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Arquitectura Portuguesa do tempo dos Descobrimentos
Assento de prática e conselho II

8 A figura do corpo, princípio de ordem e de acção, princípio de
desenho
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F. di Giorgio, Trattati T, «fighura del chorpo dov'è la circhunferentia délia città e distribuitioni d'essa»,/ 3
«// Roccha ; Torrone ; Torrone ; tenpio ; piazza ; chorpo dela città ; porta ; Rivellino ; Torrone ; Torrone»

8.1 O corpo e a cabeça, o centro e a esfera
8.1.1 A figura do corpo humano de Vitrúvio
A figura do corpo humano apresenta o sentido de ordem numa imagem e resolve um problema de
desenho da forma, ainda que o resultado final possa não ter semelhança com essa imagem. Esse é
um entendimento de longo tempo que Vitrúvio reporta aos antigos (lII.i.1-9), registando o sentido
conferido ao corpo, como domínio do saber (de arquitectura) e como figura da simetria e proporção
da obra de arquitectura, configurada por analogia com o corpo humano.
Vitr. n i.8. Cum corpus architecturae scriberem, primo volumine putavi, quibus eruditionibus et disciplinis esset ornata,
exponere finireque terminationibus eius | species et, e quibus rebus esset nata dicere.
Vitruvius/C.Caesariano, II, i. cum fusse cosa chio scribisse il corpo del Architectura in lo uolumine: Io pensai exponere de
quale eruditione & discipline ella fusse ornata: Et con quale terminatione la specie di epsa finire: Et cõ quale cose
ella fusse nata dire.
Vitruvius/Perrault, II, I. car, ayant formé le dessein d'écrire sur toute l'architecture, j'ai cru devoir parler premièrement
des différentes connaissances qui sont nécessaires à cet art, des parties dont il est composé, et quelle est sont origine2.
Vitr. in.i.4. Ergo si ita natura composuit corpus hominis, uti | proportionibus membra ad summam figurationem eius
respondeant, cum causa constituísse videntur antiqui, ut etiam in operum perfectionibus singulorum membrorum ad
universam figurae speciem habeant commensus exactionem.
Vitruvius/C.Caesariano, m, i. Aduncha si la natura ha cosi compósito il corpo del homo si como cõ le proportione li menbri
de epso respondeno alasu ma figuratione. Cum sia li antiqui si uedeno hauer constituito quella: acio che anchora in
le perfectione de ciascuni membri de le opere le figure habiano a la uniuersa specie la exactione de la
cõmensuratione. [138,139]
Viiruvius/i'errauli, m, i. Si donc la nature a tellement composé le corps de l'homme, que chaque membre a une proportion
avec le tout, ce n'est pas sans raison que les anciens ont voulu que dans leurs ouvrages ce même rapport des parties
avec le tout fût exactement observé.

O discurso da analogia do corpo humano e da obra de arquitectura assenta em dois eixos. Por um
lado, apresenta a ideia do todo e das partes (da cabeça, do tronco e dos membros), da sua simetria
relativa, da sua distribuição e composição. Por outro lado, figura a ideia, tornando possível o
pensamento da definição da relação das partes com o todo, da sua articulação de proporção.
Pensar a figura e a simetria, significa enunciar um princípio de relação que define a inclusão e lhe
confere forma axializada, dando a conhecer o centro. Na sua forma perfeita, a figura da simetria é
centro e círculo, e na sua revolução uma esfera. Na interpretação da sua transcrição, a figura e o
corpo coincidem num centro, o umbigo. A figura do corpo humano articula a síntese do círculo e
do quadrado (Vitr. III.i.3). A sua imagem constitui um dos lugares principais do pensamento do
Renascimento. E no entanto, se a nova imaginação da figura do homem e do seu lugar no mundo
assinalam a passagem, no princípio da época moderna, é exactamente essa a passagem, que
1.
2.
3.
4.

