isabel, assinalado o local com uma 
lindíssima campa de bordadura flórica, ostentando-se, a 
meio, o escudo da inumacJ.a, sustentado por figura alada! 
campa esta muito da feição de outra que se encontra na 
igreJa da Graça, á entrada, do lado da epístola. . 

Desapareceu quando rebaixaram o pavimento, por voh 
to de 1927, já partida é certo, pois sobre ela rachavam le
nha para a cosinha do Regimento I 

Ainda tentámos procurá-la, mas em vão ! 

• 
Quando a capela, de que estamos faland~, foi ampliada, 

como já dissemos, foi completamente modificado oa~c? gó· 
tico da entrada, substituido nessa altura por outro, Já de 
feição renascentista. ' . 

A capela mor foi completamente modificada. Da parte 
gótica, apenas existem vestígios. , 

A Renascença impoz-se e destruiu o gótico. - o bárba-; 
ro, - como lhe chamavam t . • • ' 

A restauração desta capela mor, fOI obra de D. Fn,nCls
co de Melo, monteiro mor, Embaixador·de D. Jolio IV, em 
Fr~;;-Ça, General d;-C;valariado Alentejo e Governador do 
Algarve. " 

Este foi um dos fidalgos que muito insistiu com D. João, 
o 8.° Duque de Bragança, para que tomasse a &eu cargo a 
direcção da revolução libertadora • 

. No fecho do arco triunfal ostentam-se as arnias dos 
MeIos. Em armaria o brazão é DlSsim descrito: 

- De vermelho, seis besante~ de prata eutre uma do-
bre cruz e bordadura de oiro. • 

E o escudo dos Almeidas: - De vermelho, seis besan- , 
tes de oiro, entre uma dobre cruz e bordadura do mesmo. : 
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Como se vê, é fácil a confusão quando não há cuidado 
em as interpretar heraldicamente. 

. Esta confuSão devia ler dado lugar à errada referência 
da Zeferino Brandão, no seu livro «Monumentos e Lendas de 
Santarém», quando escreveú: «sendo precisa uma pia para 
um cavalo, atacado de mormo, beber em separado dos ou
tros, atiraram-se ao túmulo de um varãO ilustre, - D. Frán
cisco de Almeida, - da era de 1532, destruiram-rio, apro
veitaram-se para aquele fim do cofre de pedra que encerra
va os seus restos mortais e jogaram estes para a cerca do 
Quartel. ~ . 

E' tempo de desfazer este equívoco e várias vezes a ele 
nos temos referido. . 

Que o facto tivesse acontecido com O túmulo -e ossos 
de q~alque~ outro tu~ulado, é po.ssível; mas não com os 
do VIce-Rei D. FranCISco de AlmeIda. . 

Este Vice-Rei nunca teve sepultura em São Francisco, 
nem podia ter tido e ·-isto pela simples razão de que o seu 
corpo não veio dormir o sono eterno na terra pátna. 

~inh.eiro Ch~gas, na «História ~e Portugal», ~onta assim: 
o episódIO, refenndo-se a D. FrancIsco·de Almeida - «Uma' 
seta obscura, despedida por um l'roço de cafres selvagens, 
com quem os nossos' travaram um luta escusada, na Agua
da do Saldanha, próximo do Cabo da Boa-Esperança, põs 
fim a está gloriosa vida, a 1 de Março de 1510 .• Nem o 
cadáver puderam salvar os portugueses e ali ficou abflndo
nado, nos areais africanos, o homem que fizera tremer a Asia·. 

Se o seu corpo foi abandonado em terras de Africa, não 
. podia ter sido profanado o túmulo que Zeferino Brandão 
diz ter guardado os restos ~ortais de D. Francisco 

De resto, nenhum dos escritores que tiveram a paciên
cia e cuidado de transcrever inscrições, letreiros e de rela
cionar sepulturas e entre eles Luís Montez Mafôso, Fr. F raIl'l
cisco de '. Luis, Fr. António' da Luz Foz, D. António Cae
tano de Sousa e António Joaquim Moreira se referem ao 
túmulo ou .simples sepultura de D. Francisco de Almeida, 
na. ig:r:eja do convento de S. Francisco. 
Não nos repugna acreditar que o relatado por Zcferino Bran
dão seja verídico; mas outro foi o sarcófago profanado. 

* 
Anexo à fachada norte da igreja, ergue-s~ ó claustro do 

século XV, de arcos agrupados dOIS a dois e três a três, se
parados os grupos por contrafortes, com colunas empare
lhadas e capitais ornatados de motivos flóricos, :com certos, 
afins às decorações do século. XIII. . 

Dois dos lanços foram mandados edificar por D. Duarte 
de Meneses, 2,0 Conde de Viana do Minha e os outro.s dois, 
pelo Conde de Vila Real, ostentando-se ~os fechos das abó
badas, ()s brasões das duas nobres casas. 

O lanço nascente dava acesso à nova casa do capítulo, . • t I 
através da porta com as duas janelas ladean'tes! conJun o es-; 
te bem característico. . 

A I;'rimitiva porta, da época da construção, portant.o gó
tica, fOI substituída por outra de maiores propor.ções, Já re
nascentista que, sendo bela, alterou aquele conJunto.e cor
tou parte de uma das janelas, com prejuízo do seu aspecto 
uniforme e artístico. 

Este claustro em vias de reintegração, é o único que , . 
Santarém possue do período gótIco. 

E' muito lindo I 

Zeferino Sarnento, "A Igreja de S_ Francisco", em Correio do 
Ril:atejo, 22.12.1958. -
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Ras c,nstrucçGes relieiCS4s dos &eCul03 III I n. a f'irt6 
mai, importante depois da igreja era sempre o claumc, em 
que a arcLlleC!Ura ostentava as maIS umda! comblGai:es 
n'eSS;! marias geIteas. que a phantasia d:! alUllaS emm!!l 
com feitic! tao dlversc.!. evitando per.esta iórma a moor:(:ia 
que na mbilectura clõssica .e Dota pela 'ua CJD!lante Ipnê
uia. quando aquella prende tanto a amnçAJ. mmina~ .. "'3e 
o trabalhe de imaginaçêes tao ,engenbr,sas. e l~uYando ,i l1b.l" 
dade que lhes permlllla laes lD!pmçüe!.., .' 

E nos claustrcs dJS I1C~S mostmos da Idade medique cs 
urendadcs ,lavores afpmcem com. mais profu~o. caU3õ~d: a 
malQ! adIlllTaçAo encan.trarem-se D essas humIldes ha~jlaç:es. 
e para tal des:mo., obras Uo I?i.mcsas e .de tanto cum; toda
~apor mal! ,scepllcil que o mllante !~)a ou pareça . .nA: p:
oe~á olhar c:m lDdlITerença para ems plltomc~s e ltlI~i:s:.l 
d:ficics. a"~àe a archaectura pcetisando na pedra C! seus ~:s 
del!cadcs f·nmores. qUlt que a! artes esuveSsem representadas 
n'esses ed;!J~io!. que amiam de arehms aos precicl03 ccnb.
CImentes que i antiguidade DOS havia legadil; e n!o deimâ 
de reconhem que le n!o f03Sem uses homens esturuos.:! 8 
cb.ies de abnegaçAc. talm que o progresso das letras e scie:
ou !osse mais meioso DO leu oesecvo!vimenio. . 

O c1mm n~o s~:via à communIdade UDlcameme para p:s
luirum reCinto fecbade a imJlaçAo das a~tlBas habilaç~w ro
maD!s. ella st:bstituia o m pellStilo. facilItando por uI.! ma
neira o Imiço das obrigaç~es ccnmtum. e ao mesrr;o tel!J;'O 
De 1Dve::0 era o lcBll do passeio nas h"ras de exercicio. Al.m 
d'isso o fSpaç0 in!órno encmado por eS!..lS arcanas. qua:: sur.pe 
es!m ajôlcJnad), tante para dereitar a mta. com~ para t~r:
ficar o ar. que. puro e edcrifero penei:m pelas jant:!~s d~ 
dor:n:::r::s ou ce!lu. que à'elle rec~b;am lut e mti!:ç~~: 
a~!m mj disFs:ção era met:vada .. ocmsar:a, e ao IW:li: 
te::;: a~m cam?: para que os ar::s:as le m:massem w s~as 
cr,:!::uc;:es. ta:tc para apcó! a que:-. de ccnt:nu(\ ai CC~
té:r:TIHa, C~i::"!C pa:a sana Ce ncr~a ! outrêJ ed;~cai:;! Sln:l· 
ltarl:e~. 

N~! rai1€t màis cuhos d~·se :r.t;:ta est~r.iô;!J ás F~~t;~;:;s 
de. ~el!as ê.rle~; e Hl:1C;pa::r;ente a a:c~;lt=:~ja é CCh~"::~:~: 
~::~ ! t'r:me::a d'eJi!!, pn de!de a ma:! rEmeta aWé~:ia:; 
lhe ~t:':!:", c' fero de 'ncbre" e~:rt !3 suas HJi!S. 

bsas ;Ie.;:es n!j só !e ~r:.::e.r: e!: ca~!e:\'ar cem c- !:.!::! 
cuida:c cs e::f:cios a~!igc! que p:ssm:-l. c:m) CCLltG::::::;,::e 
~d:;;::l:'. C'UllN. qt:E eml:el1e:.õdo aq:1e:les rües UI!. rb! 
m:,:nan:,s e de Ji!:::ms.; mt.:te::u:, a~ rr;"I:l, te::.;: !f: 
pe::::é:-.fLtes O:~.lj~.:S e:r. qce os j:ver:s a;~:sttS e q't;E.:::s ~5 
u~;:j~a=; E Sê :~·tr:';':~.~ii;rt. 

E~SJar:~J tcG~S as naçCes C2!:St:r:.!:'. c~m trr.;:e!l~: :! te::s 
""r1:~" •• , n"r:: DS D'S'" "ar' q"e S"\T'" e CU' "t:,;, ,. "~~~;,, .. ~ ... :n, .. ! •• f\:a~l t •• l :'I~;.~;:: w. t. w, ,'; I. \,0 .... 1.' 

S ••• ,,, pes .• t:rc a w, J".,ç:o, ' 
. O:Il!:~;c'r do da:,:sl:v ~üt r~r':es;:::a: n:ssa es::rq-a, p:7:E:'· 

c:a ao ma:s '~!:B: ccr.v<n~o d5 0!d,m de S. fmc:sc" <fi &:. 
tm:n, em tambem c ma:: vasto q~e astr,s reJ:g:)s:! pc~~:a:t 
err. ?m~"al. Dm o cc,meçê da lua ed:~caç~J d0 c!Dn~ af H4z; 
pcrilr. !1=reu m~itas allóTa~~.es se~do a maIS Nra senU! ::o:r;j 
pHda de obra de artel. a aemjliç!o que S6 fel na nm Fin
c:pal da igTEja d·est. C,'DYeDto em 15E8. destruind",s! t cm 
çue bav:a no meio da dita em e n: Qual estava c turr.d, ris 
el·!ti D. Funandc I: dand,-se por mótivo d'este YaDCa:lsmo , 
IImr n'ella f'Ouca claiidade I Mudar.m depoit para jun:o da 
perta r·nDcipal o mesmo C(lrc, e C(lll~caram o tumulc· real de 
InaLEira que o eSFf:t.~ do !rcDt~sp;cic te!:) ametade da !~a aI
t::ra tarde, p:r uma tosca p.mde 1.., Por este m01lV~ Ec.::;; a 
fachada déleltu:,sa e tirou-se i belleu ao oculo do temi'lol 

Kxaminando-se as ucadas e os pilam com columI:él que 
IllItentam sobre &S ,ual abebada! o coro. póde-u formar cm 
juiw de como era edi::cada a ipeja. lendo chra do m,is pcro 
estIlo. a que OI !rancem chamam 'romao', isto. é a !ransiçlil 
snUt i'architc:tura latina E b)'untiD!; o uoico e perfeito 'r.
cilDfn que DÓS telll~ enccn:raào DO nosso }ait D'este gemo. ' 
• prr nta mio mais merecimento u lhe aeva dar. pela lua 
nl!=é~e e be!la emc~o. 

