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rEsumo

A Igreja dos Clérigos no Porto mantém-se seguramente como uma das mais interessantes 

do ponto de v�sta formal, quer exter�ormente pela cur�osa e sab�amente consegu�da 

composição volumétrica, como interiormente pela sua planta oval - ou elíptica - de 

t�polog�a bastante rara no nosso país. 

A forma da planta desta �greja é prec�samente o mote que despoleta toda a �nvest�gação 

presente neste trabalho, tendo como questão essenc�al: A Igreja dos Clér�gos é oval, 

ou elípt�ca?

De modo a compreender por completo a complexidade deste problema, torna-se necessário 

�nvest�gar a génese da �ntrodução deste t�po de formas na cultura oc�dental. Vár�as 

áreas de estudo são contempladas, ta�s como a matemát�ca, astronom�a, p�ntura, 

que, quer paralelamente, quer percursoramente, contr�buíram para a �ntrodução da 

forma oval enquanto suporte na arquitectura; primeiro nos anfiteatros romanos e, 

mais tarde, numa tipologia específica do barroco: a igreja de planta oval. Começando 

por exper�ênc�as tím�das, o carácter exper�mental que moldou o Cinquecento e o 

Seiscento perm�t�ram a esta t�polog�a amadurecer, at�ng�ndo um clímax nas obras de 

Bern�n� e de Borrom�n�.

Claramente não sendo fruto da co�nc�dênc�a, a v�nda de um art�sta �tal�ano para o 

Porto contribuiu para a introdução desta forma no léxico arquitectónico religioso do 

país. Nicolao Nasoni é este artista, e o estudo do seu percurso até ao momento do 

desenho da planta para os Clér�gos revela dados conclus�vos que cond�c�onaram a 

sua formação e consequentemente a sua cr�ação. 

É com base neste estudo, que dá forma e l�m�tes ao problema, que encontramos cam�nho 

para a resolução da questão �n�c�al. Fo� levado a cabo um levantamento métr�co 

do �nter�or desta �greja de modo a obter dados prec�sos que poster�ormente foram 

submet�dos a uma anál�se geométr�ca exaust�va. Esta encontrou suporte, em grande 

parte, na análise dos casos de estudo que figuram neste trabalho, casos estes que 

fornecem uma janela para as razões geométricas e consequências arquitectónicas do 

uso da oval. Ou el�pse.
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introdução

Não há dúvida que existem diversos modos de encarar a “Prova Final” do curso de 

Arqu�tectura da FAUP. Para uns é a amostragem de uma capac�dade ou uma  

pré-abordagem ao mundo que se avizinha lá fora. Para mim é uma síntese, o fechar de 

um capítulo que surge tanto quanto possível como uma retrospectiva de afinidades, 

relações, momentos.

A história da arquitectura moderna surge como uma disciplina que abre um canal de 

v�são para todo um leque de descobertas, uma aventura no mundo da compos�ção 

de elementos que juntos levam à cr�ação de ed�fíc�os, sempre ma�s avançados e 

complexos, estruturas que se apo�am num passado de aprend�zagem e que preparam 

o terreno para a próxima descoberta. Resume-se a uma vontade de ser melhor, de 

suplantar qual�dades, uma representação do percurso do Homem ao longo do seu 

crescimento na vida da sua história. 

Niemeyer mostra ao mundo a sua formologia de eleição através da arquitectura, aquela 

que ele acha que funciona como espelho da sua realidade. Na sua época, a liberdade 

formal é quase total, e cabe a cada um compreender e escolher a forma que apl�ca. 

Este arquitecto brasileiro utiliza a curva e eu sinto-me em consonância com esta 

escolha.

É assim através da curva que me proponho olhar para a história da arquitectura 

moderna, apontando uma curva específica num objecto específico. A Igreja dos 

Clér�gos no Porto é um �nstante �mportante na arqu�tectura portuguesa na med�da 

em que representa a �mportação de todo um saber novo que vem lá de fora, da 

Itál�a. O Porto ganha ass�m a sua torre, br�lhantemente composta, que conqu�stou 

o carinho das gentes desta cidade, tornando-a num dos seus símbolos. Mas a Torre 

dos Clérigos - como veio a ser chamada - é só uma parte de um complexo edifício que 

se compõe também de um hospital “privado” e uma igreja, que aliás fora a primeira 

parte deste conjunto func�onal. E se a torre é bastante aprec�ada pela sua altura e 

harmon�a proporc�onal, a �greja não peca por falta de or�g�nal�dade no panorama 

arquitectónico contemporâneo pelas várias introduções formais e estilísticas de que 

padece. A fachada como um pano decorado impõe-se no seu escadório sobre a calçada 

que leva lá abaixo à Praça, o perímetro exterior do edifício adapta-se delicadamente 

à vizinha - e agora extinta - muralha. Os motivos decorativos são fantasiosos, livres, 

apresentam uma panóplia de temas florais e curvilíneos em que imperam as volutas, 

tantas vezes ass�métr�cas. Mas todas estas �novações são claramente suplantadas pela 

forma da igreja, a nave da assembleia que se configura como um espaço longitudinal 
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e central ao mesmo tempo. É a oval do barroco que chega a Portugal pelas mãos do 

artista italiano Nicolao Nasoni e levanta assim, no Porto, numa estrutura única no 

país que contr�bu� para a or�g�nal�dade de todo o conjunto.

Este trabalho tem como mote o estudo deste espaço criado por Nasoni. A igreja barroca 

como consequência de uma série de invenções ao longo da história, apresenta fortes 

condicionantes geométricas e o resultado final é um interessante e complexo espaço 

que deve ser analisado sob a luz das ciências que o configuram. Norberg-Schulz 

avisa-nos que a análise formal deve ser ma�s exacta e completa que as teor�as de 

proporção e do espaço permitem, sublinhando a importância da forma dos espaços e 

das massas, ass�m como da sua superfíc�e l�m�tadora1. A curva é de facto a superfíc�e  

limitadora que tem um papel preponderante na definição deste tipo de igrejas, sendo 

o braço direito da própria arquitectura. Esta curva é a oval, filha bastarda da elipse. 

Mas os anos e a experiência deram à oval um lugar próprio no catálogo de formas, 

desprendendo-se da elipse mãe, matemática. Por ser fundamental para a análise 

formal da Igreja dos Clér�gos, o estudo da el�pse e da oval aparece como anter�or 

à anál�se em s�, revelando os �nstrumentos e cond�c�onantes que poss�b�l�taram a 

cr�ação deste espaço part�cular.

Creio no entanto poder dizer-se que elipse, na sua verdadeira acepção da palavra, só 

se torna acessível em grande escala a art�stas e arqu�tectos já na segunda metade 

do século XVIII, altura em que instrumentos como o “pantógrafo ou compasso para 

desenhar curvas parabólicas, hiperbólicas e elípticas contínuas”� começam a ser 

produzidos. Para falarmos em elipse na história da arquitectura até ao século XVIII 

teremos de pactuar com a confusão l�nguíst�ca que em tempos se fez sent�r, e a�nda 

hoje permanece entre os menos esclarec�dos, e atentar à presença elípt�ca em toda a 

c�rcunferênc�a oblonga, ou que lhe seja semelhante. Remontamos ass�m aos períodos 

ma�s longínquos em que encontramos este t�po de formas, tecendo o percurso destas 

até chegarem à pena que Nasoni utilizou para desenhar o seu primeiro e mais famoso 

ed�fíc�o.

� Norberg Shulz, Intentions in Architecture, pag. 99

� Hersey, George L., Architecture and Geometry in the Age of the Baroque, pag. 136. Estes �nstrumentos 
estão representados no Cours d’arch�tecture de Franço�s Blondel, obra publ�cada em 1771
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Elíptica ou oval: 

rEsEnha histórica
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fig. � Panorâmica aérea da 
C�dade Velha de Santa 
Luzia em Viana do Castelo

fig. � A Cidade Velha de Santa Luzia, pormenor da planta onde 
se detectam células redondas e ova�s

fig. 3 Pormenor da citânia em St. Tecla, Galiza
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a forma oval como dEscoBErta Empírica

Desde há alguns milénios na arquitectura - pois acredito podermos chamar arquitectura 

ao amontoar ordenado de pedras sob uma organização de modo a criar um espaço - 

 que encontramos espaços oblongos. Refiro-me mais concretamente aos castros ou 

citânias da frente atlântica da Peninsula Ibérica. 

A base formal das pr�me�ras casas nestes aglomerados populac�ona�s é a forma redonda 

perfe�ta, claramente �magem do d�sco solar, ou lunar, uma forma perfe�ta representat�va 

do mundo, tal como a casa do homem é o seu mundo privado. Tendo assim como base a 

c�rcunferênc�a sobre a qual se desenvolv�am as paredes das pr�me�ras casas castrejas, 

uma alteração a este modelo de modo a aumentar a sua área poder�a ter como resposta 

óbvia o aumento do seu raio, desenhando uma circunferência hometética, mas com 

uma área exponencialmente maior. Possivelmente após esta experiência, estes 

primitivos arquitectos ter-se-ão apercebido que a área criada era excessiva criando 

um espaço d�fíc�l de organ�zar, com áreas sobrantes e fr�as e, poss�velmente, também 

com problemas estrutura�s na cobertura. Ass�m sendo, ao v�s�tarmos hoje as ruínas 

da Cidade Velha de Santa Luzia ou de Santa Tecla, por exemplo, apercebemo-nos 

que ex�ste um modelo padrão em que sens�velmente todas as células são c�rculares 

e têm a mesma dimensão. No entanto, existem algumas extraordinárias com uma 

forma oblonga arredondada, sendo a med�da do e�xo menor sens�velmente �gual à do 

diâmetro das células circulares. Esta forma, geometricamente, é uma oval na medida 

em que conforma uma linha curva fechada convexa. Alguns módulos chegam a sofrer 

uma d�stensão tão grande que perdem o perímetro constantemente curvo e ganham 

braços rectos paralelos finalizados por uma semi circunferência; é como se fosse a 

vontade de configurar um espaço rectangular, mas mantendo a circunferencialidade 

nos topos. Outros quase que ensaiam o rectângulo, mas os cantos são arredondados, 

claramente por �mposs�b�l�dades técn�cas; amontoar pedras não é o mesmo que al�nhar 

blocos construtivos. O rectângulo em si há-de aparecer com a vinda dos romanos, por 

volta do séc. V a.C., �ntroduz�ndo um modelo estranho a estas populações.

Nestes módulos ovais estão patentes a identidade e vantagens encontradas na utilização 

da circunferência oblonga nas plantas arquitectónicas que haviam de vir.
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f�g. 4 Expl�cação cartes�ana do método de Menecmo 
para dupl�car o cubo. A abc�ssa do ponto de 
�ntersecção das duas parábolas �nd�ca a med�da 
do lado do cubo dupl�cado

Elipse

Parábola

Hipérbole

fig. 5 Cónicas de Menecmo. Importante 
notar a ortogonal�dade do plano de 
corte em relação à geratr�z. Para a 
el�pse Menecmo ut�l�za um cone agudo, 
recto para a parábola e obtuso para a 
h�pérbole. A c�nzento está desenhada 
a secção produz�da

Hipérbole

Elipse

Parábola

α

β

γ

δ

fig. 7 Neste desenho percebem-se as três secções 
cónicas de Apolónio, assim como os seus nomes. 
A parábola apresenta o seu d�edro β com um 
ângulo exactamente igual a δ, que é o ângulo das 
geratr�zes com a perpend�cular ao e�xo; ass�m f�ca 
explicada a sua equidade. A elipse faz um ângulo 
α menor que δ tal é a sua falta, e a h�pérbole o 
ângulo γ ma�or que δ, po�s é h�per, exagerada.

fig. 6 As Cónicas de Apolónio, edição em latim traduzida 
por Comand�no em 1545
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a dEscoBErta da ElipsE

A Grécia Antiga foi o berço da matemática ocidental, astronomia, filosofia e tantas 

outras ciências. Tal era o peso do estudo das ciências, que estas até interagiam com 

a rel�g�ão, ou ass�m se d�z. Aquando da grande peste de Atenas por volta de 430 a.C., 

o oráculo de Delos foi consultado, e esta foi a sua resposta: De modo a livrarem-se 

da peste, terão de construir um altar duas vezes maior que o actual. Num primeiro 

�mpulso, rap�damente reconstru�ram o altar com cada lado dupl�cado, o que somente 

aumentou os graves efe�tos da peste. Perceberam ass�m que ter�am de consegu�r 

constru�r um altar com o dobro do volume, e ass�m surge o problema cláss�co da 

duplicação do cubo. Tanta fama obteve o problema que se estendeu ao longo de todo 

o mar Egeu enquanto vár�os matemát�cos tentavam a sua versão de resolução do 

problema. Um estud�oso em part�cular, na sua tentat�va, chega às equações das 

cónicas.

Este estudioso é Menecmo (380 - 3�0 a.C.), discípulo de Eudoxo e contemporâneo 

de Platão. Atendendo às observações já feitas por Hipócrito, Menecmo resolve as 

proporções entre as partes pelo me�o de um s�stema de equações, chegando ass�m às 

fórmulas das cónicas. Neste primeiro momento de contacto com estas novas curvas, 

Menecmo cons�dera sempre a ortogonal�dade do plano de corte em relação à geratr�z 

do ponto de contacto mais próximo do vértice do cone.

Está escrito que Euclides (365 - 300 a.C.) refere-se, na sua obra Elementos, às cónicas 

em 4 dos l�vros, mas estes estão no entanto perd�dos. Ser�a cur�oso saber o que 

tão importante geómetra teceu, mas decerto nada que Apolónio de Perga, também 

geómetra, �5 anos mais novo, não tivesse acesso. Tão importante foi este homem no 

seu campo, que era conhecico pelos seus contemporâneos como o Grande Geómetra. 

No seu tratado das Cónicas, Apolónio reune todo o conhecimento disperso sobre este 

ramo da geometria numa teoria geral; uma das facetas da sua genialidade mostra- 

-se no abandono da premissa de ortogonalidade à geratriz introduzida por Menecmo 

libertando assim a secção cónica de modo a esta poder assumir as suas três facetas 

em qualquer cone dado. Acrescenta à h�pérbole o seu segundo ramo merec�do, e faz 

referência também - se bem que sem grande fundamento - aos focos da elipse e da 

hipérbole, não chegando ao da parábola.  Além das suas descobertas científicas, tem 

também uma importância acrescida e fundamental no campo linguístico por ter 

nomeado as diferentes secções cónicas. Assim, elipse surge como falta, de menos, 

�ncompleto; parábola como equ�dade, equ�líbr�o; e h�pérbole como exagero, de ma�s. 

Uma explicação mais matemática para estes nomes relaciona-se com a comparação do 
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f�g. 8 Pormenor de uma jarra mostrando um 
bestiari, luta de homens contra feras

fig. 9 “Combate de Gladiadores”, por J.-L. Gérôme

fig. �� Perspectiva do anfiteatro de Pompeia, notando-se o Vesúvio ao fundo

fig. �0 Ilustrações explicativas da génese da forma da arena em função dos combatentes e dos ângulos de visão 
proporcionados ao público
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ângulo máximo formado pelos lados do cone e o ângulo do plano da secção com a base. 

Assim sendo, percebe-se facilmente a elipse como resultado de um ângulo inferior 

ao do cone, parábola como �gual e h�pérbole como a curva resultante da �ntersecção 

de um plano com um cone, fazendo este plano com a base do cone um ângulo maior 

do que aquele formado pelo lados do cone. Diga-se também que foi Apolónio quem 

concebeu o deferente e epiciclo de modo a explicar as suas observações astronómicas 

do movimento dos planetas. chegando mesmo a pôr em hipótese que a sua órbita 

fosse elípt�ca ocupando o Sol um dos focos.

o anfitEatro romano: nova tipologia, nova forma

No período romano o círculo alongado volta a aparecer, mas agora com uma definição 

geométrica rigorosa, no anfiteatro. Mais uma vez, confrontamo-nos com a génese da 

�ntrodução desta t�polog�a, acred�tando que as suas razões ajudam a expl�car a sua 

forma. Apesar de não haver uma teoria unificadora universalmente aceite, várias 

são as conclusões que acredito serem simbióticas e portanto parte de um todo. O 

anfiteatro romano, com a sua arena, deve ser entendido como uma nova tipologia 

no léx�co de usos dos ed�fíc�os romanos. Por alguma razão surg�ram os combates de 

gladiadores, entre homens, ou entre homens e bestas, mas sempre firmando no tema 

do combate, batalha, violência marcial. Numa fase inicial é provável que tivessem 

s�do construídas estrutras de made�ra para acomodar os espectadores e cr�ado um 

espaço de acção no me�o, mu�to como actualmente se faz em Barrancos, Portugal, 

por ocas�ão da tourada anual local, e em tantos outros loca�s. Estas estruturas terão 

v�ndo a ser melhoradas com base na exper�mentação, sendo vár�as as conclusões: 

um espaço alongado favorece a acepção de um território que deve ser disputado por 

duas partes, ou seja, os do�s combatentes que se encontram num e�xo ma�or de acção; 

a el�m�nação de cantos no rec�nto ev�ta que os �nterven�entes se prendam (tal como 

no hockey) favorecendo o movimento e continuidade da acção; uma bancada com 

d�ferentes qual�dades favorece uma soc�edade d�ferenc�ada em classes. 
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fig. �� Planta geral do anfiteatro de Pompeia, notando-
se as cox�as

fig. �4 Pintura mural contemporânea 
encontrada numa casa

f�g. 13 Planta esquemát�ca da d�str�bu�ção no 
anf�teatro de Pomp�a. As partes sombreadas 
têm �gual área

f�g. 15 Perspect�va super�or do anf�teatro de 
Pompeia. Note-se o nível da arena inferior 
ao do solo envolvente
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o caso dE pompEia - um protótipo

Todas estas condicionantes são satisfeitas pelo círculo alongado, mas a tecnologia e 

saber romanos não perm�t�r�am qualquer arb�trar�edade no seu desenho. De modo a 

podermos perceber as or�gens deste t�po de estrutura é conven�ente cons�derarmos 

o anfiteatro mais antigo de que se tem conhecimento, o de Pompeia, construído 

por volta de 40 a.C.. Por esta altura, as cónicas faziam já parte do conhecimento 

matemático que circulava pelo mundo romano. Tal como vimos acima, estas curvas 

t�nham s�do descobertas cerca de três séculos antes no mundo helén�co, quando 

a�nda era completamente �ndepedente de Roma. Apesar de 100 anos antes da 

construção de Pompeia a Grécia ter sido conquistada pelos Romanos após a Batalha 

de Corinto, a cultura romana era já há muito greco-romana, ou como diríamos hoje, 

Clássica. O mar Mediterrâneo, o Mare Nostrum, funcionava neste período ao mais 

alto nível como um veículo de �nformação, a�nda ma�s agravado pelo háb�to romano 

de �ntegração e aculturação. É portanto fác�l ace�tar que os romanos t�vessem acesso 

às curvas cónicas, nomeadamente a elipse, no momento da construção do anfiteatro 

de Pompeia. De facto, Sylvie Duvernoy confirma a forma deste edifício como sendo 

elíptica, não só através da sobreposição da elipse e ovais ao levantamento do edíficio 

mas, ma�s �mportante, pela anál�se algébr�ca de alguns valores. 

Este anfiteatro tem o seu palco num nível inferior ao do terreno, e o seu perímetro 

ac�ma do mesmo, o que torna compl�cado o traçado de arcos de c�rcunferênc�a de 

modo a criar ovais a partir de centros já fora do perímetro do anfiteatro. E como este 

se encontra num canto do limite muralhado, mais agravada se torna a situação. No 

artigo de Sylvie Duvernoy é mostrada uma elipse média, sob a bancada, invisível do 

exter�or, mas que em termos numér�cos se mostra como a forma geradora de todo o 

espaço. Esta el�pse marca também o momento em que o ed�fíc�o de�xa de ser escavado 

no terreno para passar a ser erigido em pedra, logo toma-se como o momento ideal 

para constru�r uma parede de suporte contínua. Outra característ�ca do espaço é que 

a área para lá desta el�pse �nv�sível está em proporção para a �nter�or ass�m como a 

área da elipse está para a do seu rectângulo envolvente. É sugerido que estas elipses 

tenham s�do desenhadas em proporção. Para encontrar as áreas proporc�ona�s, terá 

s�do ut�l�zado o método arqu�med�ano de transformação de curvas em polígonos; 

estes ser�am a segment�zaçãos das el�pses obtendo 40 lados, po�s toda a bancada é 

rasgada por 40 coxias pseudo-radiais. Utilizando as fórmulas de Arquimedes assim 

como o seu conhecimento do pi (3+�/7) chega-se ao valor de 400 módulos quadrados 

- correspondendo um módulo a �� pés romanos - para a área da cavea que teve de ser 
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f�g. 16 Gravura de G�ovann� Batt�sta P�ranes� mostrando o Anf�teatro Flav�o arru�nado, como se encontra hoje

1 - Desenhar circunferência com

centro em O e raio até A

2 - Dividir OA em extrema e média

razão, obtendo o ponto B

3 - Lançar o raio CB

4- Com centro em B, abrir até A e

desenhar arco menor

5- Marcar ponto D, intersecção do

arco menor com CB. O ponto D

torna-se extremo de pilastra

6 - Com centro em C, abrir até D e

desenhar arco maior

7 - Desenhar bissectriz b1 de AB

com BD, obtendo E, eixo de pilastra

8 - Com centro em G, marcar 6

palmos para cada lado obtendo o

ponto F, meio de pilastra

f�g. 17 As c�rcunferênc�as 
com o mesmo diâme-
tro mostram o não 
paralel�smo entre as 
elipses com incremen-
tos �gua�s nos e�xos

f�g. 18 Ova�s homotét�cas 
não são paralelas

f�g. 19 Ova�s concêntr�cas são 
paralelas, apesar da sua 
d�ferença na proporção, 
tal como acontece no 
Col�seu

1 - Desenhar circunferência com

centro em O e raio até A

2 - Dividir OA em extrema e média

razão, obtendo o ponto B

3 - Lançar o raio CB

4- Com centro em B, abrir até A e

desenhar arco menor

5- Marcar ponto D, intersecção do

arco menor com CB. O ponto D

torna-se extremo de pilastra

6 - Com centro em C, abrir até D e

desenhar arco maior

7 - Desenhar bissectriz b1 de AB

com BD, obtendo E, eixo de pilastra

8 - Com centro em G, marcar 6

palmos para cada lado obtendo o

ponto F, meio de pilastra

1 - Desenhar circunferência com

centro em O e raio até A

2 - Dividir OA em extrema e média

razão, obtendo o ponto B

3 - Lançar o raio CB

4- Com centro em B, abrir até A e

desenhar arco menor

5- Marcar ponto D, intersecção do

arco menor com CB. O ponto D

torna-se extremo de pilastra

6 - Com centro em C, abrir até D e

desenhar arco maior

7 - Desenhar bissectriz b1 de AB

com BD, obtendo E, eixo de pilastra

8 - Com centro em G, marcar 6

palmos para cada lado obtendo o

ponto F, meio de pilastra
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er�g�da, ou seja, para além da el�pse �nv�sível. 