Vitnivio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521 ], 1981 : xxxm.
Vitime, Les diz livres D'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 51.
Vitrúvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : 51 (entre L e LII).
Vitruve, Les diz livres D'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 80.
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permanece activa na Idade que mediou entre a Antiguidade e o Renascimento, e fundam o
pensamento da arquitectura sagrada cristã medieval.
No período medieval, o texto de Vitrúvio foi notado por Eginardo em França, e foi invocado por
Paolo Diácono, em Montecassino (século XII). As proporções da figura vitruviana do homo ad
quadratum e ad circulum, com as explicações de número correspondentes, surgem citadas numa
obra anónima de 1150, De natura corporis et animae. O tratado da Antiguidade é conhecido em
Colónia, sendo referido por Alberto Magno. É citado, entre outros, por Santo Tomás de Aquino e
Vicente de Beauvais (fal. 1264), com uma referência explícita ao livro terceiro de Vitrúvio e a Santo
Agostinho5, e está presente nos catálogos medievais de bibliotecas germânicas e francesas. A sua
existência é do conhecimento dos pré-humanistas da Itália setentrional. No entanto, entre os séculos
XII e XIV não se encontram exemplares em circulação.

8.1.2 O corpo místico
O Cristianismo deu um contributo essencial para o pensamento da ordem e da obra de arquitectura,
em particular, o edifício da igreja, à semelhança da figura humana, procedendo à incorporação de
um sentido cristão, na figura da Antigidade clássica enunciada por Vitrúvio. A interpretação
arquitectural da ideia formou a prática disciplinar de tempo longo. O seu sentido foi sendo
configurado a partir da reflexão exegética acerca do significado literal e figurado de certas imagens
e metáforas do texto da Escritura sagrada, num processo de hermenêutica bíblica que acompanha a
sistematização do pensamento da Igreja, desde o tempo da Patrística e ao longo do período
medieval.
A primeira ideia fundamental é a de que a comunidade da Igreja, unida na fé e no amor em Cristo,
forma um só corpo com Cristo. A imagem da união da Igreja em Cristo é a de corpo e cabeça, à
semelhança da figura do corpo humano. A comunidade eclesial forma a igreja espiritual, com Cristo
à cabeça. Esse corpo é um corpo místico, entendido como unidade sacramental da Igreja com Cristo
como cabeça7. Na epístola aos Coloninenses, Paulo desenvolve a ideia de Cristo como cabeça e da
Igreja como corpo, do qual é Salvador («sicut Christus caput est Ecclesiae: ipse, Salvator corporis
eius», Ef. 5.238).

5. [Anónimo], De natura corporis et animae libri duo, in Patrologiae cursus completus, Series latina, 221 Bde, 180, 708B (Paris, ed. J.-P. Migne, 1844,
ff.) ; Vicente de Beauvais, Speculum maius 1 Speculum naturale XXV111, 2-3 ; Augustinus de civitate Dei libro 22 ; in Binding, Derfrùh- und
hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 437-438;
6. Liliana Grassi, in Antonio Averlino detto il Filarete, Trattalo di Architettura, 2 tomos, testo a cura di Anna Maria Finoli e Liliana Grassi, introduzi one e
nota di Liliana Grassi (Milano : Edizioni II Polifilo, 1972), tomo 1: 9(1).
7. Historisches Wõrterbuch der Philosophie, s.v. "Corpus mysticum", 12 Bde ; herausgegeben von Joachim Ritter (fal.), Karlfried Grunder (Bd. 4 - ),
Gottfried Gabriel (Bd. 11 - ) ; in Verbindung mit Gunther Bien et ai. ; unter Mitwirkung von mehr ais 1500 Fachgelehrten (Basel ; Stuttgart : Schwabe &
Co. Verlag, 1971-[c. 2004]), vol. 1 : 1036.
8. Bíblia Sacra: Vulgatae editionis (Paris : Apud Gamier Fratres, Bibliopolas, 1890).
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Cl. l .18-22. (18) El es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia, como quien es le principio, primogénito de entre los muertos;
para que en todas las cosas abtenga él la primacia, (19) porque en él tuvo a bien Dios que morase toda la plenitude,
(20) y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo las paces mediante la sangre de su cruz; por medio
de él, así las que están sobre la tierra como las que hay en los cielos. (21) Y a vosotros, que erais un tiempo
completamente extranos y enemigos en vuestro pensamiento por las malas obras, (22) ahora, con todo, os ha
reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentarlos santos e inmaculados e irréprochables
en su acatamiento.9
(Recorremos a uma versão crítica do texto da Bíblia, pois, em alguns casos, existem certas diferenças significativas
relativamente ao texto da Vulgata, que serão, quando se justifique, mencionadas.)