O cimtrc é da era de 1350. mas OI lade! d·ell. laO ~o~
mda Fr dlr.mnte gcst~: md0 alfJelle indicado na est:.~í,a 
c tr.m T:~I($) e :ntmss;tte, o quaI'ici ma::dado constru:r pôr 
D D::we de "e~e:es. primmc conde de ViaD~a. como inica:n 
ts ucuc:s rl em t"bre caS! c:lj~C!drs nC$ feixes das abcb!da3 
~lle Ic!mam as g.:e~:as de mtS!i:~ clmtre. : 

Antitcme:J:e era o paTil::ent" formado pcr nmnta e dlllS li 
caltru sue !tcbavan: as sepulturas de di~,mDm pemn!Eens. 
«~~ inJica:n .O! ep1I3phics grmdc~ D'ella!; porém hoje n40 
tI:s:e uma unlta. tendJ SIdo mancadaJ aos t.eda;os. e ~ro utes 
lnzmt!lt~ u laguram u ruu i ro& de Canteiros. que hoje 
mil:! de nge14t4o OCtilpam o upa~o du:cberto do rtcnlO do 1 
ditll claUl'üol . 
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O lT.:t:~o d'fsta rr:~ar.l~: e de terem deitado ac m!: u 
ti:!,;! d:s thmUcs. b nu t7i:.ar cue D.! cmil"s c~o uc:r· 
ni~!S'!:l. t!o t.~j" ct:úa l!!Ca tem cutro lcpr I:l~:s cem
n::JO rm ~.l~ós !~m a li1crótl dlma!1 Ccmün qua:rupedcs 
CC~~(ll:l e11ttlCs o uta d.m t' merec:mento ar',ilIlCO. lem 
que t.ja çt:êm leml. t.:m bradJ para protestu cc~:r. Uo re
:,rth,u: .. l abu!J e !alta di de:cro namoa!. -(ollmtiodo na 
cc;;n l~:çdaii, d:s Jr:::cr:lé!at! dc pait1i . . 

Hmra s:m um artista Fcrt:guó%. que n!o OhataDI! a aca 
ddJ m n~~ pdH ser ccr:j. n2!t alle~dlda, lcdam cuefre 
C:!li cm dmr a qee ! sca pcf;ss~c e o set: amer pêtr:C o õ.uWl
.riS~I::; rcs:qca n'nu ru .. ilcai~J n!o leia o l~gar mó pro
p~:" rm fmr ra:en:E a inccDH:litnm mml • injcria ar
cs:ic! de S6 lerem que aquell. eMIclo estejl lefMdo de 
çm:el Nra um n;ímmo ê. caull.m.1 
. ~lo dm ser IDcre/3d: ao c:=t~ o desprm t o abjmc des

ti co ê'a~~e!le ler::i lo llm~:J1Lj:: .em estrebaria. F;! LlJ foi 
'p'r elle elc~!bJd": oc~l:pa~d~ oLmemm a uma ord,,::. m;lO 
lhe cl:mpr:a. 

A dmulii mais fatil q;:e ml:rTe se dá para úasilr de li 
o od::so de uma dettr:::iÜla~l~ pMu meditada. , a !alt:. de 
ItEics, mdo esta a caOS! ele U LIa pede; comFrar oma Dia. 
lm çce CI eavaJles at3:ati~s d6 I:i:rm" heb.ss~1ll tn: sepido 
dcs C1::r~S; t per itSil se acct:riscu o nndahsmc ItU in:!
p t a~!~;do. de Góstrt.::i o tu!t::lo de um w.1u i1i~!ae. : 
D. 1r:L::S:0 de !l:mca. da m dó 1532, arrm:u:d:-!e o ' 
cofre lê red:a que mmm ti $ECS IUtcs lllm.es. roU ,","lir 
da 'i~ rara o lLê:ti~nô~õ ~!': 

kSj se r~dt::l a~:c:; ó::e I!::!cas rara se iCC~:r:r O!:1 
ta:r:e ce pdrl. e C'ab: i !Ii.; :ls::·:!:àace de se .á:~w ~[!J 
n;i, CU_rlê!. 1L~:\õ e:r;~',:,; a ~,;!: to:Sl~a l!m c:~ !ll,I~:res 
d: :e:~~. que ab:d::j~: ea: !;r:i5 ~ms vae ca::c; a:s F·e· 
dap ['rI ":1.l ó.s:::i:i,a'::I ... 

Os ralir:s:: d:, a:!F ::!iT,:t: dI g, fra~é:::: ú:::n 
acç~;~!d: .br~r:cê :a:r.! c.:t'.~ cri.:.:r:s &jgrac:s. ! a~ s:.:;~ F:· 
tj::'! C2Hij:l ~s ~.l::~r.!~~ d~s J:p;:S c::=i!mY~s.:::::s: c:t .. 
b:J~: a tãl F::;t:· , C:C:::~;C::jj.- ~:;f f~~ f'rêC;s~ t!Ttr C~;~ 
rr:.~j( FS a~' Di.~r.:~, :~~:~. UH! d·:!,~rc d~ tl'I!lr1: e c c.::;~ 
krô ,'tne; J~r es:! m:!lt: C::.:::',;::an: a~s c'rc;:s C: !;. 
r.t:Jm C!:1 â'::~, f'êrl lUÊ(;,;;J;r ~s DUmlt! b ;:;:r;ú 
c; te:nfc: tmtrc:~., u;;; q", ,c:~t<va t:rr.a en::!: -::~
rl.~ ~a l~:çJa. e 13 tElIi.;C;: )t:::c '" cru:úo c; C':;F -da 
Y:.r •. 