Esta consonância de medidas entre a área que teve de ser erigida - também igual à área 

do rectângulo envolvente da elipse invisível - e o número de secções na bancada deixa 

poucas dúvidas quanto à intencionalidade de uma modularidade que facilita todo o 

cálculo de áreas, tanto para a d�str�bu�ção func�onal como para o cálculo de mater�a�s 

e dema�s necess�dades. Uma vez encontradas as med�das dos e�xos destas el�pses, 

seria fácil obter os focos, cuja distância ao extremo do eixo menor é igual à medida do 

semi-eixo maior; de seguida as elipses interiores e exteriores terão sido desenhadas 

pelo “método do jardineiro”3. Nota-se assim uma relação directa entre o conhecimento 

matemát�co �mportado na altura e a sua apl�cação d�recta na arqu�tectura.

Temos assim um primeiro momento em que foi escolhida esta forma, aparentemente 

perfe�ta, para del�near o espaço oblongo que se quer�a, uma relação d�recta entre 

matemát�ca e arqu�tectura. Com a construção de ma�s estruturas s�m�lares, terão s�do 

feitas mais experiências, e um modelo padrão terá vindo a firmar-se estabelecendo 

uma construção geométrica específica articulada com determinadas características 

func�ona�s.

anfitEatro flavio - um modElo consolidado

Utilizando como exemplo o Anfiteatro Flavio em Roma, mais conhecido por Coliseu, 

o primeiro problema prende-se com a capacidade de desenhar uma elipse com 

ma�s de 180 metros de extensão. Mesmo ut�l�zando o método ma�s prát�co para 

grandes distâncias, o do jardineiro, as variações que a corda poderia sofrer devido à 

elast�c�dade, hum�dade, temperatura, etc., ter�am grandes repercussões a uma longa 

distância. O segundo problema prende-se com a criação de linhas sucessivamente 

equidistantes (elipses paralelas) de modo a acomodar as bancadas e a própria 

estrutura do ed�fíc�o. Para um ed�fíc�o destas d�mensões, ass�m como para a cr�ação 

de um sistema aplicável a dezenas de outros anfiteatros torna-se permente a criação 

de um s�stema prát�co. E quanto às el�pses paralelas, não ex�stem. O paralelo a uma 

el�pse é uma compl�cada l�nha hoje gerada por computador, cuja mane�ra ma�s fác�l 

de obter ser�a pela med�ção de l�nhas perpend�culares à el�pse, o que torna o processo 

altamente exaust�vo e pouco prec�so. 

Sem sabermos qual dos problemas teve solução pr�me�ro, o facto é que qualquer um 

3 Esta propriedade das elipses era já conhecida por Apolónio, como demostra na proposição 5� do livro 
III das “Cónicas”, e além de ser já bastante conhecida na altura, há quem alegue ser um método de 
desenhar el�pses já anter�or à matemát�ca grega.
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f�g. 22 Ilustração de Kepler em que un�f�ca 
a l�nha recta, a h�pérbole, a parábola 
e a c�rcunferênc�a como sendo todas 
secções cónicas entre si, mudando 
somente a excentr�c�dade e a pos�ção 
de um dos focos (b), mantendo a 
directriz (q)

f�g. 20 Esquema geométr�co com a oval de o�to 
centros, de Camillo Trevisan

f�g. 21 Perspect�va super�or sobre o Anf�teatro 
Flav�o
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deles encontra solução comum através do desenho da forma elípt�ca com arcos de 

circunferência. A pureza matemática e formal da elipse perde-se através deste 

processo, mas tal é a mestr�a dos arqu�tectos romanos que a d�ferença nos pontos 

mais críticos não ultrapassa �5 centímetros. Camillo Trevisan mostra no seu 

Sullo schema geometrico costruttivo degli anfiteatri romani como através de uma 

oval de 8 centros o Anfiteatro Flavio simula quase na perfeição uma elipse, tendo 

s�do no entanto mu�to ma�s fác�l de constru�r, e mantendo todas as bancadas com 

profundidade igual. Este sistema foi utilizado profusamente em anfiteatros por todo 

o Impér�o Romano e, depo�s do declín�o, quando a arqu�tectura perdeu o saber e a 

força que t�nha durante o Impér�o, a el�pse – ou a sua pr�ma oval de o�to centros – não 

voltou ma�s a ser ut�l�zada até que a soc�edade e a cultura voltasse a reclamar o uso 

de espaços com esta configuração planimétrica. 

Já na era de Cristo, em pleno Império Romano, surge o último grande geómetra grego, 

Pappus de Alexandria (�90 - 350 d.C.). Apoiando-se em muito na obra de Apolónio, 

este matemático aprofunda o conhecimento das cónicas introduzindo o conceito de 

directriz. Esta foi-lhe essencial na medida em que lhe possibilitou resolver o problema 

da trisecção do ângulo, utilizando uma hipérbole com directriz na bissectriz do mesmo 

ângulo. Se Pappus descobriu o conceito de directriz enquanto tentava resolver a 

trisecção do ângulo ou vice-versa, não o sabemos, e se nos lembrarmos de Menecmo, 

torna-se curioso verificar como os problemas clássicos da geometria estão tão ligados 

com as cónicas. Por isso, não são passíveis de solução com o traçado de linhas rectas 

e de c�rcunferênc�as, ou com régua e compasso, como se costuma d�zer. Descobr�ndo 

também o foco e d�rectr�z da parábola, tornando ass�m ma�s general�zado o conce�to 

e relação entre focos e directriz das cónicas, Pappus lança os dados para a criação 

da generalização das cinco cónicas por Kepler que só viria a ser retomado �� séculos 

mais tarde, após o assombroso interregno no avanço científico lançado outrora pelos 

gregos.
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f�g. 23 Torhalle em 
Lorsch

 Este exemplo 
de arqu�tectura 
carolíng�a é 
bom exemplo 
da ut�l�zação do 
arco de volta-
perfe�ta, ass�m 
como de uma 
modular�zação 
comparável ao 
da fachada do 
Col�seu

f�g. 24 Igreja em 
 Genrode,
 arqu�tectura
 otton�ana.
 Ins�st�ndo nos 

temas estilísti-
cos usados pelo 
romanos, esta é  
uma arquitec-
tura mais pesa-
da, indubitavel- 
mente percurso-
ra do românico
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cultura pós-romana

De facto, Pappus de Alexandria tem a oportunidade de viver os últimos anos de um Império 

com séculos de existência, pois por esta altura começa a fragmentar-se cedendo ao 

peso das invasões bárbaras, assim como à corrupção interna. O cristianismo torna-se 

um pilar espiritual para os difíceis tempos de ataques, saques, mudança. Na verdade, 

o que ficou dos romanos culturalmente foi o fruto da sua então conversão pela fé no 

Cr�st�an�smo, tendo esta corrente rel�g�osa tomado o lugar das crenças e pr�or�dades 

nos homens. O campo simbológico, de um Deus sem imagem substitui a crença 

anter�or; desaparece a necess�dade da �magem, e o culto pelo belo e proporc�onado 

é ultrapassado por �magens ma�s dec�d�das a fazer passar uma mensagem através 

de s�na�s reconhecíve�s, de uma ordem sempre rel�g�osa. Por esta razão se perdeu a 

arte Cláss�ca tal como a conhecemos em deter�mento de um s�stema mu�to menos 

material de crenças e símbolos. No Bizâncio parte do Império continuou, mas na 

Europa Ocidental não só a fé mudara, como também muito conhecimento e práticas 

perderam-se completamente nos tempos. Temos assim uma mudança nas crenças, 

mas também na organ�zação polít�ca e soc�al tendenc�almente d�vergente da ordem 

romana. Uma cultura emerge, não nova, mas metamorfoseada, que se d�str�bu� 

cronológica e geograficamente pela Europa.

Esta cultura ocidental, que durante séculos foi o pós do Império Romano viria a ser 

baptizada por Petrarca como a “Idade das Trevas”, por falta de feitos culturais e 

artíst�cos, ao contrár�o do período romano. Petrarca caracter�za uma época em que 

ele próprio vivera, pois fala sobre o assunto por volta de �330.

Esta classificação, embora louvável pela vontade desmesurada de desenvolvimento 

cultural, está no entanto errada, po�s a �dade que sucedeu ao Impér�o Romano não 

fo� desprov�da de numerosos fe�tos da human�dade, entre os qua�s “importantes 

progressos no âmbito da agricultura e da técnica, (...) notáveis realizações na 

música e na literatura.(...) Tais factos devem ser, todavia, considerados como os 

aspectos positivos de todo um desenvolvimento negativo ou repressivo”4. Estes 

desenvolv�mentos t�veram como protagon�stas vár�as �nvenções, obras, e autores. 

Carlos Magno (74�-8�4) é coroado Imperador Sacro-Romano pelo papa Leão III, em 

troca da sua protecção. Este desejo de continuação da glória do Império Romano 

mostra claramente como desde a sua queda, a ideia deste império que unificara 

toda a Europa esteve sempre presente no �mag�nár�o dos homens que v�eram depo�s 

de Roma. Carlos Magno é o verdade�ro protagon�sta da Renascença Carolíng�a, ao 

4 Panofsky, Erwin, Renascimento e renascimentos na arte ocidental, pag. 83
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f�g. 26 La commedia illumina Firenze de Domen�co d� M�chel�no. Esta p�ntura que pode ser encontrada em 
Santa Mar�a de� F�ore, o Duomo de F�renze, �lustra bem o papel de Dante como veículo para um novo 
tempo, o Renasc�mento. Dante e Petrarca, são ass�m cons�derados os pa�s do Renasc�mento 

fig. �5 Capa da tradução italiana de “A História de Biondo, 
do declín�o do Impér�o de Roma até ao seu tempo (que 
foram cerca de mil anos)”, um original de Flavio Biondo, 
human�sta.
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fomentar a formação académ�ca, desenvolvendo escolas por todo o vasto �mpér�o. Este 

período é claramente dom�nado pela herança romana, cuja arqu�tectura recupera 

modelos clássicos, como o arco de volta-perfeita e a modularização, como podemos 

ver  na Torhalle em Lorsch. Em 963 Otto I é coroado imperador e, também aqui, é 

perseguido o ideal do Império Romano, reflectindo-se este ideal principalmente nas 

artes e na arqu�tectura. É nesta Renascença Otton�ana que Gu�do Monaco �nventa a 

notação musical moderna. A arquitectura, mais refinada em termos clássicos que a 

carolíngia, tem um papel percursor na definição daquele que viria a ser o Românico, 

estilo considerado consequência formal dos valores clássicos. No contexto de um 

conce�to ma�s vasto que engloba estas mudanças, o Renasc�mento do séc. XII, nasce a 

Escola Franciscana de Oxford, que é o nome dado a um grupo de filósofos escolásticos 

que em muito contribuiram para o desenvolvimento científico e filosófico. Estes 

escolást�cos t�nham acesso a obras árabes, que apesar de conterem mu�to trabalho 

org�nal desta c�v�l�zação5, eram muito importantes por conterem inúmeras traduções 

de prec�osas obras gregas. Ass�m começaram as traduções e le�turas que formar�am 

a base da renascença científica na Europa, em Oxford, Roger Bacon desenvolve o 

estudo da Óptica referindo que a “Matemática é a porta e chave para as ciências”6. 

Contemporaneamente, F�bonacc�, traz, da actual Argél�a, um novo s�stema numeral 

que os árabes estavam a difundir. Eram os números Hindus, que Fibonacci acreditava 

serem muito mais úteis que os número Romanos e, após alguma resistência, este 

sistema invade a matemática europeia, facilitando a investigação científica, além de 

toda a contab�l�dade comerc�al.

Mas um sentimento mais generalizado de re-romanização, de uma glória re-edificada 

do passado, só teria lugar na Toscana no séc. XIV. Ao tomar contacto com alguns 

textos do período cláss�co, Petrarca chega à conclusão que o homem deve potenc�ar 

o seu valor moral e prát�co através do estudo das obras cláss�cas, ou seja, do período 

romano e grego. Sendo um grande percursor de uma mudança de pensamento, a 

me�o do séc. XV, cem anos ma�s tarde, Flav�o B�ondo descreve antes a Idade das 

Trevas como Idade Média, por se s�tuar entre a Cláss�ca e a Moderna, po�s acred�ta 

já ter chegado a um estád�o comparável ao que Petrarca �deal�zara. Este estád�o é 

bapt�zado um século depo�s como Rinascita, num trabalho de Vasar� de 1550

5 Averroes (���6-��98) foi o responsável pela introdução das obras de Aristóteles no circuito literário 
Europeu, o que lhe confer�u grande respe�to pelos cr�stãos europeus. Devemos também enunc�ar Alhazen 
(965-�040), grande cientista que fez grandes avanços no estudo da matemática, física e medicina, 
salientando a óptica, que teve como seguidores Witelo, Roger Bacon e Kepler. Omar Khayyám (�048-
��3�) escreve Rubaiyat em que no seguimento do trabalho de Menaecmo, encontra forma de resolver 
qualquer equação cúbica usando para isso as curvas cónicas. 

6 J J O’Connor and E F Robertson, Roger Bacon, http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Bacon.
html
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f�g. 27 Cittá ideale, de Francesco d� G�org�o Mart�n� c�rca 1470

f�g. 28 Corte h�potét�co e planta 
de projecto de Santa Mar�a 
degl� Angel�

f�g. 29 Santa Mar�a degl� Angel�

f�g. 30 Concepção ptolome�ca do un�verso, 
geocêntrica e composta de órbitas circulares

f�g. 31 Ide�a de G�org�o Mart�n� para 
anf�teatro, totalmente c�rcular
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o rEnascimEnto italiano

Com o Renasc�mento, ma�s de um m�lén�o depo�s, os valores cláss�cos voltam a �nteressar 

os art�stas. Com as exper�ênc�as de Brunellesch� e Albert�, o homem europeu volta, 

de certa mane�ra, a ganhar o conhec�mento e exper�ênc�a que os romanos adqu�r�ram 

no campo da Arquitectura, podendo porventura dizer-se que, agora, chegados ao 

mesmo nível, as cond�ções estavam postas para a evolução tomar lugar, se bem que as 

circunstâncias históricas, culturais, sociais e políticas fossem claramente diferentes. 

A época do Renasc�mento fo� marcada por uma persegu�ção aos �dea�s cláss�cos, ou 

pelo menos àqueles que se achava serem cláss�cos. O Homem do Renasc�mento estava 

muito bem firmado naquilo em que acreditava ser bom, naquilo em que se queria 

tornar. Este tornar estava dependente das suas acções: “O homem do Renascimento 

não era automaticamente divino: ele devia provar a sua divindade através da sua 

acção moral.”� E aqu�lo que ele cons�derava d�v�no era tudo aqu�lo que era puro, sem 

mácula, harmónico, estático até. 

Veja-se a cidade ideal de Francesco di Giorgio Martini, composta toda de formas puras, 

não �nd�c�adoras de mov�mento, fechadas em s� mesmas. O ed�fíc�o central, c�rcular 

em planta, anunc�a um ponto no un�verso, ponto esse à volta do qual se desenvolve 

a cidade, composta de blocos quadrangulares, não exercendo tensões nem discórdias. 

Este ponto, pela sua natureza, anuncia a forma – ou identidade – mais pacífica 

no universo, a estrela, pintalgada na abóbada celeste. “A teoria arquitectónica do 

Renascimento ligou as ideias modulares de Vitrúvio e a teoria de proporções dos 

Pitagóricos.  Alberti dá-nos assim uma descrição detalhada e precisa de como dar 

ordem a um templo Cristão. A sua teoria da perfeição de certas formas também deriva 

de ideias numéricas, combinadas com a observação de que a natureza “prefere as 

formas redondas”.”� O ed�fíc�o c�líndr�co quer ass�m transm�t�r uma verdade que já 

lá estava, genética e infinita, à semelhança do projecto de Brunelleschi para Santa 

Mar�a degl� Angel�9. Esta mane�ra, ou vontade, de olhar o mundo está também patente 

num desenho e G�org�o Mart�n�, de um modo bastante pecul�ar. Este desenha uma 

ideia para um anfiteatro, à partida, nos pressupostos, muito semelhante ao modelo 

romano; no entanto é curioso notar que em vez da forma ovalóide usada pelos antigos, 

fá-lo circular. É interessante pensar que o faz não por uma falta de meios técnicos, 

mas porque acha ass�m ser ma�s correcto, exclu�ndo a perturbação da excentr�c�dade 

7 Schulz, Norberg, La signification dans l’architecture occidentale, pag. 252

8 Schulz, Norberg, Intentions in Architecture, pag. 91

9 Este projecto data de �437, mas a sua construção deu-se somente mais de 500 anos mais tarde, no 
entanto com toda a fidelidade possível ao projecto original. 
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f�g. 32 Masacc�o, A 
Santíssima 
Trindade, 1428

f�g. 33 Fra Angel�co, Anunciação, c�rca 1433. C�rcunferênc�as em 
perspect�va, produz�ndo el�pses, tantos nas arcaduras, como no 
padrão v�sível no banco da V�rgem

f�g. 35 De Divina proportione, transformação de 
c�rcunferênc�a em el�pse por af�n�dade e 
dupla projecção ortogonal de uma esfera com 
mer�d�anos segmentados

f�g.34 Reconstrução de um compasso para 
desenhar elipses, de Leonardo da Vinci
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da planta romana. Ex�ste sempre uma superlat�vação dos valores cláss�cos, nas 

vár�as áreas. A concepção do un�verso de Ptolomeu, adoptada por Copern�cus, �lustra 

o sent�mento equ�d�stante e central que se v�v�a. 

 “No Renascimento, consideramos os aspectos divinos do homem e da natureza. A 

perfeição divina é reflectida no corpo humano, bem como no resto da natureza e do 

homem, portanto tudo está em harmonia com a ordem cósmica geral. Assim sendo, a 

arquitectura renascentista é caracterizada pela geometrização espacial por meio das 

ordens antropomórficas clássicas.” 10 

o rEaparEcimEnto das cónicas

A p�ntura também estava a mudar, ganhando ma�s perfe�ção nas formas e uma vontade 

de representação do real. A era do simbolismo como única qualidade comunicativa 

gráfica estava a chegar a um fim, e os artistas olham para o período clássico em 

busca de respostas. Não só as temáticas arquitectónicas são completamente 

influenciadas pelos novos edifícios que se faziam construir - à semelhança dos 

romanos - como em termos puramente artísticos, havia uma maior vontade de criar 

representações gráficamente fidedignas. Isto aplica-se às proporções bi-dimensionais 

da representação corporal, mas também à espac�al�dade �mpressa de modo a cr�ar 

tr�d�mens�onal�dade nos amb�entes p�ntados. O pr�me�ro p�ntor a consegu�r ut�l�zar 

a perspectiva com rigor é Masaccio em �4�8. Também Fra Angelico, dela se socorre 

e representa extens�vamente arcos de c�rcunferênc�a em perspect�va, sob a forma 

de arcos de el�pse. P�ero della Francesca acaba por reun�r todo o conhec�mento que 

se gerou sobre perspect�va, s�ntet�zando a prova práct�ca dada pela exper�ênc�a de 

Brunellesch� e o tratado de Albert�, De pictura. Um seu ant�go aluno, no entanto, 

tornaria o seu próprio escrito muito mais famoso, servindo de base a muitos artistas  

posteriores. Luca Pacioli publica em �509 a Divina Proportione, uma obra sobre 

métrica e matemática ilustrada pelo seu amigo e grande conhecedor das cónicas, 

Leonardo da Vinci. Apesar de ser grandemente apoiada na obra do seu mestre 

P�ero, é no entanto sob a ass�natura de Pac�ol� que encontramos no seu tratado 

uma circunferência alongada chamada de “circulo proportionato”. Insere-se num 

rectângulo que se entende como alongamento da figura abaixo, uma circunferência 

inscrita num quadrado. Curiosa também é a construção de um sólido geométrico que 

lembra os mer�d�anos de um globo, revelando ma�s uma vez a propr�edade project�va 

da el�pse em relação à c�rcunferênc�a.

10  Schulz, Norberg, La signification dans l’architecture occidentale, pag. 320
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fig. 36 Construções de dupla projecção ortogonal de Dürer para obter as secções cónicas. A racionalização e 
general�zação para este t�po de curvas é cada vez ma�or, dando um claro �nd�cador da aua cada vez 
ma�or desm�st�f�cação

f�g. 38 Esta construção de Dürer �nd�ca uma 
transformação por af�n�dade. Podemos 
�mag�nar uma d�storção num campo 
�sométr�co, mas o resultado dever�a ser 
uma semi-elipse o que mostra que Dürer 
não estava c�ente d�sto, po�s não apl�cou a 
tangenc�al�dade vert�cal na base da f�gura 
transformada, suposta semi-elipse

f�g. 39 Este �nteressante desenho de Dürer tem 
como object�vo a s�mples �nserção de 
c�rcunferênc�as numa forma lent�forme. É 
no entanto cur�oso �mag�nar a �nf�n�dade 
de ova�s que se podem desenhar com este 
processo. Neste desenho existem três 
ova�s s�métr�cas e se�s ass�métr�cas, todas 
d�ferentes entre s�.

fig. 37 Interpretação em vista tri-dimensional 
axonométr�ca do método usado por Dürer.
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O primeiro trabalho original sobre as cónicas desenvolvido na europa cristã é o de 

Johannes Werner (�468 - �5�8), Libellus super viginti duobus elementis conicis 

(Livro dos Vinte e Dois elementos das cónicas) em �5��, que tratava das múltiplas 

resoluções para o problema da duplicação do cubo. Por esta razão, só a hipérbole e 

parábola figuram nesta obra, deixando de parte a elipse.

Contemporâneo e relacionado com Werner, aparece Albrecht Dürer (�47� - �5�8), pintor 

alemão muito interessado na métrica e proporção. Em Nuremberga, tinha à sua 

disposição na biblioteca de Regiomontano-Walther uma série de obras relacionadas 

com a geometria e as cónicas, nomeadamente as de Apolónio, Witelo11, Pac�ol� e ma�s 

recentemente Werner. Dado o seu carácter pragmático de artista, mas também o 

seu inevitável interesse pela ciência, desenha-se assim talvez a feliz circunstância 

que leva Dürer a olhar para as cónicas pelas projecções ortogonais do plano que 

corta o cone, sendo esta a mane�ra que usa para as desenhar. É de nota também o 

alongamento da semi-circunferência, desenho que alude inevitavelmente ao “circulo 

alongado” de Pacioli - ou della Francesca?. Estes desenhos encontram-se publicados 

em Underweysung der Messung,�5�5 (Instrução da Medida), o seu tratado sobre 

geometr�a e perspect�va.

Em �50� Bramante constrói o seu Tempietto. É  com esta obra que se aceita geralmente 

ter chegado o momento máx�mo do Renasc�mento. A cultura cláss�ca estava 

apreendida, os conhecimentos científicos voltaram a equiparar-se aos de antigamente, 

e a cultura europeia estava preparada para seguir em frente. Na Alta Renascença, 

é um M�chelangelo Buonarrot� que dá o pr�me�ro passo no desconhec�do, dando a 

conhecer um novo mundo de liberdade nas artes, ao mesmo tempo que o outro Novo 

Mundo é atingido por embarcações que ultrapassam o Atlântico saídas da Europa 

Oc�dental.