À semelhança do texto bíblico, a igreja material é concebida como um texto sígnico da revelação
divina que se abre à leitura e à compreensão do seu significado, por via da obra edificada. A igreja
material, visível a obra edificada, apresenta-se como figura da igreja espiritual . «Ecclesia
significai Ecclesiam» . A igreja material apresenta-se também como comentário edificado da
bíblia. Neste sentido, o corpo construído e as suas partes são lidos como spiritualia documenta
(Hugo de São Vítor12) e como divina signa (Durandus ).
Um dos tópicos fundamentais que organiza a ideia da igreja à semelhança da figura do corpo
humano é a imagem de Cristo como cabeça {caput). O termo latino caput está na origem de uma
pluralidade de sentidos, concretos e figurados que conformam a leitura exegética do texto da
Escritura. De facto, o recurso à imagem da cabeça potencia uma articulação complexa de sentidos,
tais como raiz, nascença, fonte, causa, origem, princípio, sede (e ainda principal, capital, essencial,
...), associando-os a Cristo. Santo Tomás de Aquino apresenta uma síntese desses sentidos, sob a
forma das prerrogativas que detém a cabeça: (1) toma uma posição elevada e de eminente
dignidade; (2) exerce um influxo vital sobre os demais membros; (3) é sede dos principais
sentidos .
Se for possível falar de um modelo cristão para o pensamento da figura do corpo humano, então,
um dos temas principais do discurso, aplicado ao corpo da igreja, centra-se na definição da relação
entre a cabeça e o corpo. Sendo Cristo cabeça e princípio, dele deriva o ser e a perfeição do corpo
(de todas as criaturas, reunidas na igreja). Em termos arquitectónicos, a ideia assenta na distinção
de duas realidades e no princípio da sua conjunção numa unidade que se desenvolve por meio do
ordenamento e qualificação da diferença, o reconheciemnto da pluralidade e a organização da sua

9. José Maria Bover, S. I., e Francisco Cantera Burgos, Sagrada Bíblia: version critica sobre los textos hebreo y grtego ; corrigida e revista por R.P. Felix
Puzo (4a ed., Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos, 1957).
10. Binding, Derfriih- undhochmitíelalterliche Bauherr, 1996 : 369.
11. Gunter Bandmann, Mittelalterliche Archilektur ais Bedeutungstrdger (Berlin : Gebr. Mann Verlag, 1951 ; 9. Aufl., Darmstadt : Wissenschaftliche
Gesellschaft, 1990) : 62-69. Binding, Derfriih- undhochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 369.
12. Hugo de São Vítor, Sermo in dedicatione ecclesiae historiée, l'alrologiae cursus completus, Series I.atina, 221 Bde, ed. J.-P Migne (Paris, 1844 ff.)
177, 901A ; in Binding, Derfriih- und hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 370.
13. Guillelmus Durantus, Rationale divinorum offtciorum, Prohemium 1, in Binding, Derfriih- und hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 370.
14. Bover e Cantera, Sagrada Bíblia: version critica, [nota do versículo Cl 1,18], 4* ed. 1957 : 1546.
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disposição num corpo, no espaço. A referência antropomórfica do espaço da igreja constitui-se a
partir da identificação da cabeça com o espaço da ousia que polariza os restantes membros.
Precisamente, a articulação do corpo e dos seus membros foi um dos domínios em que se exerceu
o pensamento clássico, levando à formulação dos princípios da simetria e da proporção. Esses
princípios que ordenam e regem a relação entre partes e um todo, os membros e o corpo, e a ideia
da figura de referência antropomórfica constituem a parte mais importante do legado vitruviano ao
período medieval. A interpretação cristã desses princípios, que foi sendo transmitida em sucessivos
comentários, é mediada por um aferimento da sua concordância com o texto bíblico e, em
particular, com as passagens que prefiguram a imagem do corpo, no Antigo Testamento (a arca, e
o templo), e a imagem do corpo místico do Novo Testamento. A aproximação desenvolve-se numa
atenção especial aos valores corporais dessas imagens. As partes e o todo são realmente membros
e corpo. Corpo pensado globalmente, mas pensado também a partir da particularidade dos seus
membros e da sua utilidade, das diferenças e da diversidade, e do modo como concorrem
solidariamente num só corpo.
Os textos didácticos do Novo Testamento são centrais para compreender a síntese da ideia.
1 Cor. 6.15. No sabeis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
1 Cor. 12.12-14. (12) Pues a la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros dei cuerpo,
con ser muchos, constituyen uno solo cuerpo, así también Cristo;* (13) porque en un mismo Espírito todos nosotros
fuimos bautizados, ya judios, ya griegos, ya esclavos, ya libres, en razón de formar un solo cuerpo. Y a todos se nos
dio a beber un mismo Espíritu.** (14) Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
* Así también Cristo: el Cristo místico, o sea la muchedunbre organizada de los fíeles en un cuerpo, que es la Iglesia.
** Dos acciones se atribuyen aqui ai Espíritu S.: la primera, en el bautismo, cuyo efecto es incorporamos a Cristo,
en el cual todos los fieles formam un solo cuerpo; la segunda, em la confirmación, en la cual se comunica
profusamente el Espíritu, fuiente de todos los carismas.
1 Cor. 12.27-28,32. (27) Vos autem estis corpus Christi et membra de membro. (28) Et quosdam quidem posuit Deus in
Ecclesia primum apóstolos, secundo prophetas, tertio doctores; deinde virtutes, exinde gratias curationum,
opitulationes, gubernationes, genera linguarum, interpretationes sermonum... . (32)... Et adhuc excellentiorum
viam vobis demonstro.
1 Cor. 12.27-28,32. (27) Y vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte (28) Y a unos puso Dios en la
Iglesia primeramente apostoles; en segundo lugar, profetas; en tercero, doctores; luego, poderes de milagros; luego,
carismas de curaciones, asistencias, gobiernos, variedades de lenguas
(32)... Y todavia os muestro un camino
sobre toda ponderación.