R!::rc3 Eltel:g3rcm :as:ip .la lllliêr barb:::,:: q;;õ 
j~~:; .~.~! € ~:!~~ 5~:' :~ :~:.T:: ~!.':.:.?,,~t ~;.:f,:.; ~ ~.;:7: .~.I: f" .. '.,. c ...... t.dc. t: ... e,Gi: T:··.·u em c., .:" ... :.: 

~~~:E1.~~"~~r;~~:;:F;~~~r~: ~;:-!~:~~~:.~ua~::;~i:~J~::~~/~~1 
l.d,r .• o "S"e' L. l,re •. S,I.,.,.-.: eI:: l,a, J. •• ,:. "" 

c~j=;dc, Ct;: f)dt Sfr c~r.:t::r~:~ é:~~!!t qt:: D'eS:; ~~::.; 
T~!Í! !:f;'r~:1 ti t.::t!r\ énHs;r!( p;:~::o. 

O c~rr,í::me~tc C3 IF'l< f d, ~3 !::tilêS ~ 3g co:::::,:::!. 
larft:ra 16 =!!.;tr:a e 9~ ce::t;J:'.~t:C!, e a '?" s:;fE~~~;' 73.4 
I!:eu~s I 52:.1 mt;m!:rcs qi:!~;;~(s. O c!a~Slrl me,! ;m 
lad" Ir,.:cr 26 emêS 79 mtl!!lti::S e o mtn:r zô ;:.:::1 e 
23 centime!rca. st~dJ alta ,:.;:::fcil Ei~ mm;s 6 74~7 
teD:iU;e!rcs auad::j~J. •. . . 

t pônie'o nu:;;,'" de smd.:~:s. e Ilr.:m: ri! :,snl 
am. que Ul3t!lll <o W;:l lfii:oS i·:cfaD.3i.s Cc &::mo. 
rerttmntts I adeant€! ti'c,chu. e r ~r aste rocmo dE muito 
memílll!~to ar:!':lcc rói. Imm cêmimdr, ~mc Ghl ce 
!l!e tS oum ~is~~md~s e có::;i.:~:acas em rar;e H '~éS 
ucuipcras nclamin: CIDa ílêYi.ie:u ~rgrI;le. rara h:a C: 
pc!,:;a Laçl) e sat:ó~~) àac! ! s=:íedade: sdõ ~õs le
mo ,I e Cl rems m:llõu que ellu eDcerram ~~miad:s • 
rureitad:l; t1~t~ rm mm di eIeI!lplo de lIl:rabu.àe a 
ftraiSO p;:sen16. ttll:~ pra 1I:e leC'.~rar a meraç!~ ~O! se 
am Iribctir m fioadcs. e l COM!~mt4c deTId. z m!;r;;;! 
Àtl b,om i1lusae.l ~el~s ms mfic:s e Da!ClmottJ . 

JA tJY!lW I lit-macc Q, rr~i'tr im 1&57 a um tt:t:s:ro 
da ca~ dmdo CI mil:Ltt:CI rel.~:ms. de acrl~J:d: i,a
tr:Nls:r:O e 111::1: apenb d~s Itr:;:me:tcs d. me. q-~! o 
t:mLJ .d~ulra$e o !l::~m C;tH~tJ de t D:m:np. t:Ir:
p:d:-e á t.l:n3Ji l!i::niqü ~e Sar.!m:!l re!: mes::.; F/;: de 
tJ:·:}~;:' ria q:.:e tira ~~!: r:r "!~E~it f!lE:1~ oua~d: u:zta 
C::-.í!!\:. l Ç~/ ím e IL:.:': simú3atmt :êb CI ",rc)
r~:p l;.s runs fim t à:I CU!!:1 tniÕ:1 cis::ncl:l. e f:s
wn ::lI:cô::s i!~l <r:,m ~.s ôy::l".H D'este ~:~: ic::~:; Fis 
t!: s5 s; c::s;r~:Ó c.i!S Clt lê:nC!:. ~ melh:r ae ore:.!!:;;!i 
J:I::!l~l qce I Tilli FS$ue; ~u:: t~!IIJ I ~1lS,mç!; ~'um 
l:t:p :~!tc!:; :'il:;l::i m r:T:S c lUpElI~ qUi I re:;g:!o , 
I ,Li~:;lj. l:u:o:m n:s ll!l~:elt • SEmpre 11 een p:du 
c:: ~b CJ t&n:f:' pU! ~lt U C:l:.S dO$ r.~u~ 1:lti;r..:.~:ô1. 

Possidónio da Silva,(1005-1895), Revista Pitoresca efuscritiva de Portugal, 1861-1862. 
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Carta qll~ GIL VICENTé.; màndou de Santarém 

a El-Rei D. João In, estando S. A. em Palmella, 

sobre o tremor de tura que foi a 26 de Janeiro 

de 1531: 

Senhor I 
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Os frades de ca não me contentárão, nem em pulpito nem em pratica, so' 
bre esta tormenta da terra que ora passou; porque não abasta\'a o esp"anto da gen
te, mas ainda elles lhe afirmá\'ão duas cousas, que os mais fazia esmorecer. A pri
meira que, pelos grandes peccados que em Portugal se fazião, a ira de Deos fizera 
aquillo, e não que fosse curso natural. nomeando logo os peceados por que fôra; em 
que' parece0 que esta\'a nelles mais soma de ignorancia" que de graça do Spirito 
Sancto. O segundo espantalho, que á gente puzérão, foi, que quando aquelle terra
moto parti0, ficava ja outro de caminho, senão quanto era 'maior, e que seria com 
elles á quinta feira hua hora depois do meio dia. Creu o povo n'isto de feição que 
logo o sahirão a receber por esses olivaes, e ai"nda o lá espérão. E juntos estes pa
dres a meu rôgo na crasta de S. Francisco désta villa, sobre estas duas proposições, 
lhe fiz hua falia na maneira seguinte: «Reverendos padres, o 'alt!ssimo e so1:ierano 
Deos nosso tem dous mundos: o primeiro foi sempre e para sempre; que he a sua 
resplandecente gloria, repouso permanecente, quieta paz, socêgo sem contenda, pra
zer a\'ondoso, concordia triumphante: mundo primeiro. Este segundo em que vive
mos, a sabedoria immensa o edificou polo contrairo, todo sem repouso, sem firmeza 
certa, sem prazer seguro, sem fausto permanecente, todo breve, todo fraco, todo 
falso, temeroso, avorrecido, cansado, imperfeito; pera que por e~tes" contrairos se-: 
jão conhecidas as perfeições da gloria do segre primeiro" E pera quem,elqor sintão" 
suas pacificas concordanças, todolos movimentos que n"'este orbe criou, e os affei-' 
tos delle são litigiosos; e porque não quiz que nenhua 'cousa tivesse perfeita du
~ança sobre a face da terra, estabelece0 ordem do mundo, que huas cousas tivesse 
seu contraira ; como vemos que contra a fermosura do Verão, o fogo do Estio; e 
contra a vaidade humana, a esperança da morte;-e contra o fermoso parecer, as 
pragas da infermidade; e contra a força, a velhice, e contra a privança, inveja, e' 
.contra a riqueza, fortuna, e contra a firmeza dos fortes e altos arvoredos, a tempes
tade dos ventos"; e contra os fermosos templos e sumptuosos ediflci<;>s, Q tremor da 
tetra, que por muitas vezes em diversas partes tem posto por terra muitos edifícios I 
e cidades; e por serem acontecimentos que procedem da natureza, não foram es
criptos, como escre\'êrão todos aqueJles que fôrão por milagre, como Templum Pa- ' 
cu de Roma, que cahio todo supitamente, no ponto que a Virgem nossa senhora 
pario; e son'etimento das cinco cidades mui populosas de Sodoma, e dos Eglpcios 
no mar ruivo, e a destruição dos que adorárão o bezerro, e o sorvetimento dos que 
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murmurárào de Moyses e Aram, e a destruição de Jerusalem, por serem milagro
sos e procederem per nO\'8 permissão di\'ina, sem a ordem deste segre nisso ter 
parte, E porLjue nenhua cousa ha hi debaixo do sol ~em tornar a sero que foi, e 01 
que virão desta qualidadé de tremor havia de tornar a ser por força, ou cedo ou 
tarde, não o escrel'ér.lú. Cúncruo que não foi este nosso espan'toso tremor, iru IJei; 
mas ainda quero que me queimem, se nào fizer certo que tão evidente e manifesta 
foi a piedade do Senhor Deos neste caso, como a furia dos elementos e damno dos 
edifícios> . 

E .respondendo à segunda proposição contra aquelles que dizião que logo 
viria outro tremor e que o mar se levantaria a 25 de Fevereiro, digo, «que tanto 
que Deos fez o homem, mandou deitar um pregão no paraíso terreal, que nenhum 
seraphim nem anjo nem archanjo, nem homem nem mulher, nem sancto nem sancta, 
nem sanctificado ~o ventre de sua mãe, não fosse tão Qusado que se entremettesse 
nas causas que estão por vir. E depois no tempo de Moyses mandou deitar outro 
pregão, que a nenhum, adivinheiro, nem feiticeiro não dessem vida; e depois de fei
to Deos e hOlTIêm, dei tou outro pregão sobre o mesmo caso, dizendo aos discipulos: I 
não COflvem u \'vs outros suba o que e~tá por .. ir. porque is~o pertel/u ti oTIIllip"l"i,CIU du Pa-I 
dr,. Pala qual mui maral'ilhado estou dos letrados «mostrarem-se tão bravos contra' 
tão horriG.os pregões e defezas do Senhor, sendo certo que nunca co usas destas 
disserão, de que não ficassem mais mentirosos que prophetàs; e não menos me ma
ravilho daqueles que crem que nenhum homem pode saber aquillo que não tem ser, 
senão no segredo da ekrnal sabedoria; que o tremor de terra ninguém sabe como , ' 

he, quanto mais quando será e quammanho será. Se dizem que por estrologia. que 
he sciencia, o sabem; nJo diQo ell os d'agora que a não sabem soletrar, mas he em 
si tão pnyundissima, que nem os da Grecia, nem Moyses, nem Joannes de Monte
regio alcançárão da \'erdadeira judicatura peso de hum oução; e se dizem que por 
magica, esta carece de toda a realidade, e toda a sustancia sua consiste em appa
rencias de co usas presentes, e do porvir não sabe nenhua co usa ; se por spirito 
prophetico, ja crucificá'rão o propheta derradeiro; ja não ha de haver mais. Con
cruo, Vertuosos padre:;, sob vossa emenda, que não he de prudencia dizerem-se taes 
co usas pubricamente, nem menos serviço de Deos; porque prégar não ha de ser 
praguejar. As villas e cidades dos Reinos de Portugal, principalmente Lisbua, se hi 
ha muitos peccados, ha infindas esmolas e romarias, muitas missas, e orações, e 
procissões, jejuns, disciplinas e infindas obras pias, pubricas e secretas: e se al~uns 
hi ha que' são ainda estrangeiros na nossa fé e se consentem, devemos imaginar 
que se faz por ventura com tão sanclo zelo, que Deos he disse "muito servido; oe 
parece mais justa virtude aos servos de Deos e seus prégadores animar a estes e 
confessá-los e provocá-los, que escandaliza-los e corrê-los, por contentar a des\'ai
rada opinião do vul~o .• E porque tudo me loul'árão e concedêrão ser muito bem: 
apontado, o mandei V. A. por escripto, até Deus lhe dar tanto descanso e conter-' 
tamento como em todos seus reinos he desejado. pera que por minha arte lhe diga 
o que aqui fallece. E porém sabÇ!rá V. A. que este auto foi de tanto seu serviço, 
que nunca cuidei que cifferecesse caso em que tão bem empregasse o desejo que 
tenho de o servir, assi "izinho da morte corno estou: porque, á primeira prégação, 
os chrlstãos ~ovos desaparecêrão e andavam morrendo de temor da gente, e eu, 
fiz esta dilligencia e logo ao sabado seguinte seguirão todolos prégadores esta 
minha tenção. 

~-~~:.~~~~~:;:' 
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D. Afonsl) 111, como o rahuliqa Inál.."io Pico 
dade Va\((lJll"(')O\ fez crer, ma, apeJlas uma 
alusllo à origem real do ':OI1\"(,l1to ou sim· 
pIes, e mais pro\hel, arbitrio do canteiro 
seu autor . 


Outros templos ainda se construiram, ou 
pelo menos se com'eçaram a construir, nesta 
primeira época do nosso gótico do Centro e 
Sul do Pais, na capital ribatejana, mas, ex· 
cepto Slll) João de Alporão, l>Ó àlgum ele
mentos de construções muito fragmentários 
se conservam, pouco servindo para nos çlu
cidar sobre os edifícios a que pertenceram. 
Há a reter, de quanto ainda hoje é visí\'el, 
as características com.uns de todas estas 
igrejas: corpo de três naves cobertas de ma
deira e separadas por arcadas sobre finos 
pilares; transepto saliente e cabeceira abo
badada, normalmente com longas frestas de 
iluminaçll0 nas capelas, sendo estas de eixos 
paralelos. A Igreja de Santa Clara avulta 
pela extell5ão do seu corpo, e a cabeceira. 
por seu lado. deveria ser um pOUI.."O diferen
te das restantes no que respeita a(1 abobada· 
.mento. mas foram tantas as relllodela~'(\e~ 


que sofreu, ao longo dos séculos, que não 
nos atrevemos a fazer conjecturas. . 


Não se encontra ainda aqui em Santarém 
um~ arqui:ect ura e\'olucionada. plena de 
soluções de grande nível, .como aC0!1teceria 
mais tarde, nos finais do século XI\'. Pelo 
contrário. ela é simplesmente utilitária, 
criando espaços bastante amplos, sem re
correr ao custoso processo que os abobada
mentos geram.' Por e€tes motkos, elemen
tos típicos do gótico europeu, como os ar
cobotantes, que nesta altura já povoavam 
as grandes cidades 'episcopais do Centro e 
Norte da Europa atlântica, são aqui lOtal
mente desconhecidos. 


As fachadas têm também um' traçado co
mum, com o corpo central mais elevado e a 
abertura de uma rosácea sobre o portal. Na
turalmente que em Santa Clara, e nas res-. 
tantes igrejas de casas femininas, esse portal 
na.o existe na frontaria, mas sim nos flan
cos. No campo da decoração, é notório o 
incondicional apego ao naturalismo vegeta
lista; e, quanto à iluminação, pode dizer-se 
~ue o intimismo penumbroso das igrejas do 
românico foi completamente banido. 


Todas estas construções pertenceram a 
ordens relativamente pobres, que não só 
eram de criação recente como também pre
gavam e viviam na modéstia. No fundo, 
baseavam-se nos mesrpos princípios que já 
antes provocaram a nascença de Cister e a 
depuração da arquitectílfa religiosa, e por· 
isso os seus edifícios nao possuem altas tor-· 
res. coros com' deambulatórios desmedidos 
e abóbadas com flechas que se perdiam nas 
alturas, mas apenas -às elementos e as di-' 
mtmÕes. indispensá\eis ao bom cumpri-' 
menio dos VOIOS dos seus fundadore~, pa
droeiros e religiosos. 


O gótico primário de Santarém é, apesar 
de tudo, um importante marco histórico e 
e~letico. pois representa um a\'anço consi-


zonas do Pais, nomeadamente 1)0 Norte, 
onde o peso da tradição românica continua
va a ditar leis. 


t: ainda no aro de Santarém que se encon
·tra uma igreja desta mesma época e tipo que 
se integra nestes esquemas e que até nos au
xilia a comprovar as datas avançadas que 
propomos para os templos escalabitanos· 
Que chegaram até nós e que não são aceites 
por diversos autores. Trata-se da igreja do 
Convenlo das Bernardas de Almoster, fun
dado em 1289 por D. Berengárja Aires, aia 
da rainha Santá Isabel. Conhece-se um con
'trato de 1305 pelo qual o judeu Abraão e 
seus filhos, Samuel e Moisés, se comprome-, 
tem a sobradar o paço que aquela nobre se-I 
nhora mandara fazer, pensamos que junto 
ao convento. Quando da morte de 0.. Be
rengária, ainda as obras decorriam, posto 
que já algumas freiras ai vivessem em co
munidade. Ao ver finar os seus dias, pediu 
à sua proteclora e rainha que terminasse os 
trabalhos; e, assim, D. Isabel de Aragão or-l 
denou a edificação do claustro e da en fei--I 
maria, tendo ainda deixado em testamento 
grossa maquia_ a este convento_ 


Podemos assim, com toda a segurança, 
datar a igreja.de anos próximos ao de J 310 e 
o claustro de uma época que medeia entre 
este_ ano e 1330. Parece-nos Que não é difí
cil, deste modo, recnsar as datas de meados, 
do século XIII como as da edifícação das 
igrejas conventuais escalabitanas, compa
rando cuidadosamente todos estes edificios. ' 


o coro da igreja franciscana da cãpital do 
Riba:ejo foi mandado edificar por D. Fer
nando, mas não em 1350. como se lê vul
garmente, e não pelo simples facto de o rei 


~ Formoso ter nessa data apenas cinco anos. 
Certamente que a obra decorreu durante a 
década de 70 do século XIV, época em que o' 
monarca fez de Santarém lugar costumado 


. de habitação, além de que desejava fazer es
ta obra para aí colocar o seu túm~lo. Não 
deveria pois ser no início da sua vida ou, pe-I 


lo menos, antes de a saúde ou os sucessosl 


políticos lhe lembrarem um possível fim' 
próximo. : 


Não se encontra hoje no seu lugar de ori- I 


gem, pois foi deslocado já no século XVI, 


mas a sua estrutura não foi alterada. Eleva
..se de sobre fortes pilares baixos e compos
tos por doze colunelos, continuando-se os 


. laterais e interiores por nervuras de arroja
do traçado polieêntrico, com alta flecha e, 


forma muito apontada. Os capitéis sao de 
folhagens naturalistas, de duas fíadas 50-! 


bre,postas e transbordantes da cesta. As im-! 
postas decrescem em cada ressalto, tendo 
também já um perfil claramente oblíquo, 
como vida a ser usado sistematicameille no 
último período do gótico. As nervuras per
deram também a simplicidade dos primei- I 


ros tempos e sucedem-se agora as formas 
côncavas e convexas, posto que a forma ge
raI é ainda a paralelepipédica e nao a penta-