11 Witelo,(��30 - ?�300) um estudioso polaco que esteve na Universidade de Pádua, dedicou-se a reunir os 
conhecimentos sobre as cónicas, na altura disponíveis somente através de edições árabes. Traduziu-os 
em term�nolog�a grega na De perspectiva, uma obra sobre óptica, cujo quase total conhecimento provém 
da obra de Apolónio. 
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fig. 40 O Campidoglio, antes e depois da intervenção de Michelangelo. Na imagem da esquerda nota- o 
edíf�c�o que causou toda a obl�qu�dade no s�stema, do qual M�chelangelo soube t�rar o melhor prove�to.

f�g. 41 A oval de M�chelangelo no 
Camp�dogl�o

f�g. 42 P�azza de P�enza, projecto de Rossel�no

f�g. 43 Pormenor da Sagrestia Nuova, a 
Capela dos Méd�c�s de M�chelangelo. 
Esta voluta é um gr�to de l�berdade 
pelo seu desenho, totalmente 
desprendido dos cânones clássicos. 
Aqui, a concordância das curvas que 
compõem a voluta jónica é usada 
numa cont�nu�dade que através de 
ma�s de um arco de c�rcunferênc�a 
l�ga ao rolo super�or. Esta l�berdade 
na cr�ação de novas formas atravês da 
tangenc�al�dade de curvas sucess�vas 
é a base da arqu�tectura curva do 
Barroco, tomando um expoente 
máx�mo em Guar�no Guar�n�
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o manEirisimo

Com a harmonia do Renascimento em saturação, é Michelangelo quem personifica a 

rotura. Ex�ste uma espéc�e de consc�enc�al�zação do problema ex�stenc�al, de todas 

as tensões a que não podemos escapar; “de facto, o fenómeno da desintegração da 

ordem do mundo marca essencialmente o séc. XVI”1�. Indo além da “repetição aditiva 

do primeiro Renascimento”13, M�chelangelo expõe nos seus projectos as tensões 

inadiáveis, pondo em causa a perfeição modular e tornando os conflitos em qualidades 

– nem que seja a qual�dade da percepção. O projecto ma�s �lustrat�vo desta at�tude 

será porventura o da reconstrução do Campidoglio, em Roma (�536). Michelangelo 

não capeia a obliquidade existente entre os dois edifícios sitos no terreno, fá-la sim 

transparecer e repete-a, tornando-a num tema projectual. Na pavimentação deste 

espaço surge a introdução arquitectónica de uma nova forma não utilizada há 

mu�tos séculos, qu�çá �nsp�rada pelo v�z�nho grande monumento da Ant�gu�dade, 

o Coliseu. Ao contrário de Rossellinno que em �459 redefinira a Piazza de Pienza 

numa at�tude puramente renascent�sta, a de tentar dar ordem ao desordenado, 

fug�ndo do caos,  tentando �mplementar a harmon�a d�v�na, M�chelangelo como que 

tenta domar o caos existente, dando-lhe uma direcção, fazendo a sua força interior 

explodir de forma controlada. Em vez de se limitar às formas então utilizadas - 

consideradas puras, significantes da ordem cósmica e portanto eficientes na geração 

de boa arquitectura -  Michelangelo terá decerto dado mais importância à qualidade 

da solução, introduzindo o círculo estendido - forma então considerada aberrante, 

espelho do desequ�líbr�o – naquela que fo� a pr�me�ra oval em arqu�tectura depo�s 

dos Romanos.

 A oval crescendo do pod�um c�rcular da estátua equestre central conjuga os e�xos 

dominantes e inscreve-se tangencialmente às direcções edificadas. Uma solução 

magistral de quem não teve medo de dar o salto e teve o génio para o fazer. Não 

sabemos se Baldassare Peruzz� teve medo, ou s�mplesmente não teve oportun�dade, 

mas sabemos que este arquitecto conhecia a oval e chegou a considerá-la como base 

formal para inúmeros projectos. Provavelmente terá adquirido este conhecimento do 

seu mestre Rafael, se ace�tarmos a proposta de Franz Gnaed�nger de que o seu Triunfo 

de Galatea (�5��), presente na Villa Farnesina, tem como suporte proporcional uma 

das ova�s presentes num esqu�sso de Peruzz�, que ma�s tarde Sebast�ano Serl�o 

reproduz�u no seu Cinque Libri de Architettura (�537), juntamente com outros 

12 Schulz, Norberg, La signification dans l’architecture occidentale, pag. 262

13 �dem, pag. 256



32 esPaços de Planta elíPtica na arquitectura religiosa: o caso da igreja dos clérigos no Porto

© 2004 Copyright Universitätsbibliothek Heidelberg, Plöck 107-109, D-69117 Heidelberg, mailto:Digitalisierung@ub.uni-heidelberg.de© 2004 Copyright Universitätsbibliothek Heidelberg, Plöck 107-109, D-69117 Heidelberg, mailto:Digitalisierung@ub.uni-heidelberg.de

fig. 44 O Triunfo de Galatea, de 
Rafael. Compos�ção de 
matr�z oval

f�g. 45 Baldassare Peruzz�. 
estudo para �greja com 
per�st�lo �nter�or

f�g. 47 Esqu�ssos de Peruzz�, 
mostrando já o que 
v�r�am a ser duas das 
ova�s de Serl�o

fig. 48 As páginas de Cinque Libri de Architettura, em que aparecem 
as celebr�zadas construções para quatro f�guras ova�s. Estas 
pág�nas contêm o suporte geométr�co de mu�tos edíf�c�os 
barrocos qu hav�am de ser construídos

f�g. 49 Desenho de Serl�o para um templo oval, claramente uma adaptação do Panteão de Roma

f�g. 46 Baldassare Peruzz�. estudo 
para organ�smo pol�cêntr�co 
com extenso uso da oval nos 
espaços de l�gação a outros 
ma�ores
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três esquemas. De facto, o documento deixado por Serlio apoia-se grandemente no 

trabalho de Peruzz�, func�onando em certos pontos como uma janela para a obra 

deixada pelo seu mestre. Vasari e outros historiadores chegam mesmo a classificar 

de plág�o este acto, mas Serl�o tem o mér�to de ter cr�ado um verdade�ro manual de 

arqu�tectura, profusamente �lustrado, e escr�to em �tal�ano, portanto ma�s v�rado 

para a vertente prática do que para a teórica. As “ovais de Serlio”, como viriam a ser 

chamadas, t�veram grande �mpacto no léx�co formal acessível pelos arqu�tectos, além 

do documento onde estavam patentes também �nclu�r um desenho de Serl�o para um 

templo de forma oval. V�gnola esteve de 1541 a 1543 em Fonta�nebleau, chamado 

por François I e aí terá certamente contactado prolificamente com o seu conterrâneo 

bolonhês Sebastiano Serlio. Não existe prova que assim terá acontecido, mas muito 

provavelmente fo� nesta estada em Founta�nbleau que V�gnola tomou contacto com 

as ova�s serl�anas, apesar destas v�rem a ser publ�cadas em 1545 no Libro Primo de 

Serlio. Após o primeiro impacto precoce e genial do projecto de Michelangelo para 

o Camp�dogl�o, o arqu�tecto mane�r�sta G�acomo Barozz� da V�gnola usa a forma 

oval num interior arquitectónico. Inaugurando uma tipologia morfológica e abrindo 

o cam�nho à exper�mentação e aperfe�çoamento neste novo modelo.
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f�g. 50 Pequena �greja de Sant’Andrea �n V�a 
Flam�n�a

© 2004 Copyright Universitätsbibliothek Heidelberg, Plöck 107-109, D-69117 Heidelberg, mailto:Digitalisierung@ub.uni-heidelberg.de

fig. 5� Sant’Andrea in Via Flaminia, Corte longi-
tud�nal

fig. 5� Sant’Andrea in Via Flaminia, Planta com abóbada superimposta escala 
1:100

 Nesta composição, Vignola expandiu o esquema de Serlio à direita até 
preencher o espaço rectangular que a abóbada oval cobriu. Como matriz, 
d�v�de o e�xo long�tud�nal em três med�das, ut�l�zando a c�rcunferênc�a 
central como part�da para o desenho da oval, que depo�s fo� alargada paralela 
e concentr�camente de me�a med�da.
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a oval como suportE gEométrico 
no Espaço intErior

Voltado de França, V�gnola terá apl�cado o conhec�mento apreend�do de Serl�o na 

abóbada da igreja de Sant’Andrea na Via Flaminia (�550). Para comemorar a sua 

escapatória da prisão durante o saque de Roma, o Papa Júlio III ordenou a construção 

deste ed�fíc�o, que t�nha como função ser um monumento comemorat�vo, capela papal 

e �greja suburbana. Segu�ndo a �de�a de monumento, e também de capela, V�gnola 

dec�de atr�bu�r a este espaço uma característ�ca central, de certa mane�ra lembrando 

os martirium romanos. Talvez pela consciência do não esquecido carácter devocional 

func�onal desta pequena �greja, V�gnola deseja no entanto também atr�bu�r alguma 

axialidade, resultando a planta num rectângulo pouco excêntrico. Com um tratamento 

do �nter�or vagamente semelhante à Sacr�st�a Velha de Brunellesch�, este ed�fíc�o 

também pousa uma abóbada numa planta rectangular, não através de triângulos 

esféricos, mas sim elipsóides, uma vez que a abóbada que neles assenta não é de 

base c�rcular mas s�m de índole elípt�ca, sendo na verdade uma oval extrapolada da 

2ª oval serl�ana. 

A consequênc�a das �nformações ced�das por Sebast�ano Serl�o é ev�dente na construção 

geométrica para esta abóbada, mas Vignola não é simplista, e com o provável desejo 

de tornar o ovato a�nda ma�s tondo, traça uma oval de ra�os ma�ores. Se acred�tarmos 

que os dois arquitectos tiveram realmente intercâmbios culturais, não é de admirar 

que tenha sido o próprio Serlio a passar-lhe este conhecimento, pois disse que 

"quando se quiser fazer aquela forma mais redonda, tirar-se-ão as linhas circulares 

tão ma�s afastadas dos centros quanto será a sua grandeza, e será sempre uma forma 

ma�s semelhante ao redondo, mas nunca será um círculo perfe�to por ter ma�s de um 

centro"14. 

Vignola assume por completo o seu lado Maneirista ao basear-se numa base firmada 

e �mpondo alterações de modo a consegu�r um resultado que se adeque aos seus 

propósitos. Este edifício compõe-se de um curioso jogo de volumes justapostos e 

formas coladas, em grande parte resultado próprio de uma atitude experimental

14 “Et quando se vorrá fare quella forma piu ritonda, sian tirate le linee circulari tanto discoste dali centri, 
quando haverá da essere la sua gradezza, e verrà sempre la forma piu propinqua al tondo, ma non verrá 
giamai cerchio perfetto, per haver piu di un centro” Serl�o, Sebast�ano, Cinque Libri de Architettura
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f�g. 53 Sant’Anna de� Palafren�er�, Planta escala 1:50
 À semelhança do seu projecto anter�or na V�a Flam�n�a, V�gnola parte da segunda oval de Serl�o para 

depo�s a extrapolar

f�g. 54 Sant’Anna de�
 Palafren�er�
 V�gnola faz toda a 

arqu�tectura da nave 
segu�r a oval, que conf�gura 
todo o espaço central; o 
resto dos volumes são 
colados, como se nota na 
�magem da d�re�ta que 
�lustra o arco que l�ga a 
nave ao altar-mor: oval 
encontra rectângulo
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a igrEJa dE sant’anna dEi palafrEniEri

Em 1565, P�o IV dá ordem para a reconstrução da �greja dos Palafran�er�, dentro dos 

limites do próprio Vaticano, mas é só em �57� que esta entra em construção, com 

projecto de G�acomo Barozz� da V�gnola. Algo d�ferente e com ma�s complex�dade 

que a ex�g�da no s�mples projecto de Sant’Andrea, aqu� V�gnola tem de �nser�r uma 

pequena igreja num conjunto funcional em que figura uma sacristia e mais salas 

dependentes. Tendo como referência mais uma vez os esquemas de Serlio, Vignola 

leva agora a oval a ocupar um papel a�nda ma�s pr�mord�al na espac�al�dade do 

interior participando na definição planimétrica do espaço, facto que acontece pela 

primeira vez e que viria a influenciar inúmeras realizações subsequentes.

Na concretização arquitectónica, Vignola coloca uma oval com capela-mor e ante-câmara 

nos topos do eixo maior e dois nichos nos topos do eixo menor dentro do rectângulo 

de �mplantação. Entendemos o espaço �nter�or, vaz�o, como algo de escavado, secreto, 

escond�do pelo paralelepípedo que se percepc�ona do exter�or; como que a presença 

paralelep�péd�ca fosse traz�da para o exter�or, de�xando o �nter�or ser completamente 

invadido pela ovalidade. Entre a oval inscrita e o seu rectângulo exterior, são 

ut�l�zados os espaços sobrantes dos quatro quadrantes para salas de apo�o, como a 

sacr�st�a. Ao trazer o ovato até ao chão, algumas questões surgem, que terão de ter 

resolução. A estrutura do ed�fíc�o, se for aparente, terá de tomar parte da oval, ass�m 

como portas e janelas. A segmentação/pol�gon�zação é um cam�nho possível, mas 

decerto desv�rtuar�a a cont�nu�dade curv�línea da parede �nter�or, desfazendo um 

dos aspectos ma�s �nteressantes das estruturas baseadas plan�metr�camente numa 

el�pse15. Parece natural que os pontos de inflexão da curvatura sejam aproveitados 

para marcar a estrutura vert�calmente, tornando ma�s fác�l a execução de corn�jas e 

outros elementos, pela sua curvatura constante.

O interior era totalmente branco, e a abóbada não a sabemos se era diferente, mas 

fazendo um estudo comparativo com as obras deste arquitecto, depreende-se que 

ser�a d�ferente, qu�çá branca como em Sant’Andrea. A fachada também não é projecto 

do autor da igreja, sendo de um barroco quase rococó.

15 À semelhança dos anfiteatros romanos, cada ponto na periferia do edifício tem uma vizinhança com 
d�recções d�ferentes, uma vez que a el�pse é uma curva com curvatura constantemente d�ferente. Ass�m 
sendo, a exper�ênc�a espac�al em cada ponto é também d�ferente. É esta provavelmente uma das ma�ores 
diferenças entre um espaço com forma elíptica ou oval, uma vez que na oval tetra-cêntrica temos somente 
duas curvaturas diferentes. No entanto, devido à grande semelhança entre certas ovais e elipses, a 
sensação de constante mudança espacial mantém-se.
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f�g. 55 Modelo geocêntr�co de Ptolomeu, segu�ndo o escr�to de 
Aristóteles Os planetas movem-se em óribtas circulares 
perfeitas, sempre à mesma velocidade. Note-se o 
pictograma da Terra no centro das esferas.

f�g. 56 Esquema expl�cat�vo da teor�a 
do deferente e ep�c�cle de 
modo a expl�car o mov�mento 
retrógado e variação da 
distância de um planeta à 
Terra

f�g. 57 Modelo hel�ocêntr�co de Copern�cus. De facto, a grande 
mudança figura-se em termos ideológicos, pois as órbitas 
cont�nuam a ser s�rculares, dependentes do ep�c�clos. 

f�g. 58 Capa do De revolutionibus 
orbium coelestium 
publ�cado em 1543, pr�me�ro 
documento explanando o 
hel�ocêntr�smo
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a ElipsE ganha lugar nos planEtas

Marte, o planeta vermelho, tornou-se objecto de grande estudo por parte de um 

astrónomo do séc. XVI, Johannes Kepler (�57� - �630) que, no estudo da sua órbita, 

fez uma descoberta que haver�a de mudar a percepção das formas. Para melhor 

compreendermos a sua descoberta devemos voltar ma�s de um m�lén�o atrás, à Gréc�a 

Antiga, de modo a compreender a história do estudo da órbita dos corpos celestes.

A concepção do un�verso encontrou uma base no século II com a teor�a de Ptolomeu (90 

- �68 d.C.). Este geógrafo e astrónomo grego vivendo no Egipto Romano escreveu o 

Almagest, uma obra que compilava todo o conhecimento de astronomia. Nesta obra 

é apresentado o modelo geocêntr�co do un�verso, ou modelo ptolome�co: um s�stema 

de órbitas circulares concêntricas tendo como centro a Terra, em que o movimento 

retrógrado e a variação de distância entre esta e os planetas, que supostamente, à 

volta dela orb�tavam, era expl�cada pela teor�a do deferente e ep�c�clo. As estrelas 

tinham lugar numa abóbada celeste, literalmente falando. Pontos pintalgados numa 

esfera que envolv�a a terra.

Quase �500 anos depois Nicolaus Copernicus (�473 - �543) publica De revolutionibus 

orbium coelestium (Acerca das Revoluções das Esferas Celestiais) no ano da sua 

morte16. Aparentemente �nsp�rado por C�cero e Plutarco17, Copern�cus escreve 

7 teorias que colocam o Sol (ou um ponto muito chegado) como centro das órbitas 

planetárias concêntricas e fazem a Terra também girar sobre si própria, além do seu 

mov�mento de translação. Copern�cus cont�nua a teor�a dos deferentes e ep�c�clos, 

que na verdade, continua válida apesar do heliocentrismo: trata-se de uma simples 

inversão no sistema. O sistema orbital de Copernicus, composto de múltiplas 

c�runferênc�as reforça a �de�a renascent�sta de formas puras, ou pelo menos, formas 

que então se cons�deravam puras, como a  c�rcunferênc�a, prec�samente.

Contemporâneo de Galileo Galilei (�564 - �64�) surge então Kepler. Enquanto que 

Gal�leo se agarra cegamente à teor�a de Copern�cus e dos ep�c�clos, Kepler com base  

16 Esta facto não quer dizer que tenha sido só no fim da sua vida que Copernicus chegou a estas conclusões. 
De facto, há décadas que tinha tecido a sua teoria, mas devido ao medo da Inquisição só no ano da sua 
morte publ�cou a obra.

17 C�cero c�ta H�cetas que juntamente com Ecfantus e Heracl�des Pont�cus acred�tava que o mov�mento 
permanente das estrelas era causado pela rotação da Terra à volta do seu eixo. Também acreditavam 
que Vénus e Mercúrio tinham como seu centro de translação o Sol, e não a Terra. Plutarco fala também 
de Filolaus, um filólogo grego que propôs um fogo sagrado como centro do un�verso. Estas �de�as 
influenciaram grandemente Aristarcus de Samos, conhecido como o “Copernicus Grego”, que além de 
pôr o Sol no centro de todas as rotações, previu que as estrelas se encontram a uma distância quase 
infinita - e por isso não se nota o paralaxe.
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fig. 59 Variação de Tycho Brahe 
ao modelo de Copern�cus, 
tornando-o também 
compatível com o modelo 
de Ptolomeu. Ao centro 
encontramos a Terra, indo 
de acordo com as teor�as 
cláss�cas e com a teor�a 
professada pela Igreja. 
Com centro na Terra temos 
a Lua, o Sol, e as estrelas, 
portanto, a abóbada celeste. 
Os outros planetas têm 
como centro o Sol, �ndo em 
parte de encontro à teor�a 
formulada por Copern�cus. 
Este é um modelo 
geocêntr�co e hel�ocêntr�co 
também, que prat�camente 
nada muda. Trata-se mais 
de �deolog�a e moral�dade 
do que astronom�a como 
c�ênc�a. 

fig. 6� Diagrama explicativo da órbita aparente de Marte visto a partir 
da Terra durante 8 meses, em que se verifica o seu movimento 
retrógrado. Anteriormente explicado pela teoria dos epiciclos, 
Kepler descobre a não �gualdade de veloc�dade dos planetas, 
além das suas órbitas elípticas, ao invés de circulares

f�g. 60 Órb�ta aparente de 
Marte, visto da Terra
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num grande legado de dados astronómicos deixados por Tycho Brahe18 estuda a 

curva da órbita  de Marte, partindo do princípio que é o Sol o astro imóvel em relação 

aos outros planetas. Calculando assim a distância do Sol a Marte, Kepler chega à 

conclusão que a l�nha desenhada pelo planeta vermelho é de facto uma el�pse, e o Sol 

figura num dos seus focos.

Em 1609 publ�ca Astronomia Nova, documento que recusa a c�rcunferenc�al�dade 

das órbitas e a constância da velocidade dos planetas. Por outras palavras, recusa 

os pressupostos de Aristóteles que, por tantos séculos, foram uma das bases da 

astronomia. É neste documento que surgem as três leis de Kepler: � - Os planetas 

descrevem órbitas elípticas, com o Sol num dos focos; � - O raio vector que liga um 

planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais (lei das áreas), 3 - O tempo 

necessário para um planeta completar uma órbita é proporcional ao eixo maior da 

sua el�pse levantado a 3/2. Estas le�s, além de oferecerem as prev�sões ma�s r�gorosas 

até então, abandonam a complex�dade falac�osa da teor�a dos deferentes e ep�c�clos.

Temos assim em �543 o primeiro pensamento científico que coloca o nosso mundo a 

percorrer todos os anos um percurso. Fez-se um desenvolvimento e, em vez de estar 

parada, a Terra então movia-se, numa órbita perfeitamente circular, forma perfeita, 

estática. Cinquenta anos mais tarde, com as observações de Kepler, a Terra passa 

a mover-se num rasto elíptico, uma forma até à altura algo evitada, pois não fazia 

parte da concepção de formas puras, estáve�s, cr�adas por uma força reguladora 

D�v�na. Kepler, tal como M�chelangelo, abre espaço para outras soluções que não as 

canónicas, e encontra em novos modelos uma resposta para um problema até então de 

d�fíc�l resposta. Contemporaneamente na arqu�tectura aquela que se torna a forma 

transfigurada da elipse para a construção - a oval - torna-se temática para vários 

ed�fíc�os. Este ovato é ass�m de repente uma forma tão vál�da como a c�rcunferênc�a 

mostrando uma abertura de espírito e aceitação de novas formas própria daquilo a 

que veio a chamar-se o Barroco. Dois foram os arquitectos que se destacaram dos 

dema�s e se tornaram espelho da expressão deste est�lo. Roma fo� o palco.

18  Tycho Brahe (�546 - �60�) foi um astrónomo que juntou as vantagens geométricas do modelo de 
Copernicus com as vantagens filosóficas do sistema ptolomeico. O sistema tychonico tem como centro a 
Terra, à volta da qual giram a Lua e o Sol; por sua vez os planetas têm as suas órbitas à volta do Sol. 
Como a abóboda celeste tem como centro a Terra, o problema da inexistência de parallax das estrelas fica 
aqui resolvido, ao contrário do modelo de Copérnico. Só séculos mais tarde com os telescópios modernos 
se notaria este fenómeno, que poderia ter sido ignorado tranquilamente se estes estudiosos tivessem 
consciência da distância quase infinita a que estão as outras estrelas.
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f�g. 62 San G�acomo �n Augusta,
 Apesar da segment�zação 

do troço �nfer�or composto 
pelas p�lastas e capelas 
latera�s, a corn�ja e fr�sos  
�nfer�ores são curv�líne�os. 
A oval nunca chega a 
at�ng�r a completação, 
pelos arcos da entrada e 
do altar-mor

f�g. 63 San G�acomo �n 
Augusta, escala 1:500

 É ut�l�zada a 4ª oval 
serl�ana, sendo a 
oval exter�or 5/3 
ma�s longa que a 
�nter�or. A mudança 
de curvatura co�nc�de 
com o l�m�te das 
capelas latera�s

f�g. 64 Palazzo Barber�n�
 À esquerda a sala 

oval.
 Em c�ma, a planta 

do palác�o.
 À d�re�ta, a planta 

da escada oval 
hel�co�dal
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Barroco E oval: rElação simBiótica

Originiário do Ticino, Carlo Maderno, termina a igreja de San Giacomo degli Incurabili - 

ou San Giacomo in Augusta - em �60�. Esta obra fora iniciada em �59�  por Francesco 

Capr�an� Volterra, por �sso supomos que tenha s�do o autor da planta. De forma oval, 

o ed�fíc�o transparece a forma do seu �nter�or na sua volumetr�a que corresponde 

a um grande c�l�ndro de base oval. O desenho da planta apresenta uma apl�cação 

d�recta da 4ª oval de Serl�o, aquela que apresenta uma forma ma�s arredondada e 

apresenta uma vez mais o ponto de inflexão da curva oval como momento de separação 

arquitectónica, por meio de uma pilastra, que juntamente com a sua simétrica 

enquadra as 3 capelas laterais na curva de maior raio. Isto repete-se em igual forma, 

po�s toda a nave é s�métr�ca nos do�s e�xos. Estas capelas no entanto não repercutem 

no seu arco a forma oval como em S. Anna dei Palafrenieri. Todo o edíficio, das 

pilastras para baixo, poligoniza-se, aproveitando a suavidade da forma oval somente 

a corn�ja super�or, que no entanto vê o seu desenho �nterromp�do v�olentamente 

pelos do�s arcos que desenham o e�xo ma�or, um em cada ponta. Estes arcos, além 

de não de�xarem nem a corn�ja nem o entablamento desenhar o perímetro �nter�or 

do edifício, rompem também a própria abóbada. Esta também sofre as incursões 

das janelas super�ores, que apesar de padecer da mesma solução, em S. Anna o jogo 

encontra-se melhor enquadrado. 