Na perspectiva cristã, os membros e o corpo suscitam uma tematização da unidade e da ordem, na
variedade, na diversidade, e na diferenciação de funções. A ordenação é hierarquizada; o
entendimento da diferença das partes do corpo e da sua unidade justifica as diferenças estabelecidas
na comunidade dos fiéis, e a formação de hierarquias, dentro da Igreja. Quer isso dizer que a figura
do corpo será sucessivamente interpretada a partir da distinção e da ordem de composição. A

15. Bover e Cantera, Sagrada Bíblia: version critica, [nota dos versículos 1 Cor 12,12.13], 4" ed. 1957 : 1503.
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transcrição arquitectural desse entendimento tem como consequência a instituição de diferenças, no
interior do espaço da arquitectura sagrada cristã, desde muito cedo. O lugar dos membros da
comunidade eclesial (a sua posição no corpo da igreja) manifesta a ordenação hierárquica.
A edificação da igreja, conformada segundo o corpo humano, torna-se mais do que uma declaração
de adesão aos princípios de disposição proporcionada, conhecidos através do texto de Vitrúvio. A
recepção, em especial da passagem acerca das medidas da figura do corpo humano, inscrito na
figura de um quadrado e círculo (Vitr. III. i), que é citada por Santo Agostinho , há-de ser
sucessivamente comentada e interpretada na sua conformação prática. Da distinção entre a cabeça
e o corpo, que significam Cristo e Igreja, passa-se a diferenciações mais finas de conformação dos
membros do corpo que manifestam a ordenação da comunidade eclesial.
Na Idade Média, a ideia e a figura encontram-se perfeitamente articuladas, como pode ser observado numa exposição de
Durandus de Mende (1230/31-1296), que resume os lugares e os limiares diferenciais mais importantes do espaço da
igreja: a cabeça como lugar do altar, a cancela como limiar de apresentação do altar, a cruz manifestada no transepto, e o
espaço que resta, «o que sobra do corpo».
Durandus, Rationale divinorum officiorum. Dispositio autem ecclesie, materialis modum humani corporis tenet. Cancellus
namque, sive locus ubi altare est, caput repraesentat, crux ex utraque parte brachia et manus, relíquia pars ab
occidente quicquid corporis supresse videtur.17