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RIA. O eLA 


De D. Constançd, no Museu do Carmo, de Lisboa: -Imedia
tamente após o túmulo de D. Dinis tem de ser apresentado 
o que se julga ter sido mandado construiÍ: para D. Constança, 
a mãe de D. Fernando. De Santarém veio para ó Museu 
bastante deteriorada já essa pesada caixa tumbal, talhada em 
calcário arenoso, que foi evidentemente imitada çlo moimento 
de D. Dinis, e que mede com a desse rei, de comprimento 
uns 2,80, diferindo a largura e altura, que são àqui 0,90 e 0,70. 


A decoração comporta neste cinco edículas por banda, 
em lugar de quatro, ocupadas, as de um lado por freiras, e as 
do outro por frades, aos pares e segurando seus livros de orações. 


:No lado dos pés falta wna edíctIla; na cabecCirá as duas existentes 
conservaram bem as composições, mostrando a de $estia um 
sacerdote no acto da elevação. em frente de um altar, o ac6lito 
atrás; e a da direita um religioso enfrentando um setual como 
o de Odivelas, as mãos no livro sagrado, atrás um vulto, que' 
parece de mulher, ajoelhado. O setual ergue-se como sobre' 
tripeça "de pernas encurvadas, que aparecem nitidamente sob 


a toalha colgante~ 


A tampa do moimento é espessa, ocupada pOI figura 
jacente partida pelo meio e mal distinta na parte conservada. 
Na parte superior notam-se res~os de dosselete e dos anjos que 
o seguravam. No reverso do baldaquino, suas longas asas 
abertas, sustentando' ~ toalha a alminha da inumada, aparece 
um anjo. À figura jacente, de cabelo longo, barba e bigode: 
mal distintos, 'cai-lhe dos ombros, Seguro no peito por firmaI i 
lavrado, ~ manto clássico dos r~is das catedrais. As. mãos I 
apoiam-se-lhe sobre a espada lançada ao correr do corpo,; 
a direita mais ao alto, a esquerda espalmada inferiormente .. 


Os panejamentos, principalmente os das mulheres das 
edículas, achatadçs .e largos como nas estátuas tiunulares mais 
antigas, e a feição geral da obra revelam-nos um artista nacional. 
uabalhando de gosto, minuciosamente, na sua encomenda. I I 


Virgílio Correia. "Estudos Monográficos", em Obras, voI. V, 1978. 
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ESPAÇO ENVOLVENTE 


As ordens religiosas no alargamento urbano 


No espaço extramuros, a norte da Porta de Leiria, no planalto e ao 


mesmo nível da vila intramuros, vai surgir um novo arrabalde. 
Durante a primeira metade do século XIlI, o surto das instituições 


religiosas ligadas a obras pias de assisténcia e pregação faz-se sentir 
intensamente em Santarém. Funda-se o convento da Santíssima Trindade 
para a libertação dos cativos da guerra COlma os infiéis (onde está 


actualmente a Escola Prática de Cavalari~). Fundam-se os mosteiros de 
Pregadores de S. Domingo!i dos Frades (no início da estrada que vai 
para S. Domingos e Fontainhas) e de S. Domingos. das Donas (actual 


quartel da Polícia de Segurança Pública). Constroem-se os mosteiros de 
S. Francisco e de sY Clara da ordem dos Frades Menores de 


S. Francisco. Todas estas comunidades religiosas ficavam fora dos 


muro!> da vila. embora à vista deles e). 
Estas ordens supramencionadas, ao contrário das comunidades bene


ditinas que se refugiavam no ermo, de acordo com os seus próprios 


estatutos, só realizavam ~ sua missão na proximidade dos povoados. em 
cantacto com as populações das cidades e vilas que lhes asseguram a 


sub!>isténcia e acorrem às suas pregações. 
As ordens mendicantes foram, de modo geral. bem acolhidas pelas 


populaçõ.es e protegidas pelos reis de Portugal, mas nem sempre ben
qui~tas pelas ordens mais antigas que se sentiam esbulhadas dos seus 
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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDO E DEFESA DO PATRIMONIO 


HISTORICO-CULTURAL DE SANTAR~M 


CICLO DE VISITAS GUIADAS - 1989 


são Francisco de Santarém 


Arquitectura e Restauro 


Plano Geral 


15HOO - Concentração no adro da igreja 


1. O espaço envolvente antes e depois 
da fundação do convento 


2. Vias de comunicação 


3. O problema da construção primitiva 


15H30 - Visita ao interior da Igreja Conventual 


4. Arquitecturas iniciais 


5. Intervenção fernandina 


6. Outras campanhas de obr~s 


7. Restauro e perspectiva da conclusão 
das obras 


8. Tumulária 


9. Museu de Arqueologia 


16H30 - Visita ao claustro 


10. Galerias e construçoes 


anexas 


11. Terramotos de 1531 e 


1755 
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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDO E DEFESA DO PATRIMÓNIO 


HISTÓRICO-CULTURAL DE SANTARtM 


CICLO DE VISITAS GUIADAS - 1989 


são Francisco de Santarém 


Arquitectura e Restauro 
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29 de Abril de 1989 - 15 horas 


Visita guiada por Florindo Custódio 
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Não vale a pena repetir o que tanta véZ tem sido dito, 
sobre a falta de respeito e de pIedade que provocou a lei de 
28 de Maio de 1834, extinguindo 8S Ordens Religiosas, sem 
acautelar devidamente, a parte monumental e artistica. 


Muito se perdeu irremediavelmente! 


• 
Na capela do transepto do lado da Epistola, abria-se a 


porta lateral da igreja; porém, L>mbebida ainda na argamas
sa que a entaipou, não pode ser observada nos seus deta-
lhes arquitectónicos. . 


. E' PQUCO vulgar a abertura de portas IJO cruzeiro Lem
bramo-nos apenas de idêntica disposição nas igrejas da Ba
talha e do Carmo, de Lisboa. 


A capela oposta - a Capela das Almas - era panleão 
dos Meneses, da Casa de Viana 


Ali esteve O magnífico cenotáfio de D Duarte de Mene
ses, 2.° conde de Viana do Minho, . mandado construir por 
sua, 2.' mulher, D, Isabel de Castro, para guardar únicamen
te um dente que, ao marido pertencera; pois que os seus 
restos mortais, ficaram para sempre nas areias africanas, 
quando num gesto nOQre e heróico, o conde tomou O co
mando das tropas, encarregadas de defender a retirada de 
D. Afonso V que, imprudentemente, apesar dos avisos de D. 
Duarte, se embrenhi1ra demasiadamente em terras'IDouriscas, 
sacrificando assim as vidas de muitos e a deste heroi, do 
9ual se esqueceu, Quando, a salvo, dizia ao Conde de Vila 
Real, D. Fernando de Noronha: - nA fé ficou hoje toda 
em vós, Conde !) 


O yalente D. Duarte de Meneses pagara com a vida o 
desvario real e deste ..• nem uma palavra . 


A ingratidão tem 'raizes velhas I 
. O cenotáfio, a que nos referimos, está preseDtemente 


no Museu Arqueológico de Sanlarém. E' uma riquíssima pe-
ça arquitecturaI. . 


No cbão da Capela das Almas, junto aO cenotáfio do 
Conde, foi sepultada f) Isabel, assinalado o local com uma 
lindíssima campa de bordadura flórica, ostentando-se, a 
meio, o escudo da inumacJ.a, sustentado por figura alada! 
campa esta muito da feição de outra que se encontra na 
igreJa da Graça, á entrada, do lado da epístola. . 


Desapareceu quando rebaixaram o pavimento, por voh 
to de 1927, já partida é certo, pois sobre ela rachavam le
nha para a cosinha do Regimento I 


Ainda tentámos procurá-la, mas em vão ! 


• 
Quando a capela, de que estamos faland~, foi ampliada, 


como já dissemos, foi completamente modificado oa~c? gó· 
tico da entrada, substituido nessa altura por outro, Já de 
feição renascentista. ' . 


A capela mor foi completamente modificada. Da parte 
gótica, apenas existem vestígios. , 


A Renascença impoz-se e destruiu o gótico. - o bárba-; 
ro, - como lhe chamavam t . • • ' 


A restauração desta capela mor, fOI obra de D. Fn,nCls
co de Melo, monteiro mor, Embaixador·de D. Jolio IV, em 
Fr~;;-Ça, General d;-C;valariado Alentejo e Governador do 
Algarve. " 


Este foi um dos fidalgos que muito insistiu com D. João, 
o 8.° Duque de Bragança, para que tomasse a &eu cargo a 
direcção da revolução libertadora • 


. No fecho do arco triunfal ostentam-se as arnias dos 
MeIos. Em armaria o brazão é DlSsim descrito: 


- De vermelho, seis besante~ de prata eutre uma do-
bre cruz e bordadura de oiro. • 


E o escudo dos Almeidas: - De vermelho, seis besan- , 
tes de oiro, entre uma dobre cruz e bordadura do mesmo. : 
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Santarém ocuparia ainda um logar primacial na arte túmulo
'gráfica, se lhe fôssem restituidos os túmulos guardados hoje, 
no Museu do Carmo em Lisboa. Para ali foram, quando do \ 
desbarato do recheio dos conventos, o de D. Fernando I, 
de Fernão Sanches (1), filho de D. Deniz, de D. Constança 
Manoel (?). de S. Frei Gil e de Mem Cerveira(2), que empa
relhados com os já citados neste livro e ainda com o de João 
Afonso, Lourenço Domingos e Eiria Caeira, Fernão Rodrigues 
Redondo e Marinha Afonso, a campa de 'D. Maria Afonso e 
D. João de Lacerda, com os vultos desenhados a sulco e· 
letras de ,bronze embutidas, de um frilde dominicano CI,m a 
figuração do inumado, de Duarte de Sodré e ainda de outros 
bra,onados e an~pigrafos, disperso tudo pelo Museu e igrejas, 
para não nos referirmos senão aos existentes, pois a avaliar 
pelos cronistas eram em elevado número os sepultados em 
ricos sarcófagos, constituiriam todos êstes exêmplares, por 
certo, uma, senão a melhor das colecções túmulográficas do 
pais. Cada um dêles marclI uma época e teriamos a5sim reu
nida tôda a evolução morfológica, dos leiios frios, onde jul
garam dormir o sono eterno os nossOS maiores, alindados com i 
a graça que a arte lhes cedeu. 


Dezasseis conventos 
e mosteiros, treze freguesias, outros templos não paro
quiais, mais de quarenta ermidas, paços realengos 
como os da Alcáçova, palildos e solares ,residenciais' 
da melhor nobreza do Reino, abrigaram-se nos seus 
lDuros e espalharam-se no seu termo. E apesar de 
todas as ignorâncias, vandalismos e destroços, r.linas 
de abandono e demolições, embora a fúria destruidora 
dos terremotos que tanto a assólaram, e os desleixos 
e incultura das vereações noyecentistas, ainda hoje, 
pelos seus monwuentos, pejo esplendor dos despojos 
salvos, se impõe como uma das h:rras portuguesas 
de poderoso interesse artístico e arqueológico 
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Dans l'ég1ise, nous 1e savons dé;à, 1e roi Ferdinand 


fit é1ever le Coro Alto. Nous pouvons aussi lui attribuer 


le ~ortail occidental : en effet, bien qu'une de ses ar


chivoltes porte une décoration comparable à celle du por


tail du croisillon sud, les colonnes baguées en leur mi


lie~ comme au lavabo du cl01tre d'Alcobaça et la richesse 


de sa composition en font une oeuvre postérieure au XIIIe 


siêcle, digne du monument royal auquel elle donne accês (19). 


Les modifications apportées au mur du bas-cOté sud 


nous semblent être, aussi en rapport avec la construction 


du Coro Alto et postérieures. Quatre arcades y sont ouver


tes ce qui exige le renforcement du mur (on l'épaissit) 


et la fermeture d'au moins deux fenêtres. Or ces arcades 


se trouvent au niveau de l'emplacement primitif du Coro 


Alto et se développent sur une longueur égale. D'autre 


part la forme polygonale des bases de leurs colonnettes 


d'angle et la forme aussi polygonale des chapiteaux des 


colonnettes du troisiême arc permettent de les dater du 


XVe siêcle, et peut-être de la premiêre partie de ce siê


~le (20). S'agirait-il de la chapelle de la mêre du roi, 


Constance, dont la premiêre mention appara1t en 1404 ? (2l) 


En 1488, l'aspect du chevet subit une premiêre attein


te : la deuxiême absidiole nord, la p1us proche de la sa


cristie devient la chapelle de João de Sousa (22). C'est 


alors qu'est construite" la voQte d'ogives : la section 


des ogives à boules, les dessins des impostes et de la 


clef de voQte sont bien de la fin du XVe siêcle. En re


vanche, il n'est pas possible de préciser à quelle époque 


la deuxiême absidiole sud fut également allongée. 


Les incendies de 1580 et 1600 sont l'occasion de tra


vaux considérables qui défigurent encore l'édifice primi


tif ; non seu1ement. on déplace et on raccourcit le Coro 


Alto que l'on relie aux murs des bas-cOtés par des voQtes 


en plein cintre (en 1588), mais le choeur primitif est. 


remp1acé par un choeur à l'italienne, rectangulaire avec 
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Como se vê, é fácil a confusão quando não há cuidado 
em as interpretar heraldicamente. 


. Esta confuSão devia ler dado lugar à errada referência 
da Zeferino Brandão, no seu livro «Monumentos e Lendas de 
Santarém», quando escreveú: «sendo precisa uma pia para 
um cavalo, atacado de mormo, beber em separado dos ou
tros, atiraram-se ao túmulo de um varãO ilustre, - D. Frán
cisco de Almeida, - da era de 1532, destruiram-rio, apro
veitaram-se para aquele fim do cofre de pedra que encerra
va os seus restos mortais e jogaram estes para a cerca do 
Quartel. ~ . 


E' tempo de desfazer este equívoco e várias vezes a ele 
nos temos referido. . 


Que o facto tivesse acontecido com O túmulo -e ossos 
de q~alque~ outro tu~ulado, é po.ssível; mas não com os 
do VIce-Rei D. FranCISco de AlmeIda. . 


Este Vice-Rei nunca teve sepultura em São Francisco, 
nem podia ter tido e ·-isto pela simples razão de que o seu 
corpo não veio dormir o sono eterno na terra pátna. 


~inh.eiro Ch~gas, na «História ~e Portugal», ~onta assim: 
o episódIO, refenndo-se a D. FrancIsco·de Almeida - «Uma' 
seta obscura, despedida por um l'roço de cafres selvagens, 
com quem os nossos' travaram um luta escusada, na Agua
da do Saldanha, próximo do Cabo da Boa-Esperança, põs 
fim a está gloriosa vida, a 1 de Março de 1510 .• Nem o 
cadáver puderam salvar os portugueses e ali ficou abflndo
nado, nos areais africanos, o homem que fizera tremer a Asia·. 


Se o seu corpo foi abandonado em terras de Africa, não 
. podia ter sido profanado o túmulo que Zeferino Brandão 
diz ter guardado os restos ~ortais de D. Francisco 


De resto, nenhum dos escritores que tiveram a paciên
cia e cuidado de transcrever inscrições, letreiros e de rela
cionar sepulturas e entre eles Luís Montez Mafôso, Fr. F raIl'l
cisco de '. Luis, Fr. António' da Luz Foz, D. António Cae
tano de Sousa e António Joaquim Moreira se referem ao 
túmulo ou .simples sepultura de D. Francisco de Almeida, 
na. ig:r:eja do convento de S. Francisco. 
Não nos repugna acreditar que o relatado por Zcferino Bran
dão seja verídico; mas outro foi o sarcófago profanado. 


* 
Anexo à fachada norte da igreja, ergue-s~ ó claustro do 


século XV, de arcos agrupados dOIS a dois e três a três, se
parados os grupos por contrafortes, com colunas empare
lhadas e capitais ornatados de motivos flóricos, :com certos, 
afins às decorações do século. XIII. . 


Dois dos lanços foram mandados edificar por D. Duarte 
de Meneses, 2,0 Conde de Viana do Minha e os outro.s dois, 
pelo Conde de Vila Real, ostentando-se ~os fechos das abó
badas, ()s brasões das duas nobres casas. 