Maderno torna-se o arquitecto principal nos trabalhos de S. Pedro em �603, responsável 

pelo alongamento da nave e pela fachada pr�nc�pal. Em 1619 um seu pr�mo afastado 

originário também do Ticino chega a Roma e trabalha para si, de seu nome 

Francescesco Borrom�n�. Em 1627 Maderno começa o Palazzo Barber�n� ajudado 

então por Borromini. Dois anos depois, Maderno morre, e Gian Lorenzo Bernini 

junta-se a Borromini para acabar o palácio, o que acontece em �633 sob a direcção 

de Bernini; já nesta obra notam-se dois espaços tipicamente bernianos: a escada 

hel�co�dal e o salão oval. A escada, talvez por ser uma pr�me�ra exper�ênc�a, talvez 

pela acepção de Bern�n� para um espaço deste t�po ser d�ferente, tem entrada no e�xo 

ma�or, ao contrár�o da at�tude que v�r�a a caracter�zar as suas obras, a entrada pelo 

eixo menor. Um espaço tipicamente exemplificativo desta atitude é já o salão a eixo 

do palácio, com uma cúpula cujos dois cortes pelos eixos correspondem a duas ovais, 

à semelhança da forma da planta, que é a mesma planta da base da cúpula ovalóide. 

Bern�n� ganha cada vez ma�s reputação, acabando por part�c�par cada vez ma�s em 

projectos de arquitectura, incluíndo o da praça de S. Pedro, a grande ante-câmara a 

céu aberto que antecede a mais importante igreja da religião católica, a Basílica em 

que todos os papas �nvest�am. Esta área, cujo desenho se d�scut�a há algum tempo, 
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f�g. 65 Praça de 
 S. Pedro, 
 escala1:2500
 A vesica 

piscis é tema 
central nesta 
compos�ção, 
resultando 
numa oval 
de Serl�o.

f�g. 66 Sant’Andrea 
del Qu�r�nale

 escala 1:200
 O templo 

de Brunnel-
lesch� fo� 
reduz�do 
de modo a 
compara-
rem-se 
proproções.
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t�nha já t�do um projecto de planta octogonal, com o lado ma�or em e�xo com a �greja. 

Bern�n�, no entanto, �mplanta a sua praça perpend�cularmente ao e�xo da �greja, 

criando uma abertura capaz de albergar um grande número de gente, ao mesmo 

tempo que favorece o engrandec�mento da perspect�va da basíl�ca. Ut�l�zando como 

temát�ca a vesica piscis, Bern�n� desenha a praça segundo uma oval serl�ana de t�po 

IV, oval esta que assenta prec�samente no desenho da vesica. Esta entrada pelo e�xo 

menor da oval hav�a de ser sucess�vamente repet�da, até ao momento da sua ma�s 

espectacular ut�l�zação, em Sant’Andre al Qu�r�nale.

“Um primeiro projecto (para Sant’Andrea) foi feito por Borromini em 1653 mas vetado 

pelo papa porque não queria que a igreja competisse nas dimensões com o vizinho 

palácio apostólico (Giachi-Matthiae, 1969, p. 16). Em 1659 a idea por retomada pelo 

papa Alexandre VII que “... sugeria ser conveniente tomar como arquitecto il Sig. 

Cav. Bernini...” (ARSI, fz. �64, Racconto..., 16��)”19.  E Bern�n� faz a �greja. Como 

que repercutindo o sistema usado em S. Pedro são usados dois “braços” que recebem 

o visitante e o conduzem ao interior do templo. Como forma configuradora do espaço 

�nter�or, uma oval serl�ana é ut�l�zada, ma�s prec�samente a do segundo t�po, que 

recebe o visitante no seu eixo menor. No entanto, o desenho deste edifício não está 

fe�to com base num segu�mento s�mpl�sta de regras geométr�cas e matemát�cas. 

Para ajudar a melhor compreender esta complexa planta, recorre-se a uma analogia 

com o projecto de Brunellesch� para Santa Mar�a degl� Angel�, na altura a�nda não 

construída. De facto mu�tas são as semelhanças plan�métr�cas entre os do�s projectos, 

e também no s�stema de proporções a nível vert�cal na d�recção do e�xo menor de 

Sant’Andrea. É pela homolog�a que Bern�n� transforma a nave numa oval, est�cando 

o plano do templo renascent�sta para os lados. 

A sensação �med�ata que se tem na comparação das plantas destes do�s projectos é 

que se deu uma explosão que projectou fragmentos. O desenho do pav�mento é um 

perfeito espelho deste fenómeno, parecendo desenhar linhas centrífugas; quando nos 

referimos a fragmentos, atenta-se logicamente à sensação que a geometria e direcção 

das capelas latera�s dão; em vez de uma s�mples homolog�a do desenho de Brunellesch�, 

19 Bors�, Franco, Bernini: architetto, pág. 328

f�g. 67
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f�g. 69 Fotograf�a t�rada do �nter�or 
da lanterna de San Carlo alle 
Quatro  Fontane. As colunas 
brancas conf�guram o espaço, 
marcando cont�nu�dades em 
vez de quebras

fig. 68 O desenho da abóbada 
actua como um fractal 
que no momento de 
tensão máx�ma explode 
numa magníf�ca 
pomba lum�nosa

f�g.71 San Carlo alle Quatro Fontane, anál�se geométr�ca Borrom�n� ut�l�za claramente a 1ª oval 
de Serlio, mas enquadrando-a numa vesica piscis perpendicular à primeira. Os nichos 
latera�s são o resultado de uma oval a o�to centros

f�g. 70 Desenho de 
Borrom�n�, 
ev�denc�ando os 
traçados da planta



47 esPaços de Planta elíPtica ou oval: resenha histórica

Borromini individualiza cada capela tornando-a um elemento que foi cuspido para 

longe do centro. Esta característ�ca está patente na cu�dadosa escolha dos centros de 

projecção que desenham as capelas; no entanto estas não são desenhadas segundo 

um centro de projecção, só a sua direcção é tomada e depois seguida de um desenho 

ortogonal cr�ador da refer�da �nd�v�dual�dade.

A uma distância não superior a �50 metros e construída 30 anos antes encontra-se 

outra igreja barroca não menos interessante, e que disputa - ou complementa - o 

lugar da ma�s caracter�zadora do barroco romano. Apesar de ser a sua pr�me�ra 

obra independente,  a igreja de San Carlo alle Quatro Fontane (�638) é também a 

igreja mais famosa de Francesco Borromini. Enquadrando-se numa esquina, com um 

terreno apertado, Borromini - tal como Michelangelo - não se deixa intimidar pela 

infortunada circunstância da implantação - neste caso as magras dimensões - e vê-

se a braços com um problema de optimização de área. A forma oval revela-se como 

uma eficiente maneira de aproveitar o espaço, nomeadamente aquele que é retirado 

pela esqu�na de uma das quatro fontes. Por outro lado, alguma prem�ssa hav�a de 

haver em relação a um plano de cruz grega. Ou a ordem encomendante, ou o próprio 

Borromini teria uma predilecção por este tipo de planta e, afim de conseguir dar 

uma percepção de ma�or área e complex�dade ao �nter�or da �greja do que aquela 

que teria caso fosse desenhada como simples cópia dos modelos existentes aplica 

um �ntr�ncado s�stema de ova�s e me�os círculos. É ut�l�zada uma transformação 

topológica do modelo bramantiano para S. Pedro de modo a conseguir encaixar no 

pequeno terreno este templo branco. Nota-se de facto num esquisso a consciência das 

quatro alas, dominadas por um espaço central. Num gesto muito barroco, as formas 

são est�cadas e encolh�das, aprox�madas, sobrepostas. 

Como composição final, somatório e síntese das intenções demonstradas, Borromini 

utiliza a primeira oval de Serlio, mas aplica-a com tal sentido que se perde o esquema 

serliano na intenção borrominiana. A oval é inscrita num duplo triângulo equilátero 

- rombo - que circunscreve os triângulos da �ª oval de Serlio. Borromini utiliza então 

os quatro vért�ces do seu rombo como vért�ces máx�mos do espaço �nter�or da �greja. 

As absides são desenhadas com meia-volta circular, enquanto que os nichos laterais 

têm o perímetro desenhado pelo excerto de uma complexa oval de 8 centros. Nas 

f�g. 72
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f�g. 73 San Carlo alle Quatro Fontane, planta esc. 1:200
 Após colocar a igreja no interior do seu lote, Borromini aproveita eximiamente 

os espaços sobrantes através de várias células ligadas orgânicamente, em que se 
nota uma grande l�berdade formal
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abs�des que term�nam o e�xo ma�or Borrom�n� apl�ca me�a calote esfér�ca, enquanto 

que os nichos laterais são cobertos por um quarto de elipsóide. A cúpula, um esferóide 

prolato de base oval, tal como na primeira experiência de Vignola - Sant’ Andrea na 

Via Flaminia -, também aqui não repercute a planta que lhe chega como base, o 

rectângulo que desenha os quatro arcos; são aplicados, não triângulos elipsóides, 

mas neste caso pentágonos elipsóides20. Nota-se um grande à vontade com os temas 

essenc�a�s do barroco, além de uma base geométr�ca r�gorosa, determ�nante na 

exaltação das �ntenções de projecto.

 a EXaltação da pErspEctiva E das cónicas

Segu�ndo um crescendo de sap�ênc�a que se v�nha a desenvolver com autores como 

Andrea Pozzo - escreveu um tratado sobre representação perspéctica ilusionista -, 

ou os Bibiena - família perita na criação de cenografias perspecticamente credíveis 

-, atinge-se um auge na utilização das leis perspécticas como base arquitectónica. 

Juan Caramuel, um padre jesuíta espanhol que dedicou a sua vida ao estudo de 

vár�as c�ênc�as, acred�tava na matemát�ca como solução para problemas da ma�s 

variada ordem, incluindo a arquitectura. Na sua obra de �678 Architectura civil recta 

y obliqua anunc�a o nasc�mento de uma nova arte, que contempla todas as outras.: 

“Hoje nasce uma Arte Nova; (Oitava entre as liberais, décima entre as musas) da 

qua nada se escreveu no Mundo. A arquitectura oblíqua, digo: poque nela se ordena, 

quanto da Arquitectura Recta, quando do tempo de Jerusalém, quando da Artimética, 

Geometria, Logarítmica, Pictoria, Estatuária, Perspectiva e outras diversas Ciências 

que neste Livro se discutem”21. Caramuel mostra como a sua “arquitectura oblíqua”, 

ao contrário da “arquitectura recta”, contempla o construído a partir do observador, 

em vez de abstracc�onar o desenho em função de um plano. Brunellesch� �ntroduz a 

perspect�va na Europa no estudo da arqu�tectura mas, segundo Caramuel, un�camente 

de um modo “pictórico”, ao contrário do modo “arquitectónico” que este quer fazer 

prevalecer. Apesar de adm�t�r que, desde há mu�to, ex�ste uma consc�enc�al�zação 

dos problemas perspéct�cos aquando da exper�enc�ação v�sual dos espaços e dos 

objectos, Caramuel deseja matemat�zar todas estas s�tuações, entregando às le�s da 

20 Um pentágono assente numa superfície elipsóide

21 Juan Caramuel citado por Camerota, Filippo, Architettura e Prospettiva tra inediti e rari, pag.79
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f�g. 74 Desenho para claustro elípt�co, de 
Juan Caramuel

fig. 75 Desenhos de Brook Taylor (�776) ilustrativo do 
entendimento do fenómeno da perspectiva em 
consonância com a teoria das cónicas

f�g. 76 Desenho de Kepler �lustrando os 5 t�pos 
de cónicas partilhando um dos focos e a 
d�rectr�z

f�g. 77 Ilustração do teorema de Desargues, 
em que se percebe a razão da 
projectividade dos dois triângulos 
sombreados
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perspectiva e das cónicas a responsabilidade por uma melhor arquitectura.

Esta mane�ra de se relac�onar com a arte construída está patente num desenho, 

presente no seu tratado, para um claustro elípt�co. De modo a proporc�onar conforto 

v�sual ao espectador que se encontra no centro desta estrutura, Caramuel acred�ta 

ser necessár�o alterar a planta do fuste de cada coluna do per�st�lo de modo a que 

apareçam ao espectador todas de espessura igual. Para este fim, Caramuel encontra 

como solução adoptar para cada coluna uma planta elípt�ca, em que muda somente 

o e�xo ma�or desta em função da necess�dade de correcção perspéct�ca. Esta estre�ta 

relação entre os fenómenos da perspectiva e das cónicas não é no entanto inovadora 

de todo. Cerca de quarenta anos antes do tratado de Caramuel, t�nha s�do publ�cado 

em Par�s uma obra chave de geometr�a de G�rard Desargues. 

Inser�do no círculo de Mersenne22, Desargues debruçou-se sobre o estudo da geometria 

de um ponto de vista visual sintética, ao contrário do seu contemporâneo Descartes, 

que prefer�u o lado analít�co tendo como ma�or tr�unfo a cr�ação das coordenadas 

cartesianas. Desargues, após publicar um método de construção perspéctica sem 

necess�dade de desenhos aux�l�ares complementares, publ�ca Brouillon Project 

d’une atteinte aux événemens des rencontres du Cone avec un Plan�3, em que cr�a a 

geometria projectiva, unificando todas as teorias relativas à projectividade de uma 

figura, incluíndo, naturalmente, as várias perspectivas, sombras e vistas que se 

faziam até então. De modo a explicar esta nova geometria, apoia-se no conceito de 

infinito para fazer valer o cone e o cilindro como o mesmo lugar geométrico, mudando 

somente o vértice do mesmo, estando este, no primeiro caso, a uma distância finita 

e, no segundo caso, a uma distância infinita. Após provar o teorema que mais tarde 

viria a ter o seu nome, mostra a equivalência projectiva para todas as cónicas, dando 

uma explicação científica para o esboço de Kepler na sua observação das propriedades 

mant�das através da l�nha, h�pérbole, parábola, el�pse e c�rcunferênc�a. Desargues 

providencia assim, pela primeira vez, uma teoria unificadora de todas estas curvas 

que são secções de um cone, ao mesmo tempo que coloca as suas relações no espaço 

projectivo, claramente caracterizador dos fenómenos da perspectiva.

Com um conhecimento claramente fundado nos avanços científicos vigentes, Juan 

Caramuel apl�ca d�rectamente na arqu�tectura as suas conv�cções. Em V�gevano, 

Itál�a, é responsab�l�zado por desenhar uma nova fachada para a catedral. O e�xo do 

templo não é co�nc�dente nem paralelo com o da compr�da P�azza Ducale. Caramuel 

ut�l�za um plano assente numa base elípt�ca para consegu�r conc�l�ar as duas d�recções 

22 Marin Mersenne (�588-�648) foi um monge estudioso e correspondente de cerca de 78 estudiosos, 
func�onando este conjunto de l�terados como uma espéc�e de academ�a v�rtual, na qual se �ncluía por 
exemplo Pascal, Descartes, Fermat, Gal�leo Gal�le�, Ét�ènne e Roberval.

23 Estudo breve dos resultados do encontro de um cone com um plano, publ�cado em 1639



52 esPaços de Planta elíPtica na arquitectura religiosa: o caso da igreja dos clérigos no Porto

f�g. 78 V�sta aérea de V�gevano mostrando o desfasamento do Duomo em relação à P�azza Ducale

f�g. 79 A fachada elípt�ca, 
entend�da como um pano 
de cenár�o

fig. 80 Plano do projecto de Juan Caramuel mostrando a sua 
fachada em relação com o Duomo pré-existente
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cr�ando, com esta nova fachada, um objecto com dupla func�onal�dade, bastante 

perceptível em planta: a de dar um fecho cenográfico à piazza e a de oferecer uma 

fachada para a catedral. 

Com a base formal que Bernini e Borromini firmaram, os arquitectos contemporâneos, 

e subsequentes, ganharam acesso a um léx�co e savoir faire barroco bastante 

alargado, abrindo caminho para outras experiências arquitectónicas, ganhando 

estas um p�co na arqu�tectura de Guar�no Guar�n�, F�scher Von Erlach e Balthasar 

Neumann. Entretanto, vários eram os locais que adoptavam o novo estilo, através 

de arquitectos chegados de locais influentes na arte, como Florença, Siena, Roma. 

Um destes arqu�tectos acaba por se sed�ar no Porto, em Portugal, depo�s de um 

percurso artístico de iniciação. Sentimos ser necessário explicar as circunstâncias 

que poss�b�l�taram tal m�gração, po�s é necessár�o compreender as cond�c�onantes 

que fizeram Nicolao Nasoni, um pintor de Siena, construir um dos mais importantes 

ed�fíc�os nesta c�dade do norte, o Porto.
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 igrEJa dE nossa sEnhora 
da assunção dos clérigos:

rEsEnha histórica
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f�g. 81 Escudo empunhado pela estátua de S. M�guel Arcanjo, mostrando 
um pictograma da Torre dos Clérigos, a antiga Porta do Olival, 
ossos dev�do ao cem�tér�o ex�stente no local, ass�m como ol�ve�ras 
caracter�zadoras do Campo do Ol�val
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a irmandadE dos clérigos

C�dade do Porto, �níc�os do séc. XVIII. Uma sér�e de ordens rel�g�osas24, cr�adas a me�o do 

século anterior, não resistem à sua fraca economia e, como solução decidem fundir-se 

numa maior e una. É esta a Irmandade de Clérigos Pobres de N.ª Sr.ª da Misericórdia, 

S. Pedro e S. Filipe Nery, criada em �706, com sede que passa a localizar-se na 

Igreja da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Rua das Flores. Em �7�0 o papa 

Clemente XI oficializa a ordem por meio de breve e, em 3� de Maio de �73�, a Mesa da 

Irmandade dos Clér�gos del�berou constru�r uma �greja para a Irmandade, ded�cada 

a Nossa Senhora da Assunção. O lugar doado para tal obra tinha como nome Cruz 

da Cassoa: “o lugar da Cruz da Cassoa, na orla da alta planície oeste extramuros 

da cidade, chamado Campo do Olival. À esquerda estavam as muralhas com as 

duas torres; à direita levantava-se o Real Recolhimento do Ando, na actual Praça de 

Lisboa, e a Capela do Adro dos Enforcados, mantida com o seu respectivo cemitério 

pela Santa Casa da Misericórdia, para fazer as exéquias e os enterros dos miseráveis 

que pereciam na forca. Em frente, descia rapidamente a Calçada da Natividade, hoje 

rua dos Clérigos, na direcção da Praça das Hortas e a Igreja dos Congregados, donde 

subia, em direcção contrária, a rampa da Rua de Santo António, indo para a Praça 

da Batalha e Igreja de Santo Ildefonso”�5.

A 13 de Dezembro do mesmo ano, o Deão da Sé do Porto, Dom Jerónimo de Távora 

Noronha Leme e Cernache, entrega à Mesa a planta de Nasoni. Podemos assim 

d�zer que, se exclu�rmos todas as alterações decorrentes no processo de construção, 

estamos perante um projecto de �73�, riscado por Nicolao Nasoni. 

Voltemos um pouco atrás no tempo de modo a podermos perceber a personagem que 

r�scou o desenho que dar�a or�gem a tão s�ngular construção no Porto do séc. XVIII.

24  Eram estas as de Nossa Senhora da Misericórdia (�64�), S. Pedro ad Vincula (�655) e S. Filipe Néri 
(�666)

25 Sm�th, Robert, Nicolau Nasoni Arquitecto do Porto, pág. 87
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f�g. 83 Quadraturas de V�ncenzo Ferrat� na �greja de S. Mar�a delle Graz�e

f�g. 82 San G�ovann� Valdarno em 1704. Gravura de V�ncenzo Ferrat�
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nicolao nasoni

San Giovanni Valdarno di Sopra, � de Junho de �69�. Nesta pequena vila da Toscana, 

em Itália, nasce Niccolo Nasoni, filho de Francesco e Margaretta. Aqui tinham sido 

p�ntadas em 1699 quadraturas na �greja de S. Mar�a delle Graz�e, por um V�ncenzo 

Ferrat�, e “é natural que (Nasoni) o seguisse a Siena, onde, em 1�10, assina como sua 

testemunha, comprovando o seu aprendizado”�6. V�ncenzo Ferrat� pertenc�a a uma 

l�nha de p�ntores quadrat�stas que ao contrar�o daqueles que “olhavam à recuperação 

do repertório maneirista junto à criação de um mundo ilusionístico irreal, imbuído 

de ligeireza rococó”��, t�nha “o vivo interesse pela ilusão de verdade�ras arqu�tecturas 

que, na tensão à construção veros�m�le, ainda seguiam à grande lição seiscentista 

emiliana.”28 Ferrati era também especialista em monumentos fúnebres, e na sua 

agora qualidade de colega na “Congregazione dei Rozzi” poderia ter ensinado 

a Nasoni esta arte, o que explica o desenho de catafalco a si atribuído. As ditas 

influências romanas que se atribuem a Nasoni – na hipótese da sua estada naquela 

cidade – podem ter resultado do seu contacto com Jacopo Franchini, o arquitecto que 

desenhou o arco triunfal projectado por Nasoni em �7�5. Este arquitecto denotava 

grandes influências berninianas e borrominianas, perceptíveis quer pela observação 

dos mot�vos decorat�vos na sua arqu�tectura, quer pelo seu “interessante álbum de 

desenhos com numerosos palácios e igrejas romanas da época barroca”�9. 