Essas diferenças de posição, no espaço, manifestam planos de significação que são interpretados
numa trama de correspondências topológicas com as partes do corpo: a cabeça, as partes
compreendidas entre a cabeça e o diafragma, os braços, o tronco e os membros inferiores. O
diafragma marca uma distinção fundamental no corpo que a designação antiga de septum
transversum faz notar. Separando as cavidades torácica e abdominal, serve para «dividir os
membros vitais e naturais» do corpo, na descrição de um tratado de Cirurgia do século XVII, de
António Ferreira, que tem o interesse de seguir de perto um tratado peninsular de Anatomia, assaz
conhecido, de Juan de Valverde (1556) . No texto de Durandus, a expressão «a parte que resta a
ocidente aparece como o que resta do corpo» aponta o sentido de um lugar minor, por comparação
com os espaços anteriormente designados, o que concorda com a ideia de que essa é a parte do corpo
humano que alberga os órgãos naturais, por oposição aos órgãos vitais.
A partir do reconhecimento das diferenças entre os membros do corpo, é desenvolvida a ideia da
relação entre as partes e o todo, seguindo a noção antiga de simetria que assenta na proporção das
partes e do corpo, e no referimento mútuo dos seus lugares no espaço. As posições designadas numa
simetria de oposição polar - por exemplo um lugar no espaço aos pés e à cabeceira -, manifestam

16. Augustinus, De civitate Dei XV, 26, in Binding, Derfruh- und hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 401.
17. Guillelmus Durandus, Rationale divinorum officiorum 1,1,14, Corpus Christianorum Series Latina, Continuatio mediaevalis 140, 17 ; in Binding,
Derfruh- und hochmittelalteriiche Bauherr, 1996 : 395.
18. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, s.v. "Diafragma", 40 vol. (Lisboa ; Rio de Janeiro : Editorial Enciclopédia, [195-]).
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uma posição na hierarquia da ordem que implica a designação de afastamento e distância. Maior e
menor, proximidade e distância, olhar em espelho e na sombra, por antecipação de ver na realidade
e na verdade, tornam-se assim os tópicos principais de um discurso geral do tempo e do espaço, e
da ordem arquitectural, em particular, que assenta essencialmente num sentido de movimento e de
caminho.
2 Cor. 5.7. como quiera que por fe caminamos, no por vista.

A ideia de uma vivência em espelho e sombra, por antecipação da realidade vivida, além do tempo,
encontra-se determinada com segurança, por exemplo, para o espaço de enterramento na galilé da
igreja. No texto bíblico, a Galileia designa a promessa de encontro e o lugar de aparição de Cristo
aos apóstolos, depois da Ressureição (Mc. 16.7). Não apenas a nível simbólico, mas também a nível
da igreja material edificada, está presente a ideia de uma definição arquitectónica em espelho e por
antecipação (São Pedro de Ferreira [132A]). O sentido de disposição reflexa também pode ser
observado na forma e posição simétrica das capelas aos pés da sé da Guarda, sob as torres,
relativamente às capelas da cabeceira [132B], como também na conformação do portal principal da
igreja de Santo Agostinho da Graça, em Santarém, à semelhança do arco triunfal que faz a passagem
para a capela maior [133].
A forma da igreja de planta longitudinal (basilical ou de nave única) representa a transcrição mais
clara, próxima e imediada da ideia da igreja como um corpo, à semelhança da figura do corpo
humano. Nesse sentido, essa forma constitui a pedra angular, invariante de uma pastoral que se
enraiza "através do lisível" e desse modo comunica com a comunidade de fiéis.
O problema do desenho novo desse corpo eclesial é colocado, no Renascimento, como um
problema de configuração "corrigida" da sua interpretação, mais proporcionada e natural. Porém,
sem pôr em causa o uso consuetudinário e a importância de modelos de igreja, de corpo alongado.
Pelo contrário, a forma da igreja de planta central evoca a ideia da igreja como corpo místico,
significado na hóstia consagrada, figura do encontro na eucaristia. O seu discurso, que decorre de
um pensamento orientado para a interioridade e a abstracção, constitui também um discurso de
afirmação da estrutura da ordem do universo, da Igreja no mundo e do poder.
Existe difundida uma noção de que um discurso de arquitectura religiosa centrada deveria
essencialmente a uma visão tendencialmente laica do mundo, tomada por uma consciência nova do
homem e da sua posição central no universo. A imagem dessa ideia haveria de ser resolvida com
base num novo repertório de formas clássicas, elaborado fundamentalmente a partir de modelos de
memoriais e da tumularia antiga romana.
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132