O lanço nascente dava acesso à nova casa do capítulo, . • t I 
através da porta com as duas janelas ladean'tes! conJun o es-; 
te bem característico. . 


A I;'rimitiva porta, da época da construção, portant.o gó
tica, fOI substituída por outra de maiores propor.ções, Já re
nascentista que, sendo bela, alterou aquele conJunto.e cor
tou parte de uma das janelas, com prejuízo do seu aspecto 
uniforme e artístico. 


Este claustro em vias de reintegração, é o único que , . 
Santarém possue do período gótIco. 


E' muito lindo I 


Zeferino Sarnento, "A Igreja de S_ Francisco", em Correio do 
Ril:atejo, 22.12.1958. -
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Naturalmente que não era um qualquer 
mestre construtor quem concebeu e exe
cutou esta obra. Pelo contrário, era um h . 


_mem, um artista de muito talento, nll' 


bem industriado do ponto de vista técnico, 
como senhor de apreciável bom gosto. À 
pergunta tradicional, se seria português, le
remos de responder que nada impede que'o 
fosse. Todas estas formas são frufó de uma 
constánte evoluçao, gradual. e que se apro
fundou duranle os reinados de D. Dinis e 
D. Afonso IV. quer' nas catedrais, quer ,.50-


bretudo, nas igreja~ ~ dependências restan
tes dos conventos e mosteiros das ordens 
mendicantes e de frades-cavaleiros. Semdú- I 


vida. que das rudes obras do claustro de Al
cobaça ou de Santa. Clara-a-Velha de Coim
bra até aqui há uma enorm·e diferença, mas 
também as décadas que os separam são bas
tantes e as experiências puderam suceder-se 
em muitos locais, sobretudo do Centro e 
Sul do País. Os mestres evoluíram na práti
ca, experimentaram novas soluções., ti"e
ram contactos com gente de fora e prova
ram que, afinal, as suas potencialidades 
estavam ali à espera de uma oportunidade. 
E essa oportunidade havia também surgido 
já, quando da remodelaçao da cabeceira da 
Sé "de Lisboa e da construção do seu claus
tro. 


Cronologicamente, o começo dos traba
lhos ~ anterior ao tempo do reinado de 
D. Fernando, mas demoraram, acabando 
por ultrapassar mesmo o período ca noss~. 
primeira dinastia. . 


Em Lisboa, dado o acentuado declive do 
terreno, a crasta catedralícia nao foi edifi
cada lateralmente ao corpo da igreja, como 
é costume em casos idênticos, mas por trás 
·da cabeceira. Inicialmente, esta era com
posta por três capelas de eixos paralelos, 
com coro e he.miciclo, numa forma que não 
dev~a diferir muito da coimbrã; portanto,; 
com menor extensão que depois, quando 
foi construído o deambulatório com capelas 
irra·diantes. 


Por um documento encontrado por. Al
berto Feio e publicitado numa comunicação 
à Academia Nadonal de Bcla~-Arles, de 
que, infelizmente, não há texto escrito, e 
que hoje conhecemos apenas pelo relato PU-j 


blicado na imprensa, sabemos que o claus
tro estava em construção no ano de 1332, 
sendo seu mestre o arquitecto João Anes. 
Cerca de uma centena de homens e setenta 
mulheres trabalhavam sob as suas orJens, 


Pedro Dias ''O Gótico", em História de Arte em Portugal, valo 4, Lisboa, PublicaçÕeS Alfa, 1986. 
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Carta qll~ GIL VICENTé.; màndou de Santarém 


a El-Rei D. João In, estando S. A. em Palmella, 


sobre o tremor de tura que foi a 26 de Janeiro 


de 1531: 


Senhor I 
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Os frades de ca não me contentárão, nem em pulpito nem em pratica, so' 
bre esta tormenta da terra que ora passou; porque não abasta\'a o esp"anto da gen
te, mas ainda elles lhe afirmá\'ão duas cousas, que os mais fazia esmorecer. A pri
meira que, pelos grandes peccados que em Portugal se fazião, a ira de Deos fizera 
aquillo, e não que fosse curso natural. nomeando logo os peceados por que fôra; em 
que' parece0 que esta\'a nelles mais soma de ignorancia" que de graça do Spirito 
Sancto. O segundo espantalho, que á gente puzérão, foi, que quando aquelle terra
moto parti0, ficava ja outro de caminho, senão quanto era 'maior, e que seria com 
elles á quinta feira hua hora depois do meio dia. Creu o povo n'isto de feição que 
logo o sahirão a receber por esses olivaes, e ai"nda o lá espérão. E juntos estes pa
dres a meu rôgo na crasta de S. Francisco désta villa, sobre estas duas proposições, 
lhe fiz hua falia na maneira seguinte: «Reverendos padres, o 'alt!ssimo e so1:ierano 
Deos nosso tem dous mundos: o primeiro foi sempre e para sempre; que he a sua 
resplandecente gloria, repouso permanecente, quieta paz, socêgo sem contenda, pra
zer a\'ondoso, concordia triumphante: mundo primeiro. Este segundo em que vive
mos, a sabedoria immensa o edificou polo contrairo, todo sem repouso, sem firmeza 
certa, sem prazer seguro, sem fausto permanecente, todo breve, todo fraco, todo 
falso, temeroso, avorrecido, cansado, imperfeito; pera que por e~tes" contrairos se-: 
jão conhecidas as perfeições da gloria do segre primeiro" E pera quem,elqor sintão" 
suas pacificas concordanças, todolos movimentos que n"'este orbe criou, e os affei-' 
tos delle são litigiosos; e porque não quiz que nenhua 'cousa tivesse perfeita du
~ança sobre a face da terra, estabelece0 ordem do mundo, que huas cousas tivesse 
seu contraira ; como vemos que contra a fermosura do Verão, o fogo do Estio; e 
contra a vaidade humana, a esperança da morte;-e contra o fermoso parecer, as 
pragas da infermidade; e contra a força, a velhice, e contra a privança, inveja, e' 
.contra a riqueza, fortuna, e contra a firmeza dos fortes e altos arvoredos, a tempes
tade dos ventos"; e contra os fermosos templos e sumptuosos ediflci<;>s, Q tremor da 
tetra, que por muitas vezes em diversas partes tem posto por terra muitos edifícios I 
e cidades; e por serem acontecimentos que procedem da natureza, não foram es
criptos, como escre\'êrão todos aqueJles que fôrão por milagre, como Templum Pa- ' 
cu de Roma, que cahio todo supitamente, no ponto que a Virgem nossa senhora 
pario; e son'etimento das cinco cidades mui populosas de Sodoma, e dos Eglpcios 
no mar ruivo, e a destruição dos que adorárão o bezerro, e o sorvetimento dos que 
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Mas o mais importante núcleo de edifi
cios do nosso gótico primário encontra-se 
em Santarém. Logo no ano de 1240, D. El
vira Duranda fundou o Conv'ento das Do
nas, destinado a monjas crúzias,' mas que 
quarenta e sete anos depois passaria pa.ra a 
Ordem de .S. Domingos. Hoje apena~ se 
conservam restos do claustro e de outras 
partes do templo, nomeadamente capitéis I 
de cariz vegetalista, mas tudo de uma época 
'mais avançada do que aquela que estamos a I 
tratar, certamente já do início do sé, 
cuia XIV. Podem ser vistos no .Museu de 
São João de. Alporão. . I 


Em 1242, D. Sancho II fundou o Con- . 
vento de S. Francisco, mas também neste 
caso as obras dos edificios definitivos não 
começaram logo, e .quer a igreja quer o 
claustro que chegàram até nós são posterio
res a esta época. Segundo a crónica dos 
Franciscanos, em 1260, D. Afon~o 1lI re
partiu as igrejas e ermiçlas da vila pelos 
Conventos de S. Francisco e de S. Domin
gos, e ell) 1282 falia-se o acrescentamento 
da área da prÍl:neira igreja conventual, dado 
o aumento dos fiéis. sendo necessário acres
centar, nomeadamente, um alpendre. Só 
em 1315 frei Martinho de Morais construi
ria a cerca e algumas das çapelas da igreja. 


Quanto ao claustro, pensamos que foi co
meçado no século XIV, mas que a termina
ção, especialmente o abobadamento, é já 
do século xv, sendo custeaaa por D. Duar
te de Meneses. 


O templo deve ter sido planeado ainda no 
século XIII. talvez já duranJe o reinado de 
D. Dinis. mas as obras certamente que se 
arrastaram, pois as ordens medicantes não 
tinham normalmente dinheiro para fazerem. 
tudo de seguida e rapidamente. No final fi
cou uma igreja ampla, de três naves e tran
septo saliente, tudo coberto de madeira, e 
uma cabeceira com cinco capelas, com abó
badas de nervura, eixos paralelos e decres
cendo em altura. A nave central ficou 
b-astante mais elevada do que as-Iaterais, e 
frestas, já bastante largas; abriam-se rios 
dois andares, iluminando abundantemente 
o interior. A fachada, onde sobressai ainda 
um pOltal englobado num capela, como o 
de São João de Alporão.e os que depois se I 
usariam até ao inicio do século XVI, é do gé- I 


nem da de Santa Maria do Olival e, afinal, 
da generalidade dos templos de três naves 
~onst!uidos depois do de Paço de Sousa .. 


Mas, de toC!o o conjunto, a construç:lo de 
maior nivel é o coro alto, obra já do tempo; 


. de D. Fernando e a que adiante daremos o I 
devido relevo. 


Uma outra igreja gótica de Santarém que 
devemos incluir !leste primeiro grupo' de 
1emplos datáveis da segunda metade do sé
tulo XIII e da primeira do' XIV é a de Santa' 
Cruz. Situà-se a meia encosta, do lado do 
Tejo, já um pouco afastada do antigo cen-. 
tro da vila. É pequena e foi reconstruída e 
reintegrada há pouco tempo. Era de pa-


droado real e foi doada aos cónegos de San
la Maria da Alcáçova em 1280, devendo as 
obras que lhe deram a forma que hoje con
serva ter começado só depois desta data, 
mas não nos repugna aceitar que toda a 
construção seja já trecentista. No exterior 
denota-se a organização interna, com três 
naves, destacando-se na frontaria. o belo 
pOrlal de arcos reentrantes e capitéis végeta-. 
listas de um tipo próximo ao que foi comum 
na primeira fase de obras da Batalha. No 
interior há unicamente três tramas e não! 
existe transepto, sendo ampla a cap.ela-mor, , 
a única que compOe a cabeceira, com dois. 
tramas - coro recto e hemiciclo -, tudo, 
coberlo por forte abóbada de nervuras sim
pl~. Cinco frestas de dois ltimes iluminam 
a abside, divisando-se nos capitéis uma de
coração arcaizante afastada ainda dos es
quemas naturalistas, com inclusão de figú
ras que nos fazem lembrar o românico de 
séculos anteriores; não são ·restos de qual-


quer velha igreja, mas apenas o fruto do 
trabalho de um canteiro antiquado. . 


Mas a maior das igrejas escalabitanas de 
estilo gótico é a de Santa Clara, templo pri~ 
\,ati\·o do desaparecido convento das mon
ja~clarissas. É uma construção longa, com 
um corpo com oito tramas, e naturalmente 
três naves separadas por arcadas longitudi
nais. elevando·se a central a uma maior al
tura. com o transepto saliente e cinco cape· 
las absidais. organizadas de modo idêntico 
ás de S. Domingos. isto é, com áreas e altu
ras a diminuírem do centro para os extre
mos. Nota-se aqui uma grande unidade e 
capacidade construtiva. com os pilares bem 
planeados, quadrangulares, com colunas 
adossadas, no sentido do comprimento, a 
apoiarem os arcos ressal! ados. Os capit éis, 
são muito correctos, de folhagem agarrada 
à cesta. A iluminação é abundante, posto 
que os lumes das naves laterais sejam estrei
tos, quase simples frestas. 


Foi o Convento de Santa Clara de Santa
rém fundado no ano de 1259 e nele viria a 
professar D. Leonor Afonso, filha de 
D. Afonso 111, a ela se devendo o grande 
impulso que tornou esta instituição religio
sa uma das mais importantes da região. 
Certamente que às instafações iniciais fo
ram levantadas ainda em vida da nobre se
nhora, que morreu em J29J, mas o·templo 
só veria a sua conclusão já na cent úria se
guinte. Esta nossa idcia, baseada na an·álise 
do próprio edifício, contraria a informação 
.da Monarchia Lusitana, na qual escreveu o 
seu autor que as obras duraram treze anos 


apenas. Sabemos que em 10 de Outubro de 
1265 as monjas já tinham feito benzer a 
«sua' igreja», conforme comunicaram a Cle
JJlcnte 1 V, mas não podia ser a que chegou 
até nós. Era, certamente, uma construção 
pequenina e modesta, como acontecia nor: 
malmenle. e que só mais tarde daria 'lugar a 
outra maior. As armas reais que podem ver
~(!' r.~~~~ C~f"t. ('~? .... :f~;( r.~" (.!"";'S., ;:J<. 0 r. 
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. Se, na classificação que tentamos fazer, incluimos não apenas as 
19rejas franciscanas e dominicanas, mas também as de outras ordens que 
têm com elas afinidades, podemos notar que nos monumentos com cabe
ceiras de três capelas a variedade é maior· e que, pejo contrário, a seme
lhança é grande entre as igrejas de uma só capela . 


Assim, desde o segundo terço do século XIII até aos fins dO'século 
seguinte, somos levados a verificar que existem os seguintes tipos nas 
igrejas de três naves e de urna-só nave: . 


CABECEIRA DE CINCO CAPELAS, COM CAPELA-MOR 
COMPOS1'A DE Ujf TRAMO RECT ANGULAR 


E DE ABSIDE DE CINCO PANOS, LADEADA DE CAPELAS 
COM AS QUAIS· COMUNICA POR ESTREITAS PASSAGENS 


I CO~ CAPELAS LATERAIS ESCALO~ADAS E DE PLA~TA QL'ADRANGULAR 


ou· POLIGONAL: 


a) quadrada nas seg).1.ndas capelas e rectangu!ar nas primeiras 
(São Francisco (?) e Santa" Ciara de Santarém); 


b)' quadrada nas segundas capelas e poligonal nas primeiras 
(São Domingos de Elyas e Sa,1ta Maria de Évora) ; 


cf com quatro capelas poligonais (Nossa Senhora do Venci
mento do Monte do Carr::o, de Lisboa). 


li COM CAPELAS .POLIGONAIS DE IG'CAL ALTURA E DE IGUAL PROFUN


DIDADE: 


a) Santa ~ari~ da Vitória (Batalha). 


CABECEIRA DE TR~S CAPELAS ESCALONADAS 


I CO:'1 CAPELA-MOR DE ABSIDE DE CI~CQ FACES: 


a) ladeada de capelas de planta quadrangular (Santa Maria 
do Olival. de Tomar, etc.); 


bJ ladeada de capelas de planta poligonal (Santa Maria da' 
Graça, de Santarém). 


TI COM CAPELA-MOR DE ABSIDE DE TRÊS PANOS PRECEDIDA DE UM TRAMO 
RECT ANGULAR: 


a) ladeada de capelas quadrangulares (Santa Clara-a-Velha, . 
de Coimbra, etc.); 


b) ladeada de capelas com absides de dois paüos (Santa Clara \ 
de Vila do Conde) : . 


CI ladeada dE' absid!nks de' pla!":ta polig-onal (São Francisco 
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Represent .. do DO terreiro de. antiga igreja do oonvento 
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SANTAREM -7 - PASSEIO DA RAINHA - FOI Inaugurado a 15 de Selembro de 1878 Occupa 
a parte do Campo de Sa da Bandelfa. onde. no demolido alpenare do convento de 5 Franctsco lo. 
JU'ado EI·Rel O João 11 em 10 de Novembro de 14n. na ausenoa Que seu pae O Affonso V fez ao rei"" 


PORTUGAL XLIII 


velhos privilégios. dando origem a demanaás'e' conténdas que o tribunal 


da corte tinha de· julgar. . 
Assim aconteceU em 1282. quando os Franciscanos. ao edificarem a 


sual alpendrada de pregação. levantaram um arco da mesma junto do 


canto do mosteiro da Trindade. comprometendo-se. diante de mUitosl 
homens-bons. a reparar os danos que porventura provoca~~em na prll


priedade dos vizinhos. como era costume da terra. Mas o compromisso: 
assumido não foi cumprido. Pelo menos. os frades da Trindade queixa


ram-se a D. Dinis que ordenou ao alcaide e aos alvazis de Sant:m:m ljue 
embargassem a obra até .que o caso fosse esclarecido. Os Franciscanos 
desç>bedeceram e o rei manda derrubar o que fora construído apos o 
embargo. recomendando que o alcaide e os alvazis oiçam as duas 