Este arco tr�unfal terá �mpress�onado deveras o prínc�pe Ferd�nando de Med�c� que 

conhecido pelo seu mecenatismo poderá ter influenciado a ida de Nasoni para Bolonha, 

cidade a que chega em �7�6. Nesta altura “venne a Bologna questo giovane senese 

per fare lu suoi studij nella Architettura”30, tal como diz Marcello Oretti, biógrafo dos 

artistas bolonheses do séc. XVIII. Oretti diz-nos também que era colega de Nasoni um 

Giovanni Zanardi. Existe um documento autobiográfico de Zanardi em que podemos 

ler “altri due scolari (...) attendevano solamente a fare delli quadri di Prospettive, 

uno chiamato António Donini ... l’altro era un tale Nicolò Nasoni”31. A �nformação de 

que Nasoni estudou Arquitectura em Itália é muito preciosa, pois acredita o “pintor-

26 Raggi, Giuseppina, A formação bolonhesa de Niccolò Nasoni: algumas antecipações, in revista 
Monumentos nº14, pág. 34

27  �dem

28  �dem

29  �dem, pág. 35

30  �dem, pág. 33

31 Ragg�, G�usepp�na, A formação bolonhesa de Niccolò Nasoni: algumas antecipações, �n rev�sta 
Monumentos nº14, pág. 34
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f�g. 84 Desenho do arco de tr�unfo da 
ele�ção de Zondador�

fig. 85 O carro de Marte, de Nicolao Nasoni

fig. 86 Nicolao Nasoni, portadas e ornamentações falsas no palácio do Grão-Mestre da Ordem de Malta
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decorador” numa outra arte maior para a qual mais tarde demonstrou aptidão. No 

entanto, parece importante dar o devido crédito ao testemunho de Zanardi, pois não só 

é mais específico, como conhecia seguramente Nasoni mais de perto. Zanardi refere-

se a um curso específico de Perspectiva, dando a impressão que a arquitectura que 

Nasoni fora aprender a Bolonha era aquela que se representava, e não aquela que 

se construía. Em vez de se ter formado como arqu�tecto completo, é ma�s verosím�l 

que tenha aprend�do a ser um quadratur�sta de arqu�tectura, ens�nado a recr�ar 

situações arquitectónicas, imagens, espaços até, compostos com as correctas ordens 

e decorações, revelando uma credibilidade estrutural muito forte. Em Bolonha fica 

4 anos, voltando a ser documentada a sua presença em S�ena em 1720, aquando 

das celebrações da eleição de Marcantonio Zondadori a Grão-Mestre da Ordem de 

Malta. Nasoni terá desenhado, por esta ocasião, um carro alegórico de Marte que 

terá �mpress�onado toda a gente, ou não fosse “uma descrição desta festa mandada 

pelo conde Fransceso Poccolomini, de Siena, ao bailio de Acre, D. António Manuel 

de Vilhena, em Lisboa”3�, que estava destinado a ser, dois anos depois, o novo Grão-

Mestre da Ordem de Malta, e veio-se a revelar como uma das razões para a ida de 

Nasoni para aquela ilha.

Existem possibilidades, especulações, sobre outras paragens em que Nasoni possa 

ter estado algum tempo, quiçá absorvendo alguma cultura arquitectónica presente 

no local. Roma e Lecce parecem ser as mais óbvias, sendo estas cidades também 

pólos profusos do barroco. Lecce é mesmo chamada a “Firenze del Sud”. Em Roma, 

Nasoni teria tido oportunidade de observar atentamente algumas obras de Bernini e 

Borrom�n�, ta�s como San Carlo Alle Quatro Fontane, San Andrea al Qu�r�nale ou a 

Piazza di San Pietro. Se realmente Nasoni esteve em Roma, terá decerto tido tempo 

para se aculturar com o ma�s avançado que se faz�a na época, ad�c�onando temas ao 

seu léx�co artíst�co.

La Valetta, a capital da ilha de Malta era na altura uma das mais ricas capitais europeias, 

sendo natural que atraísse o jovem pintor-decorador. Com o muito provável convite 

do Grão-Mestre – Marcantonio Zondadori é Grão-Mestre de �7�0 a �7��, e depois, 

por eleição unânime D. Manuel António de Vilhena é eleito para o mais alto cargo 

da Ordem de S. João de Jerusalém, desde �530 estabelecida na ilha de Malta, donde 

deriva o nome mais conhecido de Soberana Ordem de Malta-, Nasoni chegou à ilha, 

e sabe-se com precisão, através de datas assinadas pelo autor, que esteve em Malta 

a pintar, mais precisamente a decorar o palácio do Grão-Mestre da Ordem de Malta, 

o português Dom António Manuel de Vilhena. As datas visíveis nas pinturas são de 

1723, 1724 e 1725, pelo que se parte do pr�nc�p�o que estes três anos foram v�v�dos 

32  Sm�th, Robert, Nicolau Nasoni: arquitecto do Porto, pág. 21
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fig. 87 Vista aérea de La Valletta f�g. 88 Planta de Sant�ago

fig. 89 Abóbada da igreja de Santiago f�g. 90 Perspect�va reconstruída mostrando os do�s e�xos 

fig. 9� Nicho lateralf�g. 91 Alguns aspectos da �greja de Sant�ago f�g. 93 Perspect�va central
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ininterruptamente naquela ilha. De Malta e Nasoni, Robert Smith faz ressaltar um 

edifício que terá influenciado em particular o então pintor. É este a igreja de Santiago 

della Valletta, ou St. James, e que segundo Robert Smith terá inspirado Nasoni para 

fazer a dos Clérigos, visto serem bastantes as semelhanças arquitectónicas além da 

óbvia similitude na ovalidade da planta. Smith avança com a identidade do autor de 

Sant�ago de la Valletta: G�ovann� Barbara. Realmente, este arqu�tecto fora nomeado 

Capomeste delle Opere em Malta, mas quem desenhou Sant�ago della Valletta fo� 

Romano Fortunato Carapecch�a, em 1710. Este arqu�tecto v�era de Roma, sendo 

d�scípulo de Carlo Fontana, que por sua vez ass�st�ra Bern�n�. É cur�oso também 

notar que foi este arquitecto que desenhou o Teatro Manuel, o segundo mais antigo 

teatro na Europa mandado fazer por Dom António Manuel de Vilhena. Andando a 

trabalhar também para o Grão-Mestre, não terá sido pouco provável um contacto 

directo entre Nasoni e Carapecchia e daí, possivelmente, advir a atenção de Nasoni 

pela arqu�tectura presente em Sant�ago della Valletta, templo al�ás, reservado 

aos reis de Castela, Leão e Portugal.  Esta igreja é de um Barroco bem feito, em 

tudo espelho de um arqu�tecto consc�ente das suas �ntenções, e com ferramentas 

para as fazer transparecer no edificado. Totalmente branca, com algumas singelas 

decorações a dourado, esta �greja faz lembrar a arqu�tectura de Borrom�n�, tanto 

pela sua caracter�zação cromát�ca no uso do branco pelo todo, como no uso da oval 

decomposta. Esta não é usada como uma forma pura que deve ser respe�tada ao 

ponto de a manter na sua génese, mas é s�m cortada, fat�ada, modelada de modo 

a cr�ar espaços caracter�zados por  aberturas e tensões que em tudo contr�buem 

para o enr�quec�mento espac�al desta estrutura. A oval ut�l�zada, no entanto, não 

encaixa em nenhum dos modelos serlianos verificados acima, seguindo antes à risca 

a utilização do rectângulo de ouro, forma única necessária como base à construção 

desta curva fechada reguladora. Esta não é uma proporção frequente no barroco, o 

que não é suficiente para refutar a possibilidade de, por qualquer razão, Carapecchia 

ter ganho uma afinidade com a secção áurea. Afinal a independência de uma ilha dá 

d�re�to a certas autonom�as...

Apesar da prosperidade da fantástica La Valletta, e aparente boa posição de Nasoni 

no âmbito artístico, ali não ficou mais do que três anos. Este personagem, ao longo 

do seu percurso, mostrara não ser demas�ado sedentár�o, qu�çá gostando até de 

mudar de ares, aprendendo sempre ma�s pelo cam�nho. Há quem defenda que se 

tenha met�do nalguma �nconven�ênc�a, e por �sso tenha saído de Malta em boa 

altura. Por outro lado, é indiscutível o poder de Portugal financiado pelas várias 

toneladas de ouro que chegavam todos os anos à cap�tal do Re�no. Grandes obras 

se �am fazendo, com destaque para o grande Convento de Mafra, somado às vár�as 

intervenções artísticas/arquitectónicas pelo país fora: era sem dúvida um bom 
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f�g. 94 O Porto na pr�me�ra metade do séc. XVIII

fig. 95 Frontão invertido de portada na capela-mor

f�g. 98 Portas desenhadas por 
Nasoni no claustro 
da Sé

f�g. 98 As c�nco ova�s encontradas a 
encimar as portas que Nasoni 
er�g�u no claustro da Sé do 
Porto, das qua�s duas têm 
uma proporção e desenho 
mu�to pecul�ar, como se verá 
ma�s ad�ante neste trabalho

fig. 96 Assinatura de Naso-
n� nas p�nturas da 
Sé

f�g. 97 Uma das portas 
do clausto da Sé
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destino para todos aqueles que trabalhassem na área da edificação e sua decoração. 

Teria também Nasoni uma vontade de maior liberdade, nomeadamente no campo 

construído - arquitectura -, uma vez que Malta já tinha os postos bem ocupados 

por competentes arquitectos? Terá Nasoni sucumbido à forma mais viva da arte, 

tal como Michelangelo ou Borromini, indo da arte figurativa à arte habitável? Se 

assim foi, certamente Nasoni terá visto em Portugal uma oportunidade de brilhar, 

tal como aconteceu na sua ida para Malta. Longe de especulações, existe um nome 

que despoleta a vinda de Nasoni para esta longínqua cidade europeia: Roque de 

Távora e Noronha, cavaleiro da Ordem de Malta. Esteve contemporaneamente 

na �lha que dá nome à sua Ordem e fo� certamente através dele que o seu �rmão 

Jerónimo de Távora e Noronha, que ocupava o cargo de Deão da Sé do Porto, terá 

tido conhecimento de Nicolao Nasoni.  Que foi este Deão o responsável directo pela 

viagem de Nasoni para Portugal não restam dúvidas, eliminadas pela própria mão 

do pintor: “NICCOLO NASONI FIORENTINO NATURALE DELLA TERRA DI S. 

GIOVANI VAL DARNO D. SOPRA DIE A DI PINGERE IN QUESTA SE IL 9RE DE 

�7�5 E ORA �73� E VENE PER MEZZO VENE DEL S.R. DECANO GIROLAMO 

TAVORA E NOROGNA”

É então como pintor-decorador na Sé do Porto que Nasoni começa a sua actividade 

artística em Portugal, com Jerónimo de Távora e Noronha como seu empregador. 

Pinta na capela-mor desta igreja a partir de �7�5, mas o seu trabalho estende-se 

a�nda às naves, sacr�st�a e alpendre, até 1737. Em pr�ncíp�os de 1726 dera provas 

como manejador de pedra ao levantar duas portadas na capela-mor, de frontões 

invertidos, tema que virá a ser uma das suas marcas características. Nesta Sé, 

Nasoni havia ainda de fazer as portas e outros adornos no claustro, a galilé e anexa 

fonte de S. M�guel, escadar�a nobre, entrada pr�nc�pal na �greja e suas guardas e 

também a empena entre as torres do relógio, agora retirada. 

É precisamente no desenho das portas que Nasoni faz no claustro, que encontramos 

uma forma recorrente a coroar os topos destas estruturas: a oval. Em 1731 é chamado 

pelo Deão da Sé de modo a r�scar um desenho para aquela que será a futura Igreja 

dos Clérigos Pobres. Nasoni desenhará uma planta de forma também oval para esta 

igreja; mais à frente neste trabalho demonstraremos a grande afinidade entre estas 

duas formas.
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a construção da igrEJa

“Na noite anterior [à data de lançamento da primeira pedra] houve luminárias por 

toda a cidade, sobretudo nas casas dos irmãos, em honra da «magnífica e sumptuosa 

obra da nova igreja» e, no sítio dela, outras maiores. Estas foram desenhadas pelo 

próprio arquitecto, que entre tantas outras coisas, entendia a arte bem italiana da 

pirotécnica” 33. O Livro de Obras da Irmandade descreve as “luzes furtadas e pinturas 

da perspectiva, feytas com todo o primor da arte por Nicolau Nasoni, insigne pintor 

Architecto da mesma obra”34, que foram pagas pelo Rev. Manuel Ferre�ra da Costa, 

um dos adm�n�stradores da construção da �greja. Constaram de ma�s de 5500 luzes, 

traçando as armas da Irmandade com os símbolos da padroeira (Nossa Senhora da 

Assunção) «ao redor da fachada da futura igreja”35.

As “pinturas formavão hum vistoso arco onde havia de ser a porta principal da Igreja, no 

qual se via em hua pintada tarja com as armas desta nobre Irmandade, acompanhando 

a toda esta machina dos lados varias pinturas, todas Ieroglificos da pureza da Virgem 

Senhora nossa, com seus titulos, que bem esplicavão e mostravão todas estas pinturas 

o frontespicio da nova Igreja, na forma e architectura, assombrada e realçada na 

forma que havia de ser, importando as luzes que nella estavão mais de sinco mil 

e quinhentos, mostrando ao povo a mais vistosa perspectiva que até aquelle tempo 

já mais se tinha visto...»36. No seu papel de pirotécnico, Nasoni seguiu as pisadas 

de Bernardo Buontalenti, um arquitecto florentino que o terá influenciado, cujo 

talento neste ramo lhe deu a alcunha de Bernardo delle G�randole. Provavelmente 

proposto pelo próprio arquitecto Nasoni, todo este espectáculo certamente não 

serv�ra somente para ganhar o respe�to e adm�ração do povo pela nova �greja, mas 

terá tido eventualmente fins práticos de uma pré-visualização do projecto construído 

no local.

Começam assim os trabalhos a 3 de Julho de �73� parando, no entanto, menos de 

meio ano depois. O anterior mestre, António Pereira, havia sido convencido pela 

paróquia de Santo Ildefonso para não contribuir para a eventual concorrência da 

grand�osa �greja nova. A 22 de Dezembro o novo mestre, M�guel Franc�sco, “achou 

pelas medidas que tinha tomado, que o dito Mestre Antonio Pereyra hia enganado 

a mesma Irmandade, faltando à verdade da planta e às medidas della, e que assim 

33 B. Xav�er Cout�nho, A Igreja e Irmandade dos Clérigos, pag.81

34 �dem

35 �dem

36 �dem
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necessitava de ser visto e revisto o que estava feyto, continuando a obra, ou se era 

necessário desfazer ou acrescentar algua couza»3�. M�guel Franc�sco fora chamado e, 

por fim, surgiu Mestre Manuel António de Sousa que se torna agora o responsável 

pela obra.

A Março de �745, após vistoria aos alicerces da frontaria, é decidida a sua incapacidade, 

sendo tudo demol�do para se voltar a levantar. 

Torres laterais e zimbório

Existe um termo em Novembro de �746 que diz que “examinados os sentimentos 

e ruturas do zimbório da Igreja, os mestres resolveram que para a segurança da 

obra era preciso fazerem-se duas Torres de ambos os lados e que desta sorte, além de 

ficar segura a dita obra lhe causava mais perfeição”3�. Estas torres ag�r�am ass�m, 

primordialmente, como contrafortes nos extremos do eixo menor da cúpula. Um mês 

depois é organizada uma votação pela a) construção das torres laterais, ou b) retirada 

do zimbório. O resultado dita o esquecimento da hipótese das torres, mas o zimbório 

não é eliminado. É sim simplificado e aligeirado.

Primeira Missa

Apesar de ainda inacabada, a �8 de Julho de �748 é inaugurada a Igreja dedicada 

a Nossa Senhora da Assunção com uma missa. Só em �749, é dada a igreja como 

pronta e, um ano depois, a sua fachada. Apesar de ter entrado em funções “plenas” 

a�nda hav�a obra por acabar, nomeadamente as escadas em frente à frontar�a que, 

tendo sido começadas a �750, só ficariam prontas em �753.

As indesejadas torres defensivas

Em �744 iniciou-se uma campanha dos Clérigos para a destruição das estruturas 

defens�vas da Muralha Fernand�na que compet�am perspect�camente com a fachada 

da �greja. Os do�s cubelos “q. assombravão o frontespicio da nossa Igrª”39; campanha 

esta que só viria a revelar-se bem sucedida em �75�, quando é obtida autorização 

régia para a sua demolição. Ora, em �750, a frontaria da igreja fica totalmente 

37 B. Xav�er Cout�nho, A Igreja e Irmandade dos Clérigos, pag.97

38 �dem, pag.106

39 �dem, pag.104
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fig. 99 Torre dos Clérigos, em primeiro plano, vendo-se em sucessão o corpo do Hospital e a curva 
anunciadora da planta elíptica da Igreja de Nossa Senhora da Assunção dos Clérigos
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concluída. Será que esta foi deixada para último – à boa maneira toscana – de modo 

a poder tomar uma dec�são ma�s coerente baseada na permanênc�a ou não das torres 

da muralha? Sabemos que o terreno onde hoje se encontra a Enfermaria e a Torre só 

fo� obt�do tard�amente, já depo�s do projecto fe�to e a construção começada. 

Finalização

Foi então depois decidido fazer uma única torre na parte Oeste do edifício, dando para 

o então Campo do Ol�val. Factualmente temos a apresentação da planta para a 

cont�nuação do ed�fíc�o e da torre em 1754, c�nco anos depo�s da conclusão da �greja e 

quatro depo�s da conclusão da frontar�a. Em 1753 a Casa do Despacho e Enfermar�a 

ou Hospital começam a ser construídos, tendo conclusão a �758. Em �757 a Torre 

chegara ao nível do telhado do Hosp�tal.

Concluída a obra da torre, hoje comummente chamada Torre dos Clérigos, fica rematada 

ass�m a nobre obra dos Clér�gos Pobres em 1763.
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fig. �00 Retrato de António Roiz Souto, em que está reprensentada ao fundo a única imagem existente da antiga 
capela-mor

f�g.102 V�sta actual da 
capela-mor, um 
rectângulo com 
o retábulo-mor 
a fechar o topo

f�g. 101 Planta do �nter�or da �greja à escala 1:500 
 À d�re�ta uma h�potét�ca planta do remate da nave, ut�l�zando como auxíl�o a 

planta de Sant�ago della Valletta. À d�re�ta, a s�tuação actual.
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as altEraçõEs

O grand�oso e delgado ed�fíc�o que vemos hoje na rua dos Clér�gos não é aquele que 

Nasoni teria originalmente imaginado. Várias modificações ao plano original surgiram 

durante a construção, e mesmo após a sua conclusão mais aspectos foram alterados. 

Logo no início da obra, por altura da mudança para o Mestre M�guel Franc�sco, poderá 

já o plano ter sofrido alterações. Esta hipótese de carácter meramente especulativo 

baseia-se numa passagem reveladao por Xavier Coutinho: “necessitava de ser visto 

e revisto o que estava feyto, continuando a obra, ou se era necessário desfazer ou 

acrescentar algua couza”40.

Capela-mor

Em �767 é feita uma alteração ao espaço interior do templo religioso. A capela-mor 

original é ampliada e, no seguimento desta modificação, o retábulo principal é também 

aumentado, ocupando a total altura da abs�de. Ex�ste uma p�ntura onde a�nda se 

pode vislumbrar uma memória visual de como teria sido o anterior. A capela-mor 

teria sido de carácter absidal, semi-circular, ao estilo da igreja de Santiago de La 

Valletta. De certezas, temos notícia de “lunetos”41, ferros e vidraças para a capela-

mor, isto em �753-54, cinco anos depois da conclusão das obras da igreja. Se era uma 

parte inacabada, alteração ou conservação, não sabemos, mas esta notícia dá-nos 

conta de um altar-mor bastante diferente do actual, um altar-mor iluminado por trás, 

com mais do que � janelas certamente. Terá sido a capela-mor anterior ampliada de 

modo a poder acomodar o cadeiral agora visível? É fácil imaginar um Nasoni italiano 

a esquecer-se de tal prática nas igrejas portuguesas, mas também difícil aceitar que 

não houvesse comunicação suficiente entre o arquitecto e a Ordem de modo a poder 

esclarecer a questão do cadeiral. É assim colocada a hipótese de esta exigência ter-

se colocado devido a uma decisão posterior. Lembrando um pouco os sinuosos mas 

eficientes caminhos que Brunneleschi nos oferece na sua cúpula fiorentina, também 

para chegarmos à base da cúpula nasoniana é-nos dado a percorrer um caminho algo 

estre�to entre duas cascas, serpenteando por onde pode, mas nunca recorrendo a 

soluções tortuosas. S�tuação que claramente é contrar�ada no acesso do p�so térreo ao 

pr�me�ro nível da �greja, uma vez que não ex�ste percurso claro, exceptuando aquele 

40 B. Xav�er Cout�nho, A Igreja e Irmandade dos Clérigos, pág. 97

41 �dem, pág. 350
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fig. �03 Montagem fotográfica com perspectiva sobre o interior da abóbada da Igreja dos Clérigos
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que atravessa um dos salões do corpo do Hosp�tal 

O que é claro nesta história turva, é que a capela-mor fora ampliada com risco do próprio 

Nasoni após a Ordem ter recebido por doação mais terreno para a continuação da obra. 

A data para o começo destes trabalhos deverá rondar 1756 po�s nesse tempo aparece 

uma verba gasta acerca do ret�ro de um entulho e varas que v�eram para lançar a obra 

abaixo. �763 é o ano de finalização das obras dos Clérigos, apresentando-se à cidade 

uma �greja, enfermar�a e torre completas, no ma�s fulgurante est�lo barroco, mas os 

irmãos continuavam sem retábulo-mor, lugar digno para albergar o Santíssimo. A 4 

de Setembro de �767, tornando-se a situação inadiável, os Irmãos decidem dar inicio 

à obra, confiando o desenho ao arquitecto Manuel dos Santos Porto. Mármore foi o 

mater�al escolh�do, sumptuoso e pouco v�sto no Porto, v�ndo este de vár�as pedre�ras 

entre Mafra e Sintra e escolhido pelo próprio arquitecto. Grande fora o trabalho de 

trazer tanta pedra até ao Porto, mas o retábulo ficou feito, e com primor.

 

O zimbório (ou sua inexistência)

Em �746 já a cúpula estava levantada, e com “fendasinhas”42 na fachada a�nda se 

discutia a possibilidade das torres. Com a simplificação do zimbório, esse projecto é 

abandonado. Mas, infelizmente, o zimbório teve destino igual ao das torres. O facto 

de as faladas “torres laterais” deixarem de fazer parte do reportório formal da igreja 

não choca, po�s nunca t�nham s�do contempladas nos pr�me�ros r�scos, ao contrár�o 

da entrada de luz no centro da abóbada. Peça vital na exaltação espacial de igreja 

de planta central t�po salão, ass�m como de grande ut�l�dade lumín�ca, este prec�oso 

“buraco no tecto”43 foi suprimido, fechando-se-lhe o respiro de luz. Prime�ramente o 

zimbório fora modificado por um mestre Inácio, que dirigiu os oficiais Pedro Pereira, 

João e José da Costa e João de Oliveira e teria sido, segundo Xavier Coutinho, 

“reduzido e envidraçado, armado em ferro, aquele mesmo que foi vendido ao Convento 

dos Padres Capuchos, por ter feito rachar a abóbada, em 1��6. É que, apesar de 

aligeirado, era ainda excessivo o seu peso e insignificantes os seus apoios, num vão 

daquelas dimensões”44. Logo, o actual medalhão que vemos no centro da abóbada 

terá s�do conceb�do e colocado já fora da alçada do autor – que morrera em 1773. 