131A

A configuração do lugar aos pés da igreja como posição reflectida da cabeceira. Paços de Ferreira, igreja de
São Pedro (A), e Sé da Guarda (B)
Em São Pedro de Ferreira, o nártex surge como espelho da ousia na proporção do espaço e na definição do
limiar de entrada na igreja como equivalente da passagem à capela. Na Sé da Guarda, as capelas dos pés da
igreja constituem uma referência simétrica da cabeceira. Plantas sobrepostas em inversão, esc. 1:500,
levantamentos segundo a DGEMN, desenhos simplificados.

B

133

Correspondência de planos de alçados. Santarém, igreja de Santo Agostinho da Graça
Posição e configuração de aberturas da cabeceira, da parede do arco triunfal e da fachada da igreja (janelas,
arcos, portal e rosácea), desenhos segundo DGEMN, esc. 1:400, alçado simplificado.

Na verdade, o discurso da planta central é um discurso cristão, fundado pela Igreja a partir de uma
complexifícação de sentidos, desenvolvidos em torno do sentido axial da figura de Cristo, como
Mediador e Salvador da humanidade, tomando como referência as imagens do Santo Sepulcro e da
Eucaristia, e a Encarnação e o culto mariano, considerando a dedicação do Panteão a Sancta Maria
ad Martyres, em 610.
Quando, nos alvores do século XVI, Erasmo descreve as distâncias e afastamentos que diferenciam
a posição das comunidades dentro da Igreja universal, a imagem que tem presente é aquela
essencial, focada em Cristo: a figura da perfeição do círculo, mais que a figura do corpo do homem,
inscrita ad quadratum no interior desse círculo, como Vitrúvio tinha enunciado, e como é
imaginada de novo, nas ilustrações que acompanham as edições e comentários do seu tratado, no
Renascimento. As diferenças dão origem a diferentes círculos, que dividem o povo universal de
Cristo, mas têm em comum um centro - Cristo Jesus, na sua pureza simplicíssima -, lugar para onde
todos e cada um, por si, convergem. A divisão tripartida define posições e lugares na hierarquia da
Igreja, que se aproxima do cordeiro, ao centro: os sacerdotes, abades, bispos, cardeais e sumo
pontífices, os príncipes do inundo (profanos), o povo comum . Em Cristo fecha-se o círculo que
integra a congruência de todas as coisas e a harmonia do mundo [31].
Erasmo, Ratio. At circulum hune et omnium rerum inter se congruentium harmoniam in solo Christo reperies.20

A imagem dos círculos concêntricos e da margem é ainda uma figura de corpo, como Erasmo
enfatiza, acerca da posição do povo comum, num terceiro anel.
Erasmo, Ratio. Tertium circulum promíscuo vulgo dare licebit ceu crassissimae huius orbis, quem fungimus parti, sed
ita crassissimae, ut nihilo secius ad Christi corpus pertineat, quamquam in singulis circulis ordinem aliquem
imaginari licet.21

Porém não é a imagem do corpo, na sua condição natural humana, mas a de corpo místico, como
denota a presença do cordeiro ao centro. Cristianíssima figura centrada que encerra o sentido de
Renascença para a vida, segundo a nova filosofia de Cristo que funda a razão de transformatio da
vida.
Erasmo,Paraclesis. Hoc philosophiae genus in affectibus situm verius quam in syllogismis, vita magis est quam
disputatio, afflatus potius quam eruditio, transformatio magis quam ratio.22
Ibidem. Ce genre de philosophie repose plus véritablement sur les sentiments que sur les syllogismes; il est vie plus
que discussion, inspiration plutôt qu'érudition; transformation plus que raisonnement.23

19.
20.
21.
22.
23.