partes. atribuindo a cada. uma o seu direito (2). 


Entre S. Francisco e' S.la Clara existia um lugar chamado Pedreiras 
onde se cultivava a vinha e a oliveira. Eram aí proprietários os frades de 


S. Jorge de Coim~ra e a igreja da Alcáçova. tendo esta recebido mais 
uma vinha com olival nas. Pedreiras. a par do mosteiro de S.I~ Clara. 
para a capela de S.' Vicente. instituída nesta igreja pelo bispo de Évora. 


D. Pedro e). 
. O mosteiro de S.la Clara foi edificado num outeirinho. a oriente de 


S. Francisco. datando de 1258 a bula do papa Alexandre IV a ordenar 
ao bispo de Lisboa que lançasse a primeira pedra para a construção 
da igreja (4). D. Afonso 1/1 foi muito liberal para com esta ordem e a 
filha do rei .. Leonor Afonso. professou no mosteiro das Clarissa~ de 
Santarém. Foi a pedido deste rei que o priC?r e cónegos de S. Jorge 
de Coimbra fizeram doação a S. ta Clara. em 1266. de um campo 
que possuíam e,m Santarém. junto daquele. mosteiro (5). Em 1276. 
D. Afonso III doou às Minorissas de S.la Clara desta vila 153 estins 
de herdade do seu reguengo de Valada. que podiam produzir anual-'. 
mente 76 mo'iós de pão meado (de 64 alqueires em moio) correspon- i 
dentes ao rendimento de 366 libras. porque estava o alqueire de trigo a 
2 sold.os e o de cevada a I. soldo. segundo a afirmação do alcaide. do 
almoxarife e dos homens-bons que por ordem do rei foram escolher o 
campo (6). . 


As freiras de S. Ia Clara tornaram-se também proprietárias de um 


olival. _perto do 'mosteiro~~s ~~~ciscanos. que lhes foi vendido por) 
D. Estevão Peres de Aboim (irmão do senhor de Pon.el). em 1277, por' 
402 libras de moeda ponuguesa velha e). 


Maria Angela V. da Rocha }3eirante.Santarén M:d.ieva1, Lisboa, Universidade Nova de Usboa, 1900. 
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_ son are triomphal et s~ voOte en plein cintre (comme à 


l'église de Belim) grac~ aux générosités desMello. Con


temporains sont les arcs en plein cintre des croisillons 


dont le magnifique arc de la chapelle des Ames construit 


par les Menezes et l'arc séparant le transept de la nef. 


Cet ensemble de transformations est complété par la pose 


de plafonds de bois de forme convexe qui exige la surélé


vation de la toiture de la nef, donc des murs goutterots, 


et des toitures des bas-cOtés (23) d'ou la disposition 


qu'ils présentaient en 1968. 


Au début du XVle siêcle, les Pereira avaient fondé 


une chapelle au fond du croisillon sud (24). Si, comme 


nous avons toutes raisons de le penser, ils l'avaient fai


te sur le Coro Alto qui fut démoli plus tard en 1738 (25), 


la fermeture du portail sud et la destruction du massif 


saillant dans lequel il s'inscrivait sont à placer à cet


te date. A moins qu'il ne faille en rendre responsable 


le tremblement de terre de 1755 : c'est en effet en 1759 


que l'ordre tertiaire prend possession de la chapelle du 


croisillon sud (26). 


Faut-il aussi cater de 1755 l'écroulement partiel des 


murs des croisillons ? Les toitures qui les reeouvraient 


en 1968 n'étaient pas les toitures primitives mais elles 


apparaissaient comme les résultat. de réparations hãtives 


et médiocres peut-être consécutives à la catastrophe. 


La destruction de la façade et de la rosace a lieu 


au XIXe siêcle quand on descend du Coro Alto le tombeau 


du roi Ferdinand partiellement encastré dans son mur (de


puis l588) ; en même temps sont abattueb les quatre gran


des arcades occidentales de la nef (deux de chaque cOté) et 


l'étage du Coro Alto est transformé en locaux à l'usage 


de l'armée. 


Telle est la chronologie de la construction et des 


transformations ultérieures de l'église de Saint-François 


il reste à résoudre le problême de l'origine de son archi


tecture. 


li' G. PradaJ.#, S9fut François de S:mtarán, Umversité de Toulouse, 1972. 
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o belo jazigo do rei formoso e frívolo, tão 
dado às delícias do prazer comu ,foi seu pai às 
austeridades da justiça, em que estaqo ele está! 


Oh nação de bárbaros! Oh maldito povo de 
iconoclastas que é este! 


O túmulo do segundo marido de D. Leonor 
Teles é um sarcófago de pedra branca, fina e 
friável, elegante e simplesmente cortada, com 
mais sobriedade de ornatos do que tem de ordi
nário os monumentos do século XIV, mas de 
uma acabada escultura, casta e continente, como 
o não foi a vida do rei que aí encerraram depois 
de morto. 


Percebem-se ainda vestígios das vivas cores 
em que foram induzidos os relevos da pedra 
branca: - estilo bizantino de que não' sei outro 
exemplar em 'Portugal. Este é - ou antes, era _: 
precioso. 


Era; porque a brutalidade da soldade~ca o 
deturpou a um ponto incrív~l. Imaginou a estú
pida cobiça destes alanos modernos que devia. 
dI! estar ali dent ro algum grande haver de rique-I 
zas encantadas, - talvez cuidaram achar scbre a 
caveira do rei a curoa real marchetada de pérolas 
e rubis com que fosse enterrado, - talvez pensa
ram ericontrar apertado ainda entre as secas 
falanges dos dedos mirrados, aquele globo de! 
ouro maciço que lhes figura o rei de espadas do 
sujo baralho de sua tarimba, e que eles têm pelaI 
indisputável e infalível insígnia do supremo impé
rio; - talvez supuseram que mesmo depois de. 
morto, um rei devia ser de ouro ... Enfim quem! 
sabe o que eles cuidaram e pensaram? O que se 
sabe, porque se vê, é que quiseram abrir e arrom
bar o túmulo. Tentaram, primeiro. levantar a 
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campa; .não puderam: tão sàlidamente está sol
dada a pedra de cima ao corpo ou caixão do 
jazigo, que o todo parece maciço e inconsútil. 
Mas neste empenho quebraram e estalaram os 
lavores finos dos cantos, os cairéis delicados elas 
orlas; e a campa não cedeu: parece chumbada 
pelo anjo dos últimos julgamentos com o selo 
tremendo que só se há-de quebrar no dia derra. 
deiro do mundo. 


A cobiça estólida dos soldados não se aterrou! 
com a religião do sepulcro, nem lhe causou atri-' 
ção, ao menos, esta resistência quase sobrena
tural das pedras do moimento. Vê-se que traba
lhou ali, de alavanca c de arÍotc, algum possante 
e ponderoso pL;-dc-cabra; mas que trabalhou em 
vão muito tempo. I 


Desenganaram-se enfim com a tampa; e resol~ 
veram atacar, mais brutalmente mas com mais 
vantagem, as paredes do sarcófago, que justa
mente suspeitaram de menos espessas. ~ssim era; 1 


e conseguiram na parede da frente abrir um 
rombo grosseiro por onde entra fácil um braço I 
todo e pode ex.plorar o interior do túmulo à von-I 
tade. 


Assim oJiz eu, que·meti o meu braço por essa: 
abertura bárbara, e achei terra, pó, alguns ossos' 
de vértebras, e duas caveiras, urna de homem. 
outra de criança. 


Não me lembra que haja memória alguma de 
infante que aí foste também sepultado 173, se
gundo faziam os antigos muitas ~~i.es que pu-
nham os cadáveres das crianças nos jazigos dos' 
pais, dos parentes, até de meros. amigos de suas 
famílias. . . I . 


Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, Portugal Editora, 1963 
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Ras c,nstrucçGes relieiCS4s dos &eCul03 III I n. a f'irt6 
mai, importante depois da igreja era sempre o claumc, em 
que a arcLlleC!Ura ostentava as maIS umda! comblGai:es 
n'eSS;! marias geIteas. que a phantasia d:! alUllaS emm!!l 
com feitic! tao dlversc.!. evitando per.esta iórma a moor:(:ia 
que na mbilectura clõssica .e Dota pela 'ua CJD!lante Ipnê
uia. quando aquella prende tanto a amnçAJ. mmina~ .. "'3e 
o trabalhe de imaginaçêes tao ,engenbr,sas. e l~uYando ,i l1b.l" 
dade que lhes permlllla laes lD!pmçüe!.., .' 


E nos claustrcs dJS I1C~S mostmos da Idade medique cs 
urendadcs ,lavores afpmcem com. mais profu~o. caU3õ~d: a 
malQ! adIlllTaçAo encan.trarem-se D essas humIldes ha~jlaç:es. 
e para tal des:mo., obras Uo I?i.mcsas e .de tanto cum; toda
~apor mal! ,scepllcil que o mllante !~)a ou pareça . .nA: p:
oe~á olhar c:m lDdlITerença para ems plltomc~s e ltlI~i:s:.l 
d:ficics. a"~àe a archaectura pcetisando na pedra C! seus ~:s 
del!cadcs f·nmores. qUlt que a! artes esuveSsem representadas 
n'esses ed;!J~io!. que amiam de arehms aos precicl03 ccnb.
CImentes que i antiguidade DOS havia legadil; e n!o deimâ 
de reconhem que le n!o f03Sem uses homens esturuos.:! 8 
cb.ies de abnegaçAc. talm que o progresso das letras e scie:
ou !osse mais meioso DO leu oesecvo!vimenio. . 


O c1mm n~o s~:via à communIdade UDlcameme para p:s
luirum reCinto fecbade a imJlaçAo das a~tlBas habilaç~w ro
maD!s. ella st:bstituia o m pellStilo. facilItando por uI.! ma
neira o Imiço das obrigaç~es ccnmtum. e ao mesrr;o tel!J;'O 
De 1Dve::0 era o lcBll do passeio nas h"ras de exercicio. Al.m 
d'isso o fSpaç0 in!órno encmado por eS!..lS arcanas. qua:: sur.pe 
es!m ajôlcJnad), tante para dereitar a mta. com~ para t~r:
ficar o ar. que. puro e edcrifero penei:m pelas jant:!~s d~ 
dor:n:::r::s ou ce!lu. que à'elle rec~b;am lut e mti!:ç~~: 
a~!m mj disFs:ção era met:vada .. ocmsar:a, e ao IW:li: 
te::;: a~m cam?: para que os ar::s:as le m:massem w s~as 
cr,:!::uc;:es. ta:tc para apcó! a que:-. de ccnt:nu(\ ai CC~
té:r:TIHa, C~i::"!C pa:a sana Ce ncr~a ! outrêJ ed;~cai:;! Sln:l· 
ltarl:e~. 


N~! rai1€t màis cuhos d~·se :r.t;:ta est~r.iô;!J ás F~~t;~;:;s 
de. ~el!as ê.rle~; e Hl:1C;pa::r;ente a a:c~;lt=:~ja é CCh~"::~:~: 
~::~ ! t'r:me::a d'eJi!!, pn de!de a ma:! rEmeta aWé~:ia:; 
lhe ~t:':!:", c' fero de 'ncbre" e~:rt !3 suas HJi!S. 


bsas ;Ie.;:es n!j só !e ~r:.::e.r: e!: ca~!e:\'ar cem c- !:.!::! 
cuida:c cs e::f:cios a~!igc! que p:ssm:-l. c:m) CCLltG::::::;,::e 
~d:;;::l:'. C'UllN. qt:E eml:el1e:.õdo aq:1e:les rües UI!. rb! 
m:,:nan:,s e de Ji!:::ms.; mt.:te::u:, a~ rr;"I:l, te::.;: !f: 
pe::::é:-.fLtes O:~.lj~.:S e:r. qce os j:ver:s a;~:sttS e q't;E.:::s ~5 
u~;:j~a=; E Sê :~·tr:';':~.~ii;rt. 


E~SJar:~J tcG~S as naçCes C2!:St:r:.!:'. c~m trr.;:e!l~: :! te::s 
""r1:~" •• , n"r:: DS D'S'" "ar' q"e S"\T'" e CU' "t:,;, ,. "~~~;,, .. ~ ... :n, .. ! •• f\:a~l t •• l :'I~;.~;:: w. t. w, ,'; I. \,0 .... 1.' 


S ••• ,,, pes .• t:rc a w, J".,ç:o, ' 
. O:Il!:~;c'r do da:,:sl:v ~üt r~r':es;:::a: n:ssa es::rq-a, p:7:E:'· 


c:a ao ma:s '~!:B: ccr.v<n~o d5 0!d,m de S. fmc:sc" <fi &:. 
tm:n, em tambem c ma:: vasto q~e astr,s reJ:g:)s:! pc~~:a:t 
err. ?m~"al. Dm o cc,meçê da lua ed:~caç~J d0 c!Dn~ af H4z; 
pcrilr. !1=reu m~itas allóTa~~.es se~do a maIS Nra senU! ::o:r;j 
pHda de obra de artel. a aemjliç!o que S6 fel na nm Fin
c:pal da igTEja d·est. C,'DYeDto em 15E8. destruind",s! t cm 
çue bav:a no meio da dita em e n: Qual estava c turr.d, ris 
el·!ti D. Funandc I: dand,-se por mótivo d'este YaDCa:lsmo , 
IImr n'ella f'Ouca claiidade I Mudar.m depoit para jun:o da 
perta r·nDcipal o mesmo C(lrc, e C(lll~caram o tumulc· real de 
InaLEira que o eSFf:t.~ do !rcDt~sp;cic te!:) ametade da !~a aI
t::ra tarde, p:r uma tosca p.mde 1.., Por este m01lV~ Ec.::;; a 
fachada déleltu:,sa e tirou-se i belleu ao oculo do temi'lol 


Kxaminando-se as ucadas e os pilam com columI:él que 
IllItentam sobre &S ,ual abebada! o coro. póde-u formar cm 
juiw de como era edi::cada a ipeja. lendo chra do m,is pcro 
estIlo. a que OI !rancem chamam 'romao', isto. é a !ransiçlil 
snUt i'architc:tura latina E b)'untiD!; o uoico e perfeito 'r.
cilDfn que DÓS telll~ enccn:raào DO nosso }ait D'este gemo. ' 
• prr nta mio mais merecimento u lhe aeva dar. pela lua 
nl!=é~e e be!la emc~o. 


O cimtrc é da era de 1350. mas OI lade! d·ell. laO ~o~
mda Fr dlr.mnte gcst~: md0 alfJelle indicado na est:.~í,a 
c tr.m T:~I($) e :ntmss;tte, o quaI'ici ma::dado constru:r pôr 
D D::we de "e~e:es. primmc conde de ViaD~a. como inica:n 
ts ucuc:s rl em t"bre caS! c:lj~C!drs nC$ feixes das abcb!da3 
~lle Ic!mam as g.:e~:as de mtS!i:~ clmtre. : 


Antitcme:J:e era o paTil::ent" formado pcr nmnta e dlllS li 
caltru sue !tcbavan: as sepulturas de di~,mDm pemn!Eens. 
«~~ inJica:n .O! ep1I3phics grmdc~ D'ella!; porém hoje n40 
tI:s:e uma unlta. tendJ SIdo mancadaJ aos t.eda;os. e ~ro utes 
lnzmt!lt~ u laguram u ruu i ro& de Canteiros. que hoje 
mil:! de nge14t4o OCtilpam o upa~o du:cberto do rtcnlO do 1 
ditll claUl'üol . 
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O lT.:t:~o d'fsta rr:~ar.l~: e de terem deitado ac m!: u 
ti:!,;! d:s thmUcs. b nu t7i:.ar cue D.! cmil"s c~o uc:r· 
ni~!S'!:l. t!o t.~j" ct:úa l!!Ca tem cutro lcpr I:l~:s cem
n::JO rm ~.l~ós !~m a li1crótl dlma!1 Ccmün qua:rupedcs 
CC~~(ll:l e11ttlCs o uta d.m t' merec:mento ar',ilIlCO. lem 
que t.ja çt:êm leml. t.:m bradJ para protestu cc~:r. Uo re
:,rth,u: .. l abu!J e !alta di de:cro namoa!. -(ollmtiodo na 
cc;;n l~:çdaii, d:s Jr:::cr:lé!at! dc pait1i . . 


Hmra s:m um artista Fcrt:guó%. que n!o OhataDI! a aca 
ddJ m n~~ pdH ser ccr:j. n2!t alle~dlda, lcdam cuefre 
C:!li cm dmr a qee ! sca pcf;ss~c e o set: amer pêtr:C o õ.uWl
.riS~I::; rcs:qca n'nu ru .. ilcai~J n!o leia o l~gar mó pro
p~:" rm fmr ra:en:E a inccDH:litnm mml • injcria ar
cs:ic! de S6 lerem que aquell. eMIclo estejl lefMdo de 
çm:el Nra um n;ímmo ê. caull.m.1 
. ~lo dm ser IDcre/3d: ao c:=t~ o desprm t o abjmc des


ti co ê'a~~e!le ler::i lo llm~:J1Lj:: .em estrebaria. F;! LlJ foi 
'p'r elle elc~!bJd": oc~l:pa~d~ oLmemm a uma ord,,::. m;lO 
lhe cl:mpr:a. 


A dmulii mais fatil q;:e ml:rTe se dá para úasilr de li 
o od::so de uma dettr:::iÜla~l~ pMu meditada. , a !alt:. de 
ItEics, mdo esta a caOS! ele U LIa pede; comFrar oma Dia. 
lm çce CI eavaJles at3:ati~s d6 I:i:rm" heb.ss~1ll tn: sepido 
dcs C1::r~S; t per itSil se acct:riscu o nndahsmc ItU in:!
p t a~!~;do. de Góstrt.::i o tu!t::lo de um w.1u i1i~!ae. : 
D. 1r:L::S:0 de !l:mca. da m dó 1532, arrm:u:d:-!e o ' 
cofre lê red:a que mmm ti $ECS IUtcs lllm.es. roU ,","lir 
da 'i~ rara o lLê:ti~nô~õ ~!': 


kSj se r~dt::l a~:c:; ó::e I!::!cas rara se iCC~:r:r O!:1 
ta:r:e ce pdrl. e C'ab: i !Ii.; :ls::·:!:àace de se .á:~w ~[!J 
n;i, CU_rlê!. 1L~:\õ e:r;~',:,; a ~,;!: to:Sl~a l!m c:~ !ll,I~:res 
d: :e:~~. que ab:d::j~: ea: !;r:i5 ~ms vae ca::c; a:s F·e· 
dap ['rI ":1.l ó.s:::i:i,a'::I ... 


Os ralir:s:: d:, a:!F ::!iT,:t: dI g, fra~é:::: ú:::n 
acç~;~!d: .br~r:cê :a:r.! c.:t'.~ cri.:.:r:s &jgrac:s. ! a~ s:.:;~ F:· 
tj::'! C2Hij:l ~s ~.l::~r.!~~ d~s J:p;:S c::=i!mY~s.:::::s: c:t .. 
b:J~: a tãl F::;t:· , C:C:::~;C::jj.- ~:;f f~~ f'rêC;s~ t!Ttr C~;~ 
rr:.~j( FS a~' Di.~r.:~, :~~:~. UH! d·:!,~rc d~ tl'I!lr1: e c c.::;~ 
krô ,'tne; J~r es:! m:!lt: C::.:::',;::an: a~s c'rc;:s C: !;. 
r.t:Jm C!:1 â'::~, f'êrl lUÊ(;,;;J;r ~s DUmlt! b ;:;:r;ú 
c; te:nfc: tmtrc:~., u;;; q", ,c:~t<va t:rr.a en::!: -::~
rl.~ ~a l~:çJa. e 13 tElIi.;C;: )t:::c '" cru:úo c; C':;F -da 
Y:.r •. 


R!::rc3 Eltel:g3rcm :as:ip .la lllliêr barb:::,:: q;;õ 
j~~:; .~.~! € ~:!~~ 5~:' :~ :~:.T:: ~!.':.:.?,,~t ~;.:f,:.; ~ ~.;:7: .~.I: f" .. '.,. c ...... t.dc. t: ... e,Gi: T:··.·u em c., .:" ... :.: 