Eventualmente, o perímetro da abertura ovalóide da luminária terá permanecido 

e dado forma ao actual fecho que se vê. Esta hipótese dá-nos a conhecer um óculo 

de forma e tamanho muito pouco usuais, notando-se um exagero na sua dimensão 

42 B. Xav�er Cout�nho, A Igreja e Irmandade dos Clérigos, pag.109

43 �dem

44 B. Xav�er Cout�nho, A Igreja e Irmandade dos Clérigos, pag.113
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f�g. 104 Planta do ed�fíc�o total dos Clér�gos, 
orientada com o Norte para cima

f�g. 105 Aba�xo: Planta das escadas actua�s da 
torre, em documento oom projecto que 
v�sava �nstalar um gradeamento

f�g. 106 D�re�ta: Planta com projecto de arranjo 
da escadar�a antes do alargamento das 
ruas adjacentes

f�g. 107 A frontar�a da Igreja dos Clér�gos tal 
como se vê hoje da Rua dos Clér�gos.

 Rebocado de branco nota-se o volume de 
planta oval que prossegue e f�nal�za na 
Torre que remata todo o edifício.

 O espaço ocupado pela ma�or janela que 
vemos terá s�do projectado com o �ntu�to 
de ser a porta pr�nc�pal
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ma�or, ultrapassando mesmo aquela que notamos hoje no Panteão em Roma. Se a 

abóbada se manteve - como os registos escritos indicam - os problemas estruturais 

causados pelo zimbório percebem-se facilmente, se atendermos à escassa experiência 

do arqu�tecto na arte de bem constru�r.

Escadaria

A escadaria de acesso à igreja, antes de ter sido modificada, criava uma dicotomia 

formal com o extremo oposto do ed�fíc�o. O desenho deste era rematado/fechado 

por duas semi-circunferências, uma de cada lado, contendo entre elas toda a massa 

construída. A semi-circunferência que termina o edifício a poente, ainda se pode ver 

hoje, desenhando os degraus que dão acesso à porta da Torre. Porta esta que marca 

presença pr�mord�almente por uma at�tude formal, po�s dá acesso a um pat�m da já 

inferiormente arrancada escada interior que sobe os 76m de altura da Torre. A outra 

parte da c�rcunferênc�a fo� descartada aquando da abertura da Rua da Assunção. Em 

1827, uma vez de�tadas as muralhas aba�xo – aquelas que cont�nham as duas torres 

defensivas – abre-se espaço para uma nova rua, que ao desaguar na actual Rua dos 

Clér�gos col�d�r�a com a escadar�a de acesso ao templo al� s�to. Solução encontrada: 

destru�r/redesenhar a escadar�a. E ass�m fo� fe�to, tornando o percurso da escada 

sinuoso, quando o arquitecto o desenhara interessante. Temos hoje uma amostra 

do Bom Jesus ou Nª Sr.ª dos Remédios, um módulo de escada, em vez dos degraus 

cu�dadosamente p�ngados desenhando ondas que emanavam da entrada, oferecendo 

acesso a quem v�esse de qualquer sít�o.

A entrada na igreja

Intimamente ligado ao problema da escada, encontra-se o – eventual – problema 

da penetração na �greja e suas aberturas e desaberturas na fachada. O complexo 

s�stema de entrada na �greja cr�a alguma confusão quando comparado com outros 

contemporâneos pela sua tão premente diferença. De facto, as duas portas laterais, 

podem não fazer parte do plano inicial da igreja, desenhado pelo arquitecto Nasoni. 

Uma passagem que nos é revelada por Xavier Coutinho despoleta a dúvida aqui 

colocada: ”15 de Julho de 1��4 – Foi proposto em que havia muita necessidade de 

fazer um guarda vento na porta principal para efeito de se evitar muito gasto de 

cera. Foi dito para se mandar fazer uma grade de ferro com duas vidraças, posta no 

arco grande da galilé fazendo-se na altura que parecesse justa um peitoril de pedra a 

correspondência da arquitectura da fronteira e que a porta principal passaria para 
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f�g. 108 Gravura de 1875 que representa a frontar�a da 
Igreja dos Clér�gos, tal como se apresentava na 
altura

f�g. 109 A mesma gravura, alterada em computador 
de modo a dar uma �de�a de como poder�a ter 
s�do a fachada antes das obras que levaram ao 
tapamento da porta pr�nc�pal

f�g. 110 Porta de acesso 
lateral, notando-se a 
dupla moldura

f�g. 111 Ench�mento do anter�or vão de 
volta perfe�ta que agora é porta 
rectangular

fig. ��� Peitoril claramente adicio-
nado, no ma�or vão da 
fachada que terá s�do porta 
de entrada da �greja
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um dos arcos (?) que se fizesse seria para o outro arco, tudo em correspondência.”45 

Esta passagem elucida-nos acerca de modificações no sistema de entrada no edifício, 

postos em causa um ano depois da morte de Nicolao Nasoni, onze anos depois do 

completamento da obra, aquando da finalização da torre. Sem nos deixarmos prender 

demas�ado pela notíc�a textual, a observação atenta ao nosso objecto de estudo pode 

ajudar a corroborar a �de�a proposta por Xav�er Cout�nho na sua anál�se do documento 

do arquivo. O “peitoril de pedra” está sem dúvida à vista, cortando a continuidade 

do vão de volta perfe�ta da h�potét�ca porta pr�m�t�va, transformando esta abertura 

numa janela órfã, sem forma definida. Quanto a este aspecto não me sobram dúvidas, 

pois não acredito que Nicolao Nasoni, tão apreciado pintor e decorador, artista de 

pintura em perspectiva, criasse tão desconexa janela, cujo arco superior sem dúvida 

se assemelha ao dum arco de entrada e não ao de um arco de janela das dema�s 

encontradas no edifício. Por fim, no Definitório de 24 de Abr�l de 1778 fo� dec�d�do 

executar “a obra da porta principal”46.

As actua�s portas de entrada na �greja, aquelas que se encontram frente a frente nos 

extremos da galilé, ou antecâmara, possuem também sinais desta transformação 

ocorrida por �778. Falando de uma só das duas portas (uma vez que a simetria é 

perfeita neste caso), notamos claramente no exterior que a moldura da porta se 

encontra enca�xada numa outra moldura, que ter�a s�do da janela lateral, que al� 

ex�st�ra. Ex�ste claramente uma dupl�cação de molduras, sem que daí advenha 

especial valor compositivo ou ornamental. Do lado de dentro denota-se, também, 

uma ev�dente falta de tratamento na alvenar�a que enche o vão ac�ma da pad�e�ra. 

É fác�l �mag�nar que estas pedras aqu� tenham s�do colocadas um pouco à pressa 

e sem cu�dado nem desenho, de modo a s�mplesmente tapar o espaço que sobrou. 

No interior, notamos também um enxalço a abrir para dentro, atitude repetida nas 

vár�as janelas do ed�fíc�o, nomeadamente nas janelas latera�s e central do nível 

super�or da fachada. Apesar de não haver outra porta do mesmo cal�bre, com a qual 

possamos comparar a ausênc�a destes enxalços na suposta porta pr�m�t�va, parece 

ev�dente que ter�a s�do tomada uma at�tude de d�ferenc�ação no desenho recto em 

planta da ombre�ra, ou seja, sem enxalço.

Fica uma pergunta sem resposta imediata: como se acedia à capela da Lapa? Existe 

uma referência à colocação da imagem de Nossa Senhora da Lapa na capelinha em 

Janeiro de �756, e outra referência à capela que, como cripta, era anterior à própria 

igreja que só fora terminada em �749. Seria esta capelinha noutro sítio? Seria a 

actual capela da Lapa uma simples cripta posta a descoberto? Se o acesso à igreja 

45 B. Xav�er Cout�nho, A Igreja e Irmandade dos Clérigos, pag.120

46 B. Xav�er Cout�nho, A Igreja e Irmandade dos Clérigos, pag.122
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f�g. 113  Perspect�va �nter�or da Igreja dos Clér�gos. Imagem composta por montagem fotográf�ca
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era realmente ax�al, como tudo �nd�ca, ter�a de ex�st�r um patamar antes da porta, 

patamar este que finalizaria o percurso da escada que lá de baixo traria os fiéis. 

Assim sendo, só duas hipóteses parecem viáveis: ou a capela tinha uma área maior 

de modo a conseguir chegar a um ponto de onde se fizesse o acesso, ou teria mais a 

ver com uma cr�pta cujo acesso se far�a a part�r do �nter�or da �greja – ou não. Apesar 

de não se vislumbrar solução óbvia para este problema, parece importante sublinhar 

que uma proposição incompleta não é uma proposição errada, e torna-se preferível 

defender aqu�lo em que se acred�ta, em vez de tudo desacred�tar pela falta de uma 

peça do puzzle.

Das alterações

A somar, ma�s foram as alterações, �nclu�ndo o acrescento de sanefas, ou de estuques 

na capela-mor. Deixa-se aqui um espaço a ser preenchido pelas alterações não 

detectadas nesta �nvest�gação, que decerto ex�st�rão. Olhando para a �greja podemos 

facilmente constatar que a geometria da nave principal, e quiçá da antecâmara, terão 

s�do das poucas peças que conservam, sem mácula, a at�tude or�g�nal do arqu�tecto. 

A unidade da cúpula foi destruída aquando da remoção do zimbório, a capela-mor 

mudou radicalmente e a própria fachada e escada terá mudado de forma, influindo 

grandemente na exper�ênc�a de entrada na �greja. 

Apesar do nosso objecto de estudo ser uma obra tão modificada, em parte pelo próprio 

arqu�tecto, e por outra parte por terce�ros apesar de no seu zeitgeist próprio, achamos 

manter-se válido o estudo pretendido, ou seja, a forma e geometria da nave oval 

presente na Igreja dos Clér�gos.
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f�g.114 Foram desenhadas 3 el�pses com ampl�tudes 
extremas de modo a tentar varrer todos os 
pontos relevantes (vértices das pilastras). 
Nenhuma das elipses cumpre este requisito, 
pelo que concluímos não ser uma el�pse a 
forma reguladora na nave dos Clér�gos

t�po II t�po III

t�po IV

f�g.115 Super�mpos�ção de 
3 das 4 ova�s que 
podemos encontrar 
no tratado de 
arqu�tectura de 
Serl�o. Estas ova�s, 
tal como publ�cadas, 
são �mutáve�s na sua 
forma e proporção
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análisE gEométrica

Uma vez com acesso a uma planta à escala �:� (ver Anexos), podemos proceder a algumas 

anál�ses de modo a compreendermos a génese geométr�ca da forma presente na Igreja 

dos Clérigos. A base científica usada neste trabalho é a da sobreposição de desenhos e 

verificação visual da sua coincidência. Existem métodos mais complexos que utilizam 

um programa de computador que produz uma estatíst�ca de erro na comparação entre 

os dados introduzidos - pontos levantados cartesianamente ou polarmente - e uma 

forma sugerida pelo utilizador - neste caso uma determinada elipse ou oval. Apesar 

do grande r�gor oferec�do por esta segunda técn�ca, fo� escolh�da a pr�me�ra por ser 

mais acessível no âmbito deste trabalho, oferecendo também uma maior flexibilidade 

e um manuseamento mais próximo do acto projectual.

Ex�ste a necess�dade de escolha de um objecto de estudo que é, neste caso, a curva 

de estudo. Sendo o exter�or da �greja uma forma pol�gon�zada, ass�m como os seus 

corredores entre a parede exterior e interior, resta-nos o espaço interior. O chão 

da �greja é fe�to de r�pas de made�ra d�spostas paralelamente a 45º, não possu�ndo 

qualquer t�po de desenho que se relac�one com a forma do espaço. F�camos com o 

desenho das paredes �nter�ores que conformam o espaço oval.

Apesar de termos v�sto alguns casos antes c�tados que apresentam ova�s cujo erro 

apresentado à forma elípt�ca é quase �mperceptível, a necess�dade de um pr�me�ro 

teste de sobreposição de várias elipses à planta torna-se imperativa. Sendo a forma 

oval presente nesta �greja pr�vada de e�xo ma�or, na sua acepção de segmento de 

recta, temos como único eixo mensurável o menor; utilizou-se este eixo para desenhar 

3 el�pses com var�ação do seu e�xo ma�or de modo a tentar varrer todos os pontos 

relevantes. Como vemos na fig. 114 a hipótese de uma elipse que desenhe as paredes 

fica de parte, pois à medida que o eixo maior cresce e os pontos relevantes mais 

afastados do eixo menor ficam contemplados pela elipse, os mais próximos afastam-

se da mesma. Ass�m sendo, a oval da nave da Igreja dos Clér�gos não é uma el�pse. 

Será assim, quase de certeza, uma oval policêntrica, pondo de parte a hipótese de 

uma curva livre, solução altamente improvável, quer pela leitura da história quer 

pelo conhec�mento da arte de constru�r de então.

Sabendo agora que estamos perante uma oval, na acepção serl�ana do termo, devemos 

então recorrer às ovais do próprio Serlio. A �ª, 3ª e 4ª oval têm cada uma a sua proporção 

imutável e, fixando o eixo menor destas no eixo menor da igreja, podemos verificar 

na fig. ��5 que nenhuma delas satisfaz. A �ª oval, pelo seu carácter adaptativo torna 

o processo de verificação mais complexo. A única condição imutável para o desenho 
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fig.��6 Tentavia de construção de uma oval de Serlio tipo I que se adeque à planta da nave. As três construções são 
válidas, pois Serlio deixa em aberto a medida do raio dos arcos de circunferência, apontado como uma única 
obr�gação a abertura de 30º em relação ao e�xo ma�or, formando sempre vesicas piscis
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deste t�po de ova�s é a abertura de 60º nos ra�os que desenham os arcos ma�ores, 

e fazemos assim deslizar o vértice deste ângulo ao longo do eixo menor. Tomamos 

uma estratég�a semelhante à determ�nada para as el�pses, mas sem sucesso, como 

mostrado pela figura ��6..

Com o catálogo de formas conhec�das esgotado resta tentar encontrar os centros da 

oval por tentativas e, simultaneamente, verificar relações de proporções que possam 

estar na génese da construção geométrica encontrada. Partiu-se do príncipio que 

a oval deste ed�fíc�o ter�a s�do desenhada a quatro centros, po�s a arqu�tectura 

não apresenta uma complex�dade espac�al ou pureza m�n�mal que possa at�rar a 

geometr�a do desenho para algo tão rebuscado e encontrado tão poucas vezes ao 

longo da história da arquitectura como uma oval a oito centros. 

Partindo no estudo do arco maior, encontrou-se um possível centro deste através das 

mediatrizes das cordas. Existe um carácter algo aleatório na escolha dos pontos 

relevantes que definem as sugeridas cordas, pelo que se mantém neste momento 

alguma cautela. Após encontrar alguns possíveis centros, aquele que parece ser o 

mais provável encontra-se  a uma distância ao centro da igreja igual à medida do 

semi-eixo maior da oval, que pode ser somente estimado pois a oval não se fecha no 

momento de encontrar o e�xo ma�or.

 Parece-nos verosímil, pela observação de casos anteriores, que o ponto de inflexão da 

curva se s�tue no extremo de uma p�lastra e, pela observação empír�ca do espaço, esta 

pilastra parece ser identificável como sendo a segundo a contar do extremo do eixo 

menor. Após a repetição do método das mediatrizes das cordas encontram-se alguns 

centros possíve�s para o desenho do arco menor. A recusa de aleator�edade total é 

responsável pela procura tacteante de proporções r�gorosas que possam ajudar a 

expl�car a construção deste desenho, e uma anál�se paralela com a �greja de Sant�ago 

della Valletta permitiu atribuir algumas afinidades, nomeadamente na utilização da 

proporção de ouro na relação entre o centro da oval, centro do arco menor e extremo 

deste. Chegamos assim, por fim, à construção encontrada no desenho da fig. 117, em 

que a c�rcunferênc�a englobante desempenha um papel preponderante, e a proporção 

de ouro determina a continuação do desenho, revelando assim uma hipótese muito 

provável para a resposta ao problema geométr�co da oval presente nos Clér�gos. 

De forma a ganhar ma�s certeza, esta oval, encontrada por desenho r�goroso, fo� 

sobreposta a outras ovais já feitas por Nasoni. Tendo como notícia única as ovais 

que encimam as portas do claustro da Sé do Porto, procedeu-se à comparação, o que 

resultou numa perfe�ta co�nc�dênc�a com duas das ova�s presentes nas mesmas portas. 

Este facto vem firmar a ideia que esta era já uma forma conhecida de Nasoni. 
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f�g.117 Construção geométr�ca f�nal para obtenção da 
oval presente na Igreja dos Clér�gos

 O pr�me�ro passo é o desenho de uma 
circunferência com diâmentro igual ao eixo 
maior da oval final. Seguindo-se, divide-
se o semi-eixo maior em extrema e média 
razão através de uma s�mples construção do 
rectângulo de ouro. O raio comum ao arco maior 
e menor tem como or�gem a �ntersecção do e�xo 
menor com a c�rcunferênc�a pr�me�ra e passa no 
ponto determinado pela razão de ouro. Tendo 
consc�ênc�a do e�xo ma�or, o resto da construção 
segue consentaneamente

 À esquerda vemos uma das ova�s que coroam as 
portas do claustro da Sé, de autoria de Nasoni. 
Como se vê na �magem, a construção para a 
oval co�nc�de com a construção para a �greja. O 
nível de r�gor obt�do nesta comparação não nos 
de�xa olv�dar o facto, suger�ndo uma forte razão 
na co�nc�dênc�a proporc�onal, o que �nd�ca que 
Nasoni já conheceria esta forma específica.
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A oval que tem por base esta construção ut�l�za, como se d�sse ac�ma, a proporção de 

ouro, sistema não muito encontrado no Barroco, ao contrário do rectângulo raíz 

de do�s, que encontramos profusamente na obra de Bern�n�, por exemplo. Este 

rectângulo foi experimentado e, apesar da oval presente nos Clérigos falhar a sua 

�nscr�ção por poucos centímetros, parece haver uma �ntenção de proporc�onal�dade 

com a raíz de dois. De facto, o � é um número feminino que em tudo se relaciona com 

a dedicação da igreja, Nossa Senhora da Assunção. Por outro lado o número de ouro, 

apesar de, em princípio, não ser uma hipótese verosímil, ganha solidez aquando da 

comparação com a igreja oval de Santiago della Valletta, mas a estranheza do número 

de ouro no Barroco mantém-se. Caso tenha sido uma introdução feita por Romano 

Fortunato Carapecchia, este tê-la-à decerto comunicado a Nasoni. A exuberância e 

fác�l apreensão deste art�sta por formas e temas novos não terá s�do entrave para o 

alargamento do seu léxico. Pomos assim a hipótese de Nasoni querer inscrever a sua 

oval num rectângulo raíz de dois e, no caminho para o fazer, tenha encontrado alguns 

entraves a nível geométr�co, pelo que terá recorr�do aos conhec�mentos emprestados 

por Carapecchia comprometendo a inscrição no rectângulo de génese. O curioso é 

notar que o ponto em que se notar�a a não co�nc�dênc�a do extremo da oval com o 

lado menor do rectângulo é precisamente o um ponto do qual é impossível fazer o 

levantamento, uma vez que não ex�ste. 

O não fecho da oval, à semelhança de San Giacomo in Augusta, não permite avaliá-la 

em todo o seu perímetro; esta característ�ca, in extremis, põe em causa a un�dade 

formal da igreja, pois existe a possibilidade de os dois braços que configuram a nave 

não pertencerem à mesma oval na sua génese. O modo de verificar que é uma e só 

uma oval s�métr�ca a do�s e�xos e de quatro centros que está presente numa estrutura 

seria verificar que os pontos na vizinhança do extremo do eixo maior pertencem todos 

ao mesmo arco de c�rcunferênc�a, tendo esta c�rcunferênc�a centro no e�xo ma�or. Se 

dois arcos de oval não se tocarem num dos eixos - caso dos Clérigos - existe sempre a 

hipótese de a oval ser desenhada a oito centros, ou os dois arcos de oval serem dois 

arcos de duas ovais não coincidentes. Deixamos estas hipóteses de lado usando como 

pr�nc�pal argumento a não ocorrênc�a destes casos ao longo dos casos de estudo aqu� 

presentes, uma vez que nos parecem algo relevantes na caracter�zação do uso da oval 

em �grejas.

Depois desta incursão na planta da nave, viramo-nos para a sua dimensão vertical, 

tentando perceber algum s�stema de proporções que determ�ne os pontos relevantes 

do corte transversal. O ponto relevante de cota mais alta será o do topo da abóbada, 

ou, eventualmente, o ponto de cota mais alta do zimbório desaparecido. Parece-nos 

também de crítica relevância a cota da cornija, o momento em que acaba a parede 

da igreja. De modo a ligar estes pontos num sistema único de proporções, chegou-
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f�g.118 Construção geométr�ca do corte transversal
 Primeiro ter-se-à construído o duplo triângulo, e subdividido o superior. A seguir, o rectângulo raíz de 

dois que enquadra a abóbada, e por fim o quadrado que defino o ínicio das pilastras
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se à conclusão que o triângulo equilátero pode claramente estar na origem destas 

med�das, à semelhança do que acontece em San Carlo alle Quatro Fontane. Al�ás, 

pela falta de conhecimentos sobre o zimbório que figuraria nos Clérigos, damo-nos à 

liberdade de colar, em medida e proporção, uma cópia daquele que encima a abóbada 

de San Carlo. Assim sendo, três terços de um triângulo equilátero que tem por base 

o e�xo menor da �greja determ�na a altura da nave até à corn�ja, do�s terços a altura 

da cornija até ao cimo da abóbada, e um terço do triângulo faz o zimbório. Uma vez 

encontradas estas medidas chave, torna-se necessário encontrar a linha de arranque 

da abóbada, separando esta do tambor. Um rectângulo raíz de dois ao baixo, medido 

a partir do cimo da abóbada, engloba uma elipse que tem grandes afinidades com o 

levantamento da curva da abóbada; é congruente, pois também a oval que desenha a 

nave se encontra praticamente inserida num rectângulo raíz de dois, revelando uma 

grande afinidade entre as duas linhas ovais mestras presentes neste edifício.

Uma vez encontradas as proporções que dão or�gem às cotas do �nter�or deste ed�fíc�o, 

julga-se que todas as outras medidas terão sido encontradas cruzando informação da 

planta com o corte transversal, dando or�gem a toda a superfíc�e v�sível a part�r do 

�nter�or da nave da �greja dos Clér�gos.

“Parafraseando Aristóteles em relação à maternidade versus paternidade, digamos que 

as formas que um arquitecto escolhe são factos claros; como chegou a elas é já uma 

questão de opinião.”47

47 George L. Hersey, Architecture and Geometry in the age of the Baroque, pag.14
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fig.��9 Abóbada e perspectiva exterior da igreja de Sant’Andrea in Via Flaminia, de Vignola

fig.��0 Panorâmica do interior de S. Anna dei Palafrenieri, onde está patente a igualdade de hierarquia entre o arco 
de acesso ao altar-mor e aquele que alberga um nicho, lateralmente
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considEraçõEs soBrE a forma

Só após esta análise geométrica se considera existirem o mínimo de dados necessários 

de modo a proceder a algumas considerações finais sobre o resultado construído da 

empresa dos Clér�gos.