~~~:E1.~~"~~r;~~:;:F;~~~r~: ~;:-!~:~~~:.~ua~::;~i:~J~::~~/~~1 
l.d,r .• o "S"e' L. l,re •. S,I.,.,.-.: eI:: l,a, J. •• ,:. "" 


c~j=;dc, Ct;: f)dt Sfr c~r.:t::r~:~ é:~~!!t qt:: D'eS:; ~~::.; 
T~!Í! !:f;'r~:1 ti t.::t!r\ énHs;r!( p;:~::o. 


O c~rr,í::me~tc C3 IF'l< f d, ~3 !::tilêS ~ 3g co:::::,:::!. 
larft:ra 16 =!!.;tr:a e 9~ ce::t;J:'.~t:C!, e a '?" s:;fE~~~;' 73.4 
I!:eu~s I 52:.1 mt;m!:rcs qi:!~;;~(s. O c!a~Slrl me,! ;m 
lad" Ir,.:cr 26 emêS 79 mtl!!lti::S e o mtn:r zô ;:.:::1 e 
23 centime!rca. st~dJ alta ,:.;:::fcil Ei~ mm;s 6 74~7 
teD:iU;e!rcs auad::j~J. •. . . 


t pônie'o nu:;;,'" de smd.:~:s. e Ilr.:m: ri! :,snl 
am. que Ul3t!lll <o W;:l lfii:oS i·:cfaD.3i.s Cc &::mo. 
rerttmntts I adeant€! ti'c,chu. e r ~r aste rocmo dE muito 
memílll!~to ar:!':lcc rói. Imm cêmimdr, ~mc Ghl ce 
!l!e tS oum ~is~~md~s e có::;i.:~:acas em rar;e H '~éS 
ucuipcras nclamin: CIDa ílêYi.ie:u ~rgrI;le. rara h:a C: 
pc!,:;a Laçl) e sat:ó~~) àac! ! s=:íedade: sdõ ~õs le
mo ,I e Cl rems m:llõu que ellu eDcerram ~~miad:s • 
rureitad:l; t1~t~ rm mm di eIeI!lplo de lIl:rabu.àe a 
ftraiSO p;:sen16. ttll:~ pra 1I:e leC'.~rar a meraç!~ ~O! se 
am Iribctir m fioadcs. e l COM!~mt4c deTId. z m!;r;;;! 
Àtl b,om i1lusae.l ~el~s ms mfic:s e Da!ClmottJ . 


JA tJY!lW I lit-macc Q, rr~i'tr im 1&57 a um tt:t:s:ro 
da ca~ dmdo CI mil:Ltt:CI rel.~:ms. de acrl~J:d: i,a
tr:Nls:r:O e 111::1: apenb d~s Itr:;:me:tcs d. me. q-~! o 
t:mLJ .d~ulra$e o !l::~m C;tH~tJ de t D:m:np. t:Ir:
p:d:-e á t.l:n3Ji l!i::niqü ~e Sar.!m:!l re!: mes::.; F/;: de 
tJ:·:}~;:' ria q:.:e tira ~~!: r:r "!~E~it f!lE:1~ oua~d: u:zta 
C::-.í!!\:. l Ç~/ ím e IL:.:': simú3atmt :êb CI ",rc)
r~:p l;.s runs fim t à:I CU!!:1 tniÕ:1 cis::ncl:l. e f:s
wn ::lI:cô::s i!~l <r:,m ~.s ôy::l".H D'este ~:~: ic::~:; Fis 
t!: s5 s; c::s;r~:Ó c.i!S Clt lê:nC!:. ~ melh:r ae ore:.!!:;;!i 
J:I::!l~l qce I Tilli FS$ue; ~u:: t~!IIJ I ~1lS,mç!; ~'um 
l:t:p :~!tc!:; :'il:;l::i m r:T:S c lUpElI~ qUi I re:;g:!o , 
I ,Li~:;lj. l:u:o:m n:s ll!l~:elt • SEmpre 11 een p:du 
c:: ~b CJ t&n:f:' pU! ~lt U C:l:.S dO$ r.~u~ 1:lti;r..:.~:ô1. 


Possidónio da Silva,(1005-1895), Revista Pitoresca efuscritiva de Portugal, 1861-1862. 
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- 20 
murmurárào de Moyses e Aram, e a destruição de Jerusalem, por serem milagro
sos e procederem per nO\'8 permissão di\'ina, sem a ordem deste segre nisso ter 
parte, E porLjue nenhua cousa ha hi debaixo do sol ~em tornar a sero que foi, e 01 
que virão desta qualidadé de tremor havia de tornar a ser por força, ou cedo ou 
tarde, não o escrel'ér.lú. Cúncruo que não foi este nosso espan'toso tremor, iru IJei; 
mas ainda quero que me queimem, se nào fizer certo que tão evidente e manifesta 
foi a piedade do Senhor Deos neste caso, como a furia dos elementos e damno dos 
edifícios> . 


E .respondendo à segunda proposição contra aquelles que dizião que logo 
viria outro tremor e que o mar se levantaria a 25 de Fevereiro, digo, «que tanto 
que Deos fez o homem, mandou deitar um pregão no paraíso terreal, que nenhum 
seraphim nem anjo nem archanjo, nem homem nem mulher, nem sancto nem sancta, 
nem sanctificado ~o ventre de sua mãe, não fosse tão Qusado que se entremettesse 
nas causas que estão por vir. E depois no tempo de Moyses mandou deitar outro 
pregão, que a nenhum, adivinheiro, nem feiticeiro não dessem vida; e depois de fei
to Deos e hOlTIêm, dei tou outro pregão sobre o mesmo caso, dizendo aos discipulos: I 
não COflvem u \'vs outros suba o que e~tá por .. ir. porque is~o pertel/u ti oTIIllip"l"i,CIU du Pa-I 
dr,. Pala qual mui maral'ilhado estou dos letrados «mostrarem-se tão bravos contra' 
tão horriG.os pregões e defezas do Senhor, sendo certo que nunca co usas destas 
disserão, de que não ficassem mais mentirosos que prophetàs; e não menos me ma
ravilho daqueles que crem que nenhum homem pode saber aquillo que não tem ser, 
senão no segredo da ekrnal sabedoria; que o tremor de terra ninguém sabe como , ' 


he, quanto mais quando será e quammanho será. Se dizem que por estrologia. que 
he sciencia, o sabem; nJo diQo ell os d'agora que a não sabem soletrar, mas he em 
si tão pnyundissima, que nem os da Grecia, nem Moyses, nem Joannes de Monte
regio alcançárão da \'erdadeira judicatura peso de hum oução; e se dizem que por 
magica, esta carece de toda a realidade, e toda a sustancia sua consiste em appa
rencias de co usas presentes, e do porvir não sabe nenhua co usa ; se por spirito 
prophetico, ja crucificá'rão o propheta derradeiro; ja não ha de haver mais. Con
cruo, Vertuosos padre:;, sob vossa emenda, que não he de prudencia dizerem-se taes 
co usas pubricamente, nem menos serviço de Deos; porque prégar não ha de ser 
praguejar. As villas e cidades dos Reinos de Portugal, principalmente Lisbua, se hi 
ha muitos peccados, ha infindas esmolas e romarias, muitas missas, e orações, e 
procissões, jejuns, disciplinas e infindas obras pias, pubricas e secretas: e se al~uns 
hi ha que' são ainda estrangeiros na nossa fé e se consentem, devemos imaginar 
que se faz por ventura com tão sanclo zelo, que Deos he disse "muito servido; oe 
parece mais justa virtude aos servos de Deos e seus prégadores animar a estes e 
confessá-los e provocá-los, que escandaliza-los e corrê-los, por contentar a des\'ai
rada opinião do vul~o .• E porque tudo me loul'árão e concedêrão ser muito bem: 
apontado, o mandei V. A. por escripto, até Deus lhe dar tanto descanso e conter-' 
tamento como em todos seus reinos he desejado. pera que por minha arte lhe diga 
o que aqui fallece. E porém sabÇ!rá V. A. que este auto foi de tanto seu serviço, 
que nunca cuidei que cifferecesse caso em que tão bem empregasse o desejo que 
tenho de o servir, assi "izinho da morte corno estou: porque, á primeira prégação, 
os chrlstãos ~ovos desaparecêrão e andavam morrendo de temor da gente, e eu, 
fiz esta dilligencia e logo ao sabado seguinte seguirão todolos prégadores esta 
minha tenção. 
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A IGREJA 


Há ass;n~. - passado o periodo em que é edificada a igreja de São 
João de Alpürão, de Santarém (uma bela experiência isolada, como notá
mos já), e,quando estão em plena intensidade as obras de Santa. Maria 
de É,'ora e vai ser iniciada a .construção do ~.laustro de Santa Maria de 
Alcobaça. - uma arquitectura monástica nacional, caràcterizada pela sua 
símplicidáde e relativa elegância e, também, pelo seu inegável conservan-


tismo. 
Apesar do ar de família que une os monumentos que hoje, a repre


sentam (veremos ainda neste capítulo que muitos outros existiram, mas. 
foram a tal ponto modificados que poucos vestígios conservam do seu pri
mitivo aspecto), podemos dividi-los em três grupos, pelo menos, quanto à 
disposição da cabeceira. 


O transepto, que não desaparece de muitas das maiores igrejas men
dicantes da Itália 4~ e não perde a importância que havia adquirido nas 
igrejas da Ordem de São Bernardo, mas falta às igrejas alemãs de Ratis
bona e de Esslingen, é também conservado em Portugal. Nas mais vastas 
igrejas dos pregadores e dos frades menores a cabeceira tem cinco cape
las escalonadas. Se a planta da capela-mor se compõe de um tramo rec
tangular que precede 'úma abside de cinco panos, a das capelas que a 
ladeiam varia com o andar dos tempos. Primeiro deve ter sido rectangu
lar, mais tarde os primeiros absidíolos são poligonais e as segundas cape-I 
las são quadradas, e, numa fase mais avançada, todas as capelas laterais I 
têm absides de três faces (figs. 17, 18 e 19). 


Um grande monumento, profundamente modificado em várias épocas 
c que está neste momento a ser restaurado, por ser anterior às igrejas' de 
Afonso TIl e por dever ser considerado o primeirQ p-m que aparece este 
tipo de cabeceira, dar-nos-ia a chave do problema da evolução das cabe
ceiras mendicantes de cinco capelas se fosse já conhecida a sua dispo-


.sição. 
Referimo-nos à igreja de São Francisco de Santar'ém, fuhdada por 


Sancho II .. e que é, sem dúvida alguma, das construções que tf\m mais 
importância para o estudo da nossa. arquitectura gótica. ! 


Esta igreja compõe-se de três naves de cineo tramos, de transepto' 
saliente e de cinco capelas escalonadas na cabeceira. Da fachada conser-' 
va-se apenas o andar .inferior, em que se abre um portal elegante que 
Watson considera com razão a fonte inspiradora do portal da fachada 
Sul da igreja da Batalha; nos dois primeiros tramos da nave fica o belo 
coro de D. Fernando, e no topo do braço Norte do cruzeiro abre-se um 
gránde arco do Renascimen~o, que dá acesso a urna vasta capela. Apesar 
destas modificações e da capela manuelina que deita para uma das naves 
laterais, a planta do cor'po dã igreja e a dispos.ição dos alçados da nave. 
central podem ser fàcilmente recons~ituídos, mas da cabeceira, peJo' con-' 
trário. apenas são hoje visíveis os arcos triunfais e os arranques das abó- i 


badas ?os quatro absidíolos (fig. P)· , . 
A capela-mor foi posteriormente coberta de uma abóbada de berço 


e de caixotões quadrados, disposição corrente nas capelas portuguesas das 
maiores igrejas dos fins do século XIV e do século XVII 41, embora possam 
ver-se também, sobre a êstrutura mais recente, ligeiros vestígios do arco 
primitivo, mas dos absidíoJos não só ficaram os arcos que deitam para o 
transepto corno ficou ainda parte da cornija em que .assentavam as abó-: 
badas, que eram de berço quebrado. A disposição destes arcos é bastante 
original: são arcos de duas fiadas de aduelas e de aresta viva que repou
sam em pilastas dispostas obliquamente. Teria já a cabeceira de São Fran- ! 


éisco a disposição que foi adoptada em Santa Clara? A hipótese é vero-
81mil, mas só numa fase mais avançada do restauro teremos a possibilidade 
de a verificar. Neste momento, além dos vestígios a que nos a.cabamos de. 
referir, apenas nos é lícito afirmar que a diferença de altura entre 'a' 
capela-mor e os primeiros e segundos absidíolos é a que pode também ser 
observada em Santa Clara, em São Domingos de Elvas e na igreja do. 
r". ~.. _" 'I" :_\.. -."" ,jJ~ 


- 5 -












• 


~ 


~ 


""-


III COM CAPELA-MOR DE ABSIDE DE TRts FACES CUJA COBERTl:--RÀ ESTÁ 


CO!\Jl;'GADA COM A ABÓBADA SEXPARTlDA DO TRA.\lO ImCIAL: 


a) São Francisco do Perto e Igreja do Mosteiro de Leça 
do Balio "'. 


IV COM CABECEIRA DE TRÊS CAPELAS QUADRA!\GULARES: 


(Igreja cisterciense de· Almoster, etc.). 


CA,BECEIRA DE UMA SO CAPELA DE ABSIDE POLIGONAL 


numerosas igrejas paroquiais~·. 


Figa. 20-21 
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Fachada lat;;r-al e corte longitudinal õa Igreja de Santa Çlara de Santarém. 


Mário Tavares ChiCó, A Arguitectura Gótica em portugal, 3ª edição, Lisboa, 1981. 