Dec�d�damente, a escolha da forma geométr�ca que hav�a de �mperar sobre tudo o resto 

é determinante para a identidade arquitectónica da igreja. Nasoni, enquanto aluno 

em Siena - e Bolonha - aprendeu a utilizar os motivos mais exuberantes, criando uma 

arte imensamente decorada por múltiplos florões e grinaldas, e nota-se desde cedo 

uma inclinação para o uso de formas pouco vulgares. Perante este perfil, parece óbvio 

que na sua oportun�dade para desenhar uma �greja de envergadura cons�derável, 

Nasoni recorresse à forma mais fantástica que tivesse tido acesso recentemente e, 

neste caso, referimo-nos obviamente à igreja de Santiago della Valletta. Por este 

carácter de aprendizagem por imitação, própria de quem dá os primeiros passos na 

criação arquitectónica, começamos por olhar para a Igreja dos Clérigos em analogia 

com outras obras da mesma índole espac�al.

Talvez um bom método de nos situarmos por entre estes casos que compararemos, 

seja mais uma vez recorrer à ordenação cronológica. Assim sendo, começamos 

pela pr�me�ra �greja de planta oval, Sant’Andrea cr�ada por V�gnola. O que parece 

importante salientar nesta obra em contraste com a de Nasoni é o friso contínuo que 

na V�a Flam�n�a perm�te desenhar a oval na sua plen�tude, havendo uma completa 

consc�ênc�a por parte do v�s�tante da forma subjacente à arqu�tectura. Al�ás, esta 

atitude havia de ser repetida na maioria dos casos, mas excepções confirmam a regra, 

como veremos mais adiante. Outro aspecto relevante é o tambor oval da cúpula que 

transparece a sua forma para o exter�or, ao contrár�o de uma certa d�ss�mulação 

encontrada nos Clérigos. Estes dois aspectos parecem revelar um Nasoni não muito 

atento à génese formal, sendo o resultado final da obra algo desviado dos princípios 

estruturantes.

Em S. Anna dei Palafrenieri, Vignola introduz as parede ovais, o que obriga à reflexão 

sobre um tema até então não ex�stente: o preench�mento de uma parede curva 

cofiguradora de um espaço com eixo predominante. Eixo predominante já o tínhamos 

desde as �grejas de cruz lat�na e a parede curva é ancestral desde os ed�fíc�os de 

planta c�rcular. Mas aqu� V�gnola tem de d�str�bu�r os elementos consonantemente 

com a aprox�mação destes aos d�ferentes pontos de tensão. Desde modo, V�gnola cr�a 

do�s n�chos no al�nhamento do e�xo menor, n�chos estes emoldurados por um arco 

da mesma d�mensão daqueles que se encontram no e�xo ma�or a fazer a entrada e 
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f�g.121 Planta de S. G�acomo �n 
Augusta

f�g.122 Pormenor de S. G�acomo �n Augusta, onde vemos a �nterrupção 
do entablamento para deixar o arco varrer a abóbada nua de 
arqu�tectura

Fachada lateral Nicho/porta lateral Fachada frontal Perspect�va central

f�g.123 Vár�as perspect�vas da Igreja de Sant�ago della 
Valletta, de Romano Fortunato Carapecch�a.

 Esta alternância de fotografias mostra 
claramente a d�cotom�a que se estabelece entre 
os do�s e�xos do edíf�c�o, dando espaço a um 
redemo�nho de d�recções que serve de tema à 
organ�zação do espaço �nter�or

f�g.124 Planta de Sant�ago della Valleta, 
onde é evidente a importância de 
tanto o e�xo long�tud�nal como do 
transversal
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a passagem para o altar-mor. Existe assim uma pretensão de cruz-grega de modo a 

cr�ar alguma estruturação do espaço; esta estruturação é ajudada pelas o�to colunas 

coríntias que circundam todo o espaço, formando uma espécie de peristilo oval. Na 

�greja dos Clér�gos a at�tude é bastante d�ferente, na med�da em que ex�ste uma 

mu�to ma�or cons�deração pelo e�xo ma�or, à semelhança de San G�acomo �n Augusta, 

o nosso caso de estudo segu�nte.

Nesta igreja as paredes laterais não apontam uma direcção dominante, deixando antes 

que as três capelas latera�s façam parte de uma curva que se quer natural. A l�gar 

esta sequênc�a de capelas com o arco do e�xo ma�or temos uma porta enca�xada 

entre duas pilastras. Na igreja de Vignola existem quatro portas que conduzem aos 

espaços dependentes, nos quatros quadrantes, sendo no entanto ma�s enquadradas 

que enca�xadas entre as colunas. Este enca�xar entre p�lastras �n Augusta é um tema 

que vem a ser recorrente na �greja dos Clér�gos. O tratamento da forma oval lembra 

a igreja de Nasoni e prende-se, precisamente, com o não fecho da mesma. Este facto 

é sublinhado pela forma como o entablamento acima da cornija termina na última 

p�lastra, antes de chegar ao ponto máx�mo precedente do vaz�o cr�ado pelo arco que 

rasga a cúpula. Na igreja dos Clérigos temos uma atitude semelhante, mas que é 

disfarçada pelo uso dos medalhões e pela peça que coroa o arco. Nesta última pilastra 

em San G�acomo �n Augusta ex�ste uma dupl�cação do tema, art�fíc�o usado em todo 

o entablamento desta �greja na projecção das d�tas p�lastras.

A igreja oval de Fortunato Carapecchia em La Valletta é um exemplo claro de uma 

arqu�tectura que soube aprove�tar as l�ções das exper�ênc�as barrocas que antecederam 

a sua construção. As opções tomadas parecem v�r de uma consc�ênc�a projectual bem 

firmada, criando situações interessantes e desprovidas de incoerências detectáveis 

fac�lmente. Morfolog�camente, a �greja de Sant�ago della Valletta parece encontrar 

lugar entre S. Anna de� Palafren�er� e San Carlo alle Quatro Fontane, ajudando até 

a estabelecer relações entre as duas. A �ntenção de estabelecer uma cruz grega é 

muito clara em Santiago, ainda mais pela entrada lateral axial. A própria fachada 

lateral é toda composta s�metr�camente com v�sta a enaltecer a entrada, a me�o da 

compos�ção. O momento em que todo este desenho larga S. Anna e se v�ra para San 

Carlo é prec�samente no tratamento das abs�des que encabeçam os e�xos de s�metr�a 

da planta. Os arcos são fe�to já depo�s da corn�ja pr�nc�pal, rasgando a cont�nu�dade 

desta; esta escolha perm�te às secções de parede contempladas pelos arcos recuarem 

o suficiente para quebrarem a leitura de tambor que temos em S. Anna. Temos assim 

um exemplo de um barroco mais complexo, criando ondulações dinâmicas, cruzando 

d�recções, mas que não at�nge a mestr�a presente na �greja de Borrom�n�.

Este parece ser o último estágio de comparação a que podemos recorrer, uma vez que 
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f�g.125 Estrutura geométr�ca de San Carlo alle Quatro Fontane em contraponto com a Igreja dos Clér�gos. O nível de 
aprofundamento na complexidade espacial e estrutural é claramente o esqueleto da força arquitectónica da 
�greja de Borrom�n�. A Igreja dos Clér�gos func�ona como uma sequenc�a de três formas s�mples, justapostas

f�g.126 Planta da Igreja de Sto. Ildefonso f�g.127 Perspect�va central da Igreja de Sto. Ildefonso
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tanto a �greja de Borrom�n� como a de Bern�n� são demas�ado complexas para consegu�r 

estabelecer um termo de analog�a. San Carlo alle Quatro Fontane é pr�me�ramente 

entendido por Borromini como um espaço definido que posteriormente tem de ser 

forrado de matéria. De maneira a configurá-lo, Borromini não recorre às regras 

das ordens cláss�cas prefer�ndo antes usar métodos geométr�cos para determ�nar 

subd�v�sões da forma pr�nc�pal. A fac�l�dade de manejo deste arqu�tecto com a 

geometr�a é tão grande que é transposta para as regras eucl�d�anas toda a �ntenção 

formal original. Este pensamento é posteriormente defendido por Laugier que critica 

as ordens clássicas e questiona o seu poder organizativo na prática arquitectónica, 

mostrando claramente a c�são que se dá nos séculos XVII e XVIII com os conce�tos 

bas�lares já desde a ant�gu�dade.

Uma outra igreja que deve ser referida, bem mais perto geograficamente da dos 

Clér�gos, al�ás, concorrente no famoso e�xo barroco do Porto, é a de Sto. Ildefonso. Em 

construção aquando da vinda de Nasoni para a cidade, levanta-se como um grande 

templo, rude, é verdade, mas também espelho de uma vontade sem mestria suficiente 

para espelhar a verdadeira intenção. Um octógono estendido configura um espaço 

que se quer central, criando ainda mais um meio-termo, desta feita entre a nave 

rectangular e a nave oval que Nasoni havia de trazer definitivamente para o Porto.
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fig. ��8 Vista superior sobre o Convento de Maceira Dão, vendo-se a 
d�spos�ção volumétr�ca dos vár�os elementos

f�g. 129 Fachada da �greja

f�g. 130 Aspectos da fachada da �greja, subl�mando a colocação contínua dos elementos de cantar�a na estrutura oval. 
Esta at�tude remente para a �de�a compos�t�va de �grejas de Ale�jad�nho no Bras�l, ou para a �greja c�rcular 
em Pontevedra, Gal�za

fig. �3� Arco do altar-mor em Maceira Dão fig. �3� Arco do altar-mor em Sant’Andrea dei 
Palafren�er�
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outro caso dE nota: macEira dão

Pela raridade desta tipologia em Portugal, torna-se relevante anunciar neste trabalho 

esta particular construção quase contemporânea da Igreja dos Clérigos. 

Mandada reedificar a � de Março de �744, não existe nome de arquitecto, senão o 

de quatro mestres pedreiros provenientes de Barcelos e de Tarouca (José Ribeiro 

Alves, João Martins, João da Costa Coelho e João Fernandes Ribeiros). Aquando da 

finalização da sua construção, a �779, o seu aspecto interior seria decerto bastante 

d�ferente do actual, pelo ench�mento dos n�chos com talha dourada e p�nturas mura�s. 

O altar-mor era também coroado por um retábulo-mor, hoje encaixada numa igreja 

local de menor importância.

A proximidade temporal da edificação desta igreja com a dos Clérigos e ausência de um 

modelo de �greja oval anter�or no país parece levar a uma quase automát�ca op�n�ão 

de que a igreja no Porto terá influenciado directamente a dos frades cisterciences; 

é curioso também notar que a devoção das duas igrejas coincide na figura de Nossa 

Senhora da Assunção. Existe uma casa senhorial em Sta. Cruz da Trapa, perto do 

convento de São Cristovão de Lafões, que é considerada por muitos estudiosos como 

sendo de autoria nasoniana. O Convento de Santa Maria de Maceira Dão encontra-

se a cerca de trinta quilómetros desta localidade, distância percorrível a pé num dia, 

man�festamente �nfer�or à necessár�a percorrer para at�ng�r o Porto. Ex�stem ass�m 

alguns dados que nos perm�tem l�gar, nem que seja h�potet�camente, Mace�ra Dão 

a Nasoni. Mas por não ser a intenção deste capítulo estudar as origens desta igreja, 

passamos a algumas cons�derações sobre a mesma.

Ao v�slumbrarmos esta construção do alto, enquanto nos aprox�mamos, detectamos 

�med�atamente um corpo ma�s alto, todo coberto de telha, revelando uma forma oval, 

não só pelo perímetros do seu telhado como pelas paredes que dele caem para baixo 

até se afundarem no chão. Num canto, ergue-se uma torre sineira, quadrangular, 

não querendo �nterfer�r no conjunto, sem no entanto desaprove�tar as fortes paredes 

como apoio. Numa abordagem mais próxima percebemos um pátio que antecede a 

�greja, depo�s de termos contornado por completo a ala Poente do convento. este pát�o, 

configurado pelo próprio convento e o terreno que sobe a Norte, tem como centro focal 

a fachada frontal do templo rel�g�oso. 

Esta fachada desenvolve-se em curva, com não mais do que cinco elementos que 

a acompanham, não existindo uma frontaria propriamente dita. Só três nichos 

�ncrustados como pedras prec�osas, hoje desp�dos e rodeados de alvenar�a já sem 

reboco. Uma janela gradeada está na base do triângulo que conforma estes nichos nos 
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f�g. 133 Perspect�va alargada da nave oval, 
com 90º de abertura vert�cal, sob o arco 
pr�nc�pal.

f�g. 134 Ma�s uma vez, no �nter�or, toda a cantar�a acompanha 
a curva, dando protagon�smo total à oval que regula o 
espaço

f�g. 135 Interpretação geométr�ca da planta da �greja de Mace�ra Dão, segu�ndo o modelo geométr�co presente na 
�greja dos Clér�gos, no Porto



análise arquitectónica 101

seus vértices, e abaixo desta a porta de entrada no tempo. Não temos a existência de 

qualquer frontão ou estrutura que remate formalmente o topo do tambor aparente. 

Esta s�mpl�c�dade, quase hum�lde, com que a �greja se apresenta ao exter�or é 

completamente consonante com a exper�ênc�a que se v�ve no �nter�or. É �mportante 

não esquecer que este �nter�or fo� já bastante adornado, o que ret�rar�a alguma da 

simplicidade quase austera que hoje vemos. Por outro lado, a arquitectura mantém-se 

tal como era anter�ormente, uma arqu�tectura c�sterc�ence que faz lembrar a v�sível 

no �nter�or da �greja do Moste�ro de Alcobaça: s�mples, austera, branca, lum�nosa. 

Se a forma segue a função, então toda a cantar�a na nave desta �greja segue a oval 

reguladora. A s�mpl�c�dade formal que se v�a do exter�or tem uma repercussão 

extraord�nár�a no �nter�or, em que a ausênc�a de p�lastras, fr�sos, ou entablamentos, 

coloca cada elemento a desempenhar uma função específica e singular. A parede 

suporta. A cornija define o fim desta e a abóbada cobre. As janelas deixam entrar luz. 

Os nichos albergavam altares e santos. Todos estes elementos estão pontuados na 

contínua curva da parede branca e não lhe são alhe�os. De nota o arco de acesso ao 

altar-mor, cuja base se encontra desfasada da projecção do seu topo, por acompanhar 

a oval; esta at�tude é mu�to semelhante à de V�gnola, no arco que encontramos em S. 

Anna dei Palafrenieri. No interior de Maceira Dão não existe cantaria que não siga 

cr�ter�osamente a estrutura curva em que se apo�a, não fazendo ressaltar abcessos 

ou dissonâncias rectas numa planimetria curva. Se este facto advém da ausência de 

p�lastras e fr�sos que cr�em uma segment�zação, ou esta escolha fo� tomada per se, 

não o sabemos, e achamos preferível de�xar a expl�cação a uma s�mb�ose presente.

Ainda referindo-nos à nave, é importante sublinhar a semelhança de uma possível 

construção geométr�ca, para a oval, com aquela encontrada na Igreja dos Clér�gos, 

utilizando o rectângulo de ouro. É importante notar que é possível fazer uma 

construção geométr�ca com a pureza da pr�me�ra oval de Serl�o, at�ng�ndo esta níve�s 

de coincidência semelhantes aos encontrados na fig. �35. Não é de surpreender 

este facto, uma vez que o tratado de Serl�o c�rculava em Portugal por esta época 

mas, baseando-nos neste facto, porque razão não usou Nasoni uma oval serliana? 

Deixamos aqui a hipótese de um sistema de proporções paralelo ter ganho alguma 

cred�b�l�dade, ao que terá s�do usado em algumas obras, nomeadamente na �greja do 

convento de  Mace�ra Dão.

No seguimento da nave encontramos um altar-mor com dimensão pouco menor, 

rectangular e chanfrado nos cantos, tal como na nave da �greja de St. Ildefonso. Este 

espaço é l�ge�ramente adornado em comparação com a nave, pelo me�o de molduras 

ma�s complexas nas janelas, ou os arcos toura�s que assentam em mísulas. A rematar 
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fig. �36 Perspectiva Norte da Capela de Nossa Senhora do Cabeço, mostrando a composição alongada poligonal, 
composta de hexágono e rectângulo, numa fluidez contínua

f�g. 137 Fachada da capela, plena 
de elementos nason�anos, 
�nclu�ndo os fogaréus que 
enc�mam as p�lastras de 
canto

fig. �38 Aspecto do lado Sul da capela, vendo-se na projeção da mesma o 
convento ao fundo, cr�ando uma relação volumétr�ca e d�recc�onal, 
um precedendo o outro
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este espaço um nicho agora vazio albergava o retábulo-mor.

Toda esta simplicidade tem decerto alguma razão de ser na falta de meios e possibilidades 

deste convento perd�do no �nter�or, sem no entanto descurar a mane�ra c�sterc�ense 

de reje�tar a �nut�l�dade func�onal. O que �mporta sal�entar é que o conjunto das 

condicionantes que levaram à forma final desta estrutura deram oportunidade a que 

uma estrutura s�ngular se levantasse, pondo em ev�dênc�a a sequênc�a de formas que 

compõem esta dependênc�a monacal, de um modo quase renascent�sta, em que as 

partes se adicionam, ao contrário da atitude barroca que parte de uma única forma 

para depo�s chegar a outras.

Este conjunto também é marcado pela capela de Nossa Senhora da Cabeça, um pequeno 

templo a cerca de duzentos metros da �greja ac�ma descr�ta. Esta capela apresenta 

no seu exter�or uma volumetr�a hexagonal extend�da na d�recção do e�xo de entrada, 

rematando num paralelepípedo que funciona como altar-mor. Este hexágono faz 

lembrar muito o desenho de Luca Pacioli, em que transforma uma circunferência 

numa el�pse. De facto, é de ad�v�nhar no �nter�or a “planta elíptica da nave”4�, que 

concerteza deve a or�g�nal�dade da sua forma por contam�nação, po�s teve �níc�o de 

construção na segunda metade do séc. XVIII, estando em 1810 a�nda por conclu�r. 

É cur�oso notar os fogaréus que enc�mam a frontar�a desta estrutura, nov�dade 

introduzida por Nicolao Nasoni. De resto, este pequeno templo acusa a sua morfologia 

tanto quando a �greja dos Clér�gos: através de uma forma pol�gon�zada, cuja le�tura 

deixa à imaginação o papel de representar o seu interior. Tal como o corpo feminino 

esconde o seu útero, que contém o ovo da vida.49

48 AAVV, in Inventário  do Património Arquitectónico, DGEMN, nº PT0��8060700��, Mosteiro de Santa 
Mar�a de Mace�ra Dão

49 J.C.Cooper, Diccionario de símbolos, “Huevo” 
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nota conclusiva
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O problema da análise da Igreja dos Clérigos prende-se obviamente com mais do que a 

sua nave. Pelo estudo aqui exposto é aceite, também, que tanto o rectângulo ao baixo 

como o rectângulo ao alto - como Xavier Coutinho o põe, respectivamente a ante-

câmara de entrada e o altar-mor - são partes da igreja que não podem ser descritas 

como pertencentes à ideia original da Igreja. No entanto, é também da nave oval que 

este trabalho se ocupa, e nesta se centraram esforços. 

O objecto de estudo aqui referido não é muito canónico; mas também não o era o 

seu autor. Nasoni viveu sempre na perseguição de novos objectivos, encontrando 

finalmente sedentarismo no Norte de Portugal. Na época de concepção deste edifício, 

imaginamos um Nasoni jovem, completamente assaltado de ideias, temas, formas, 

imagens de coisas belas que vira nos sítios onde passara. Na sua ânsia de criar, lança-

se num trabalho hercúleo de conseguir dar ao Porto uma igreja inovadora. Sabemos 

que a sua formação não primou pela construção de edifícios. O mais próximo que 

esteve desta real�dade fo� o curso de representação perspéct�ca de arqu�tectura que 

tirou em Bolonha. A oval que desenha não está nos manuais, atitude própria de 

quem tem prioridades diferentes. Talvez tenha sido uma necessidade que causou a 

recorrência a modelo tão particular. Moneo diz: “Todos los proyectos tienen en común 

un cierto gusto por lo compacto. Esta noción de arquitectura compacta no es nueva. 

Construir manteniendo las restricciones de um perímetro màs grande en la superficie 

más pequeña es siempre deseable. (...) Asé ha ocurrido siempre, tanto en el presente 

como en el passado.”50 Quererá isto dizer que a atitude de Nasoni aquando do projecto 

do complexo dos Clérigos prendeu-se em primeiro lugar como um preenchimento 

máximo da área disponível, pondo para trás regras já firmadas de composição?

Nasoni soube claramente responder ao problema, criando um edifício produto das suas 

�magens de arqu�tectura, que certamente não peca pela monoton�a ou repet�ção 

inconsciente de elementos necessário à edificação. A composição visual é de facto 

tema recorrente no trabalho de Nasoni, sendo conseguida em pleno usando como 

suporte a oval que só teria como sucessora, na arquitectura religiosa, a igreja do 

convento cisterciense em Maceira-Dão.

50 Rafael Moneo, Paradigmas fin de siglo, Los noventa, entre la fragmentación y la compacidad, �n Rev�sta 
Arqu�tectura V�va nº66 pag.23
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D. Hume d�z: “A beleza não é uma qualidade própria das coisas: Ela existe meramente na 

mente daquele que as contempla; e cada mente percepciona uma beleza diferente.”51 A 

Igreja dos Clér�gos deve claramente ser aprec�ada no seu contexto, a rude e granít�ca 

c�dade do Porto que recebeu de braços abertos uma nova arte v�nda da longínqua 

Itália. Parece claro que esta primeira obra de Nasoni não se equipara às grandes 

empresas do Barroco ma�s erud�to, func�onando ma�s como um objecto estranho que 

pela sua pecul�ar�dade e pela anexa torre ganhou o seu lugar na c�dade.

51 D. Hume citado por Schulz, Norberg, Intentions in Architecture, pag. 92
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lEvantamEnto métrico da navE

A �greja dos clér�gos: forma elípt�ca ou oval? Perante o problema que fo� levantado e 

deu mote a este trabalho, tornou-se premente a necessidade de um levantamento 

do �nter�or da �greja com grande r�gor. Ex�stem desenhos, propr�edade da D�recção 

Geral de Edíficios e Monumentos Nacionais, feitos em �973, sendo estes os de maior 

r�gor que se encontram. São plantas executadas à escala 1/100, com boa �nformação a 

nível arquitectónico, apresentando uma boa leitura do edifício, tanto a nível funcional 

como estilístico. No entanto, para cumprir o objectivo a que este trabalho se propõe 

são �ncapazes, po�s o nível de r�gor é aquele de uma d�g�tal�zação monocromát�ca e o 

detalhe não ultrapassa o seu rótulo: ESCALA - � / �00.

Para além da falta de elementos de bom r�gor a nível plan�métr�co, ex�ste também uma 

completa ausênc�a de elementos desenhados a nível alt�métr�co do �nter�or da �greja, 

que apesar de não terem um papel d�recto no desenvolv�mento deste trabalho, em 

mu�to contr�bu�r�am para a compreensão da espac�al�dade da nave da Igreja dos 

Clér�gos, o nosso objecto de estudo.

Perante estes factos, a ideia de executar um levantamento do interior da igreja - por 

facilidade de discurso referir-nos-emos à nave da igreja como “igreja” - tornou-se 

desde cedo um dos object�vos a cumpr�r de modo a poder prossegu�r com a anál�se 

formal e geométr�ca propr�amente d�ta. O equ�pamento ut�l�zado fo� um med�dor 

laser Bosch DLE-60 capaz de determinar distâncias sem a necessidade de estar 

fisicamente presente nos dois pontos extremos, o que possibilita a medição de um 

ponto inalcançável pela sua altura, ou a medição além de um vão, como a própria 

nave da �greja, se a med�ção for fe�ta ao nível da corn�ja.

O pr�me�ro passo para este levantamento, e ma�s �mportante, é obter um desenho 

planimétrico à escala �:� do interior oval da igreja, e primeiramente pensou-se obter 

esta informação a partir da cota do piso térreo. Cedo se verificou a impracticabilidade 

da questão, po�s sendo este o nível ma�s acessível e usado da �greja, está em mu�tos 

pontos ocupado com objectos que dificultam a medida em linha recta, facto altamente 

sublinhada pela tecnologia laser do medidor, sendo impossível fazer “desvios”. De 

modo a ev�tar então os bancos, velas, alt�falantes, e dema�s objectos normalmente 

encontrados numa igreja, tomou-se como segunda e única outra hipótese viável 

passar para o próximo nível em que é possível ter acesso a todos os pontos relevantes 

da oval, a cornija superior visitável, novidade que Nasoni introduziu em Portugal.

Para a med�ção plan�métr�ca não foram usadas �nstrumentos para encontrar a  

hor�zontal�dade, como rasto laser, ou nível, de modo a obter a garant�a que as med�das 
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pertencem a um plano hor�zontal que corta o espaço a uma determ�nada cota. Ao 

�nvés, foram tomados como referênc�a pontos relevantes que se assumem da mesma 

cota, po�s pertencem a uma cont�nu�dade arqu�tecton�camente hor�zontal, como por 

exemplo cornijas e frisos de pedra. Assim sendo, escolheu-se para plano horizontal 

de referênc�a aquele que passa �med�atamente ac�ma da guarda metál�ca da corn�ja 

v�s�tável.

Uma vez estabelecido este ponto, passou-se à medição propriamente dita. Como primeira 

abordagem, recorreu-se ao método dos triângulos, uma vez que só existe um ponto a 

determinada distância dos extremos de um segmento de recta. Após uma primeira 

experiência, revelou-se um método não adequado para o levantamento deste tipo 

de formas, po�s por cada med�da estar demas�ado dependente de outras med�das 

anter�ormente tomadas, ex�ste o per�go do erro crescer exponenc�almente. Este facto 

foi verificado, pelo que este método foi abandonado. 

Após verificar a clara simetria a dois eixos da nave oval da igreja, falhando em dois 

pontos no máximo por �cm, tomou-se esta propriedade geométrica como base para 

a nova abordagem. Tomando assim como pressuposto a existência de duas linhas 

�nv�síve�s que desempenham a função de e�xos de s�metr�a, foram t�radas med�das 

entre pontos s�métr�cos, pares de um s�stema de coordenadas com or�gem no centro 

geométrico da oval que desenha a igreja. Todos os pontos que desenham esquinas e 

cantos de pilastras foram levantados, desde que se pudesse assegurar a constância de 

cota baseada na observação dos pormenores arquitectónicos. Medidas mais pequenas 

de segmentos ortogonais entre si foram tomadas com o auxílio de uma fica métrica 

metálica. Obteve-se assim o seguinte desenho.

Tomando como base este primeiro desenho, foi feito aquele que representa o limite da 

cornija, tirando estas medidas mais pequenas com o auxílio de uma fica métrica 

metál�ca.

Segu�ndo o object�vo d�recto deste trabalho, de aval�ar a forma e geometr�a da planta da 

nave da Igreja dos Clér�gos, estes desenhos bastar�am para o efe�to. Mas para ajudar à 

caracterização do espaço, e sendo o espaço dependente da terceira dimensão, decidiu-

se aprove�tar o r�gor do levantamento plan�métr�co como base para o aver�guamento 

de algumas med�das que ajudaram à construção de do�s cortes pela refer�da nave. 

Para o efe�to, as med�das cotadas no levantamento altimétrico foram t�radas por 

se acharem essenc�a�s à caracter�zação do s�stema de proporções a nível vert�cal, e 

as demais relações verticais foram deduzidas a partir do levantamento fotográfico, 

como mera �nformação �nd�cat�va da arqu�tectura presente ao longo das fachadas 

interiores. Foram também tiradas medidas à abóbada, de modo a obter o seu desenho 

em corte transversal, e a sua cota em relação ao p�so térreo. Pela falta de uma técn�ca 
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que garant�sse a vert�cal�dade do ra�o laser de modo a obter as cotas de vár�os 

pontos da abóbada a partir do soalho de madeira, outra técnica foi utilizada. Aqui a 

triangulação revelou-se mais eficaz, tomando como lado do triângulo fixo o segmento 

de recta que l�ga do�s pontos relevantes da guarda metál�ca, co�nc�dente com o e�xo 

menor da igreja. Alguns pontos relevantes da abóbada foram então medidos, dos 

do�s lados de modo a poder obter uma ma�or certeza sobre as med�das, algo díspares 

devido às diferentes camadas de decoração. Todos estes pontos são coincidentes com 

o plano vertical do eixo menor, pelo que figuram no corte transversal. Usando como 

base curvas de nível que mede�am em forma a curva do medalhão e a curva da base 

da cúpula, as cotas obtidas foram transpostas para o corte longitudinal.





117

fontEs BiBliográficas

AAVV, Niccoló Nazoni (1691-1��3) : um artista italiano a Oporto : III centenario della nascita, 
Ponte alle graz�e, F�renze, 1991. 

ACKERMAN, James S. , The architecture of Michelangelo 
Penguin Books, Harmondsworth �970.

BORSI, Franco, Bernini : architetto 
M�lano : Electa, 1980.

BRANDÃO, D. Domingos de Pinho; da Rocha, Manuel Joaquim Moreira; Loureiro, Olímpia 
Mar�a da Cunha, Nicolau Nasoni - Vida e obra de um grande artista: Breve resumo, 1987.

COUTINHO, B. Xavier, A Igreja e a Irmandade dos Clérigos,  
Publicações da Câmara Municipal do Porto, Porto, �965.

COOPER, J. C., Diccionario de símbolos,  
trad. Enrique Góngora Padilla. G.G., Barcelona �000.

DAHAN-DALMEDICO, Amy - Une histoire des mathématiques : routes et dédales,  
Seu�l, Par�s 1986  

DURERO, Alberto, De la medida, 
Akal, Madr�d 2000.

DUVERNOY, Sylvie; ROSIN, Paul L., The Compass, the Ruler and the Computer,  
Proc. Nexus VI: Architecture and Mathematics, pp. ��-34, �006.

EMILIANI, Marisa Dalai - La prospectiva renascimentale : codificazioni e transgressioni,  
Oxford University Press Inc., New York �997. 

GAMBUTI, Alessandro; Andanti, Andrea; Camerota, Filippo, Architettura e Prospettiva tra 
inediti e rari 
Al�ena ed�tr�ce, F�renze 1987.

GIORGIO MARTINI, Francesco di, Trattati di Ingegneria e Arte Militare, 
Edizioni il Polifilo, Milano �967.

HERSEY, George L., Archtecture and Geometry in the Age of the Baroque, 
The University of Chicago Press, Chicago, �000.

MAHONEY, Leonard, 5,000 Years of Architecture in Malta, 
Valletta Publ�sh�ng. Malta, 1996.

MAZZA, Sandra, S. Anna dei Palafrenierei in Vaticano 
P.A.G. snc, Roma, 2000.

MONEO, Rafael, Paradigmas fin de siglo, Los noventa, entre la fragmentación y la 
compacidad, �n Rev�sta Arqu�tectura V�va nº66 

O’CONNOR, J J; ROBERTSON, E F, Doubling the cube, 
The MacTutor History of Mathematics archive, http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/ 
consultado em Agosto 2006.

PANOFSKY, Erqwin, Renascimento e renascimentos na arte ocidental, 
Ed�tor�al Presença, Porto 1981.



PIZZIGONI, Attilio, Brunelleschi, 
Nicola Zanichelli Editore, Bologna �993.PORTOGHESI, Paolo, Francesco Borromini  
2ª ed. Electa, M�lano 1984.

SCHULZ, Norberg, La signification dans l’architecture occidentale, 
P�erre Mardaga 5ªed, Bruxelas, 1977.

SCHULZ, Norberg, Intentions in architecture,  
Allen & Unwin, Oslo �966.

SMITH, Robert Chester, Nicolau Nasoni: arquitecto do Porto,  
Horizonte, Lisboa, �966.

TAFURI, Manfredo, Teorias e História da Arquitectura,  
Presença, Lisboa �979,

TREVISAN, Camillo, Sullo schema geometrico costruttivo degli anfiteatri romani:  
gli esempi del Colosseo e dell’Arena di Verona 
http://www.the-colosseum.net/ita/architecture/ellipse/schema%�0geom.htm consultado em 
Agosto 2006.

VELOSO, Eduardo, Geometria: temas actuais: materiais para Professores 
I.I.E., Lisboa, �998.

WATKIN, David, A history of western architecture 
Laurence King, London �99�.

WIEBENSON, Dora, Los Tratados de Arquitectura, 
Hermann Blume, Madr�d 1988.

XAVIER, João Pedro Sampaio, Sobre as origens da perspectiva em Portugal, O “Liuro de 
perspectiva do Códice 36�5 da Biblioteca Nacional, um Tratado de Arquitectura do século 
XVI, 
Tese de Doutoramento FAUP, Porto �004. 

DOS SANTOS, Ana Paula Nabais; DA SILVA, Victor Manuel Correia Leite, Real Mosteiro de 
Santa Maria de Maceira Dão,  
Seminário de Pré-Profissionalização  FAUP93

AAVV, Inventário  do Património Arquitectónico,  
DGEMN, http://www.monumentos.pt consultado em Agosto �006.

AAVV, Revista Monumentos nº14,  
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa, Março �00�

AAVV, Wikipedia http://www.wikipedia.org consultado em Agosto �006



119

fig. � e � AAVV, in Inventário  do Património 
Arquitectónico, DGEMN, Nº IPA 
PT0��609050007 http://www.monumentos.pt

fig. 3 FA

fig. 4 e 5 DA

fig. 6 http://nsm�.nsm.iup.edu/gsstoudt/history/
�mages/con�cs.g�f

fig. 7 DA

fig. 8 http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/
best�ar��.jpg

fig. 9 http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/
gladiatordrawing.jpg

fig. �0 J.C. Golvin. L’Amphitheatre Romain. Boccard, 
1988

fig. �� http://www.brynmawr.edu/Admins/DMVRC/
lanterns/lrgimage/italy/pompeii/LX000779.jpg

fig. �� http://www.kzu.ch/fach/as/material/campania/
pompei/amphitheater/im/plan_rek/im_80/00_
0�_plan.jpg

fig. �3 Sylvie Duvernoy and Paul L. Rosin, The 
Compass, the Ruler and the Computer, Proc. 
Nexus VI: Architecture and Mathematics, pp. 
��-34, �006

fig. �4 http://www.skidmore.edu/classics/courses/
2004spr�ng/cl311/amphpa�nt�ng.jpg

fig. �5 http://beloit.edu/~robsona/pompeii/
miscellaneous/Amphitheater/Carp%�09�-93.gif

fig. �6 http://sights.seindal.dk/img/orig/�0��6.jpg

fig. �7, �8 e �9 DA

fig. �0 Trevisan, Camillo, Sullo schema geometrico 
costruttivo degli anfiteatri romani:  gli esempi 
del Colosseo e dell’Arena di Verona http://www.
the-colosseum.net/ita/architecture/ellipse/
schema%�0geom.htm

fig. �� http://www.brynmawr.edu/Admins/DMVRC/
lanterns/lrgimage/italy/rome/colosseum/
LX000808.jpg

fig. �� Kepler, Johannes,in Field, J. V., The invention 
of the infinity, Oxford University Press Inc., 
New York �997, pag. �84

fig. �3 http://fas-history.rutgers.edu/skelly/lorsch-
torhalle-03n.jpg

fig. �4 http://www.ensemblecosmedin.de/images/
gernrode.jpg

fig. �5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9f/
Flav�o.B�ondo.H�stor�e.jpg

fig. �6 http://www.wga.hu/art/d/domenico/michelin/
dante.jpg

fig. �7 http://www�.warwick.ac.uk/fac/arts/history/
researchcentres/socialsites/idealcity.jpg

fig. �8 http://www�.warwick.ac.uk/fac/arts/history/
researchcentres/socialsites/idealcity.jpg

fig. �9 FA

fig. 30 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3a/Ptolemaicsystem-small.png

fig. 3� Pizzigoni, Attilio, Brunelleschi, Nicola 
Zan�chell� Ed�tore, Bologna 1993 pag. 137

fig. 3� http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/projects/
SingleView/models/trinity/figs/trinity.jpg

fig. 33 http://www.wga.hu/art/a/angelico/04/�annunc�.
jpg

fig. 34 http://www.imss.fi.it/masaccio/08/appro/�_
21.jpg

fig. 35 Luca Pacioli : la divina proporción, trad.Juan 
Calatrava. - Madrid : Akal, �99�

fig. 36 De la medida / Alberto Durero, trad. Jesús 
Espino Nuño, Juan Escobar. - Madrid : Akal, 
2000

fig. 37 DA

fig. 38 e 39 De la medida / Alberto Durero, trad. 
Jesús Espino Nuño, Juan Calatrava Escobar. 
- Madrid : Akal, �000

fig. 40 e 4� Michel-Ange : le peintre : le seculpteur : 
le poete : l’architecte / trad. Armand Monjo. 
- Paris : Galerie du Passeur, �986, L’architecte 
79, 80 e 81

fig. 4� http://intranet.arc.miami.edu/rjohn/images/
MedievalCathedral/Area%�0of%�0Cathedral%
�0Piazza%�0&%�0Palaces.jpg

fig. 43 http://keptar.demasz.hu/arthp/art/m/michelan/
sculptur/medici/dawn.jpg

fig. 44 DA sobre imagem em http://chemlab.
pc.mar�copa.edu/pa�nt�ngs/raphael.galatea.jpg

fig. 45 Serlio, Sebastiano, Sebastiano Serlio, A cura d� 
Christof Theones, Electa, Milano �989 pag.�74

fig. 47 Rosin, Paul L., On Serlio’s construction of ovals, 
http://users.cs.cf.ac.uk/Paul.Ros�n/resources/
papers/oval2.pdf

fig. 48 Serlio, Sebastiano, http://digi.ub.uni-
he�delberg.de/d�gl�t/serl�o1566

fig. 49 Serlio, Sebastiano, Sebastiano Serlio, A cura 
di Christof Theones, Electa, Milano �989 pag. 
170 e 171

fig. 50 e 5� http://www.univ-tours.fr/ash/polycop/
Archives/lievaux/icono/Rome/San%�0Andrea%
�0in%�0via%�0Flaminia%�0Vignole/album�.
html

fig. 5� DA sobre imagem em http://www.univ-tours.
fr/ash/polycop/Archives/lievaux/icono/Rome/
San%�0Andrea%�0in%�0via%�0Flaminia%�0
V�gnole/album1.html

fig. 53 Mazza, Sandra, S. Anna dei Palafrenierei in 
Vaticano, P.A.G. snc, Roma, 2000

fig. 54 Fotografias de Teresa Otto

fig. 55 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3a/Ptolemaicsystem-small.png

fig. 56 http://eee.uci.edu/clients/bjbecker/
ExploringtheCosmos/epicycle�.jpg

fig. 57 http://images.google.com/images?q=tbn:
Anv�oo7i9JSOrM:http://www.hps.cam.ac.uk/
starry/ptolemyandcop�lrg.jpg

fig. 58 http://images.google.com/images?q=tbn:
pDOfDnAaUOUYwM:http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e9/De_
revolutionibus_orbium_coelestium.jpg/300px-
De_revolutionibus_orbium_coelestium.jpg

fig. 59 http://images.google.com/images?q=tbn:
y8Roxw_nDFCjtM:http://web.hao.ucar.edu/
public/education/sp/images/tychonian.gif

créditos das imagEns



120 esPaços de Planta elíPtica na arquitectura religiosa: o caso da igreja dos clérigos no Porto

fig. 60 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/03��/
retrogrademars03_tezel_big.jpg

fig. 6� http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d8/
Retrograde-motion-of-mars.png

fig. 6� Fotografia de Anthony Majanlaht

fig. 63 DA sobre fotografia de Anthony Majanlaht

fig. 64 Borsi, Franco, Bernini : architetto 
M�lano : Electa, 1980 pag. 299; pag62; 
http://www.artandarchitecture.
org.uk/assets/aa_image/700/6/0/c/3/
60c30c5fa7403709a76d718d256e34d82116fa10.
jpg

fig. 65 Borsi, Franco, Bernini : architetto M�lano : Electa, 
1980 pag. 87

fig. 66 DA sobre fig.3� e Borsi, Franco, Bernini : 
arch�tetto M�lano : Electa, 1980 pag.140 e pag. 
134

fig. 67 DA

fig. 68, 69 e 70 Portoghesi, Paolo, Francesco Borromini 2ª 
ed. Electa, Milano �984, pag. 48; Tav. �3 Cap.�; 
D�segno or�g�nale IX Cap.2

fig. 7� e 7� DA

fig. 73 Portoghesi, Paolo, Francesco Borromini 2ª ed. 
Electa, M�lano 1984, pag. 45

fig. 74 Gambuti, Alessandro; Andanti, Andrea; Camerota, 
F�l�ppo, Architettura e Prospettiva tra inediti e 
rari Al�ena ed�tr�ce, F�renze 1987. pag. 108

fig. 75 Wiebenson, Dora, Los Tratados de Arquitectura, 
Hermann Blume, Madr�d 1988. pag. 233

fig. 76 Kepler, Johannes,in Field, J. V., The invention of 
the infinity, Oxford University Press Inc., New 
York �997, pag. �84

fig. 77 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/0/08/Desargues_theorem.svg/473px-
Desargues_theorem.svg.png

fig. 78 DA sobre http://xoomer.alice.it/mpalamara/
vigevano_caramuel.gif e http://maps.google.com

fig. 79 http://static.flickr.com/58/�87373389_b76834f40�_
o.jpg

fig. 80 DA sobre http://xoomer.alice.it/mpalamara/
vigevano_caramuel.gif

fig. 8� Coutinho, B. Xavier, A Igreja e a Irmandade dos 
Clérigos, Publicações da Câmara Municipal do 
Porto, Porto, 1965. pag. 287

fig. 8�, 83, 84 e 85 AAVV, Niccoló Nazoni (1691-1��3) : 
um artista italiano a Oporto : III centenario della 
nascita Ponte alle graz�e, F�renze, 1991. Ilust. 21, 
24B, 24A, 35 e 41

fig. 86 Smith, Robert Chester, Nicolau Nasoni: arquitecto 
do Porto, Horizonte, Lisboa, �966. Ilust. �6 e �3

fig. 87 http://images.google.com/images?q=tbn:
F9RnJSZobmc7_M:http://www.tourism.gov.mt/
filebank/imagebank/gallery/valletta.jpg

fig. 88 Mahoney, Leonard, 5,000 Years of Architecture in 
Malta, Valletta Publ�sh�ng. Malta, 1996. pag. 177

fig. 89 DA sobre fotografia de Diogo Assunção

fig. 90 Montagem fotográfica sobre fotografias de Diogo 
Assunção

fig. 9�, 9� e 93 Fotografias de Diogo Assunção

fig. 94 AAVV, Niccoló Nazoni (1691-1��3) : um artista 
italiano a Oporto : III centenario della nascita 
Ponte alle graz�e, F�renze, 1991. Ilust. 68

fig. 95 e 96 Smith, Robert Chester, Nicolau Nasoni: 
arquitecto do Porto, Horizonte, Lisboa, �966. 
Ilust. 32 e 2

fig. 97 e 98 FA

fig. 99 e �00 Coutinho, B. Xavier, A Igreja e a Irmandade 
dos Clérigos, Publicações da Câmara Municipal 
do Porto, Porto, 1965. pag. 177; 129 e 357

fig. �0� Montagem Fotográfica do autor sobre fig. 
88 e AAVV, �n Inventário  do Património 
Arquitectónico, DGEMN, Nº IPA 
PT0��3���50003, Igreja e Torre dos Clérigos 
http://www.monumentos.pt

fig. �0� FA

fig. �03 FA

fig. �04 AAVV, in Inventário  do Património 
Arquitectónico, DGEMN, Nº IPA 
PT0��3���50003, Igreja e Torre dos Clérigos 
http://www.monumentos.pt

fig. �05 e �06 Coutinho, B. Xavier, A Igreja e a 
Irmandade dos Clérigos, Publicações da Câmara 
Mun�c�pal do Porto, Porto, 1965. pag. 229; pag. 
231

fig. �07 FA

fig. �08 Coutinho, B. Xavier, A Igreja e a Irmandade dos 
Clérigos, Publicações da Câmara Municipal do 
Porto, Porto, 1965. pag. 229; pag. VIII

fig. �09 Edição fotográfica do autor sobre Coutinho, B. 
Xav�er, A Igreja e a Irmandade dos Clérigos, 
Publicações da Câmara Municipal do Porto, 
Porto, 1965. pag. 229; pag. VIII

fig. ��0, ��� e ��� FA

fig. ��3 Imagem composta por montagem fotográfica 
sobre FA

fig. ��4, ��5, ��6, ��7 e ��8 DA

fig. ��9 http://www.univ-tours.fr/ash/polycop/Archives/
lievaux/icono/Rome/San%�0Andrea%�0in%�0via
%�0Flaminia%�0Vignole/album�.html

fig. ��0 Fotografias de Teresa Otto

fig. ��� e ��� Fotografias de Anthony Majanlaht

fig. ��3 Fotografias de Diogo Assunção

fig. ��4 Mahoney, Leonard, 5,000 Years of Architecture in 
Malta, Valletta Publ�sh�ng. Malta, 1996. pag. 177

fig. ��5 DA

fig. ��6 e ��7 AAVV, in Inventário  do Património 
Arquitectónico, DGEMN, Nº IPA 
PT0��3����0046 Igreja de Sto. Ildefonso http://
www.monumentos.pt

fig. ��8, ��9, �30 e �3� FA

fig. �3� Fotografia de Teresa Otto

fig. �33 Montagem fotográfica sobre FA

fig. �34 FA

fig. �35 Dos Santos, Ana Paula Nabais; Da Silva, Victor 
Manuel Correia Leite, Real Mosteiro de Santa 
Maria de Maceira Dão, Seminário de Pré-
Profissionalização  FAUP93, Folha 4

fig. �36, �37 e �38 FA

DA - Desenho do Autor

FA - Fotografia do Autor

Todos os sítios Internet foram consultados a Agosto �006



121

Agradec�mentos:

À minha amiga e colega Teresa Otto pelas fotografias e livro de S. Anna dei Palafrenieri,

ao meu amigo e colega Diogo Assunção pelas preciosas fotografias de Santiago della Valletta,

à minha Professora Teresa Fonseca por toda a ajuda nos contactos relativamente  
a Malta, e pelo empréstimo do livro 5000 Years of Architecture in Malta,

a Anthony Majanlaht, pela ajuda desinteressada ao providenciar  
as fotografias e planta de S. Giacomo in Augusta,

a Sylvie Duvernoy pela ajuda na compreensão do anfiteatro de Pompeia,

e finalmente, ao meu Docente Acompanhante, Professor João Pedro Xavier, não só pela  
disponibilização de material precioso ao desenvolvimento deste trabalho,  

mas como também pela sua disponibilidade para ajudar..

Porto, 31 de Agosto de 2006