Erasmus von Rotterdam, "Ratio seu compendium verae theologiae per des. Erasmum Roterodamum", in id., Novum Testamentum, 1967 : 194.
Erasmus von Rotterdam, "Ratio . . .", in id., Novum Testamentum, 1967 : 220.
Erasmus von Rotterdam, "Ratio .. .", in id., Novum Testamentum, 1967 : 194.
Erasmus von Rotterdam, "Paraclesis ad lectorem pium", in id., Novum Testamentum, 1967 : 22.
Erasme, Exortation - Méthode, in id., Éloge, 1992 : 600.
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É a força da ideia de Cristo, Mediador e Salvador do mundo que vai estar na origem do
descobrimento de novos sentidos para a forma do corpo arquitectural de planta central. O
desenvolvimento arquitectónico do seu significado incidirá na conformação da imagem da Igreja
universal, transformada e triunfante no mundo que se apropria de referentes clássicos, como a
cúpula, adequados a evidenciar esse sentido imperante universal.
A diferenciação dos membros, na unidade do corpo, e a transcrição espacial das suas diferenças
determinam um aprofundamento da analogia da figura humana, também do ponto de vista da
materialização dos valores corpóreos. Mas o entendimento do sentido corpóreo da igreja material,
como corpo edificado, precisa da leitura da edificação no espaço. Os dados para essa leitura no
espaço resultam de uma síntese de imagens metafóricas, construídas em torno da pessoa de Cristo,
para a qual concorrem outras imagens além da figura de corpo místico.
Em certas passagens da Bíblia, são invocadas outras metáforas de natureza arquitectónica,
provenientes do mundo da construção, que os textos do Novo Testamento interpretam em relação
com a imagem de Cristo e da Igreja. São essas as imagens da pedra de fundamento, pedra angular
e pedra principal que desempenham um papel decisivo no processo de formação da ideia de corpo
edificado, abrindo caminho a uma compreensão sensível dos valores de corporeidade e da
materialidade da própria edificação. Tentamos alinhar as passagens mais significativas para a
compreensão das noções. Nos textos do Antigo Testamento, as referências à pedra são as de pedra
angular (Jb. 38.6), pedra de fundação, preciosa, angular (Is. 28.16), ou então apenas é designada a
sua posição, no ângulo [canto] principal (SI. 117.22).
Jb. 38.5-6. (5) Quién fijó sus medidas? Lo sabrías? / O quién extendió el cordel sobre ella? (6) Sobre qué se asentaron
sus basamentos / o quién coloco su piedra angular . . .
SI. 117.22. Lapis, quem reprobaverunt aedificantes, hie factus est in caput anguli.
Si. 117.22. Piedra que rechazaron los construtores / se ha convertido en piedra de angulo.
is. 8.14. Y El será causa de dificultad, / y piedra de tropiezo / y roca de traspiés para ambas casas de Israel, ! lazo y
trampa / para los moradores de Jerusalém
Is. 28.16 Por ello, así dice el Seflor Yahveh: He aqui que pongo como cimiento en Sión una piedra, / piedra probada,
una piedra angular de preciosa estructura y firmemente asentada; quien confie [en ella] no tendra de qué conturbarse.

No Novo Testamento, a imagem antiga do salmo 117 e da profecia de Isaías é interpretada como
profecia de Cristo. Este é o caso em Mt. 21.42, Mc. 12.10, Lc. 20.17 e em Act. 4.11. A pedra principal
angular surge como metáfora de Cristo.
Act. 4.11. Hic est lapis, qui reprobatus est a vobis aedificantibus, qui factus est in caput anguli.
Act. 4.11. El es la piedra desechada por vosotros los constructores, la que ha venido a ser angular.

Essa imagem metafórica será "derramada" por comunicação a Pedro (Mt. 16.18), e por "extensão
atenuada" aos doze apóstolos24. Nas epístolas de Paulo e de Pedro, a exposição da ideia toma um
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sentido mais complexo, com a qualificação de summus que abre a possibilidade de novas
significações arquitectónicas.
Ef. 2.19-22. (19) Ergo iam non estis hospites et advenae, sed estis eives sanctorum et domestici Dei, (20) superaedificati
super fundamentum apostolorum et prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu, (21) in quo omnis
aedificatio construeta crescit in templum sanctum in Domino, (22) in quo et vos coaedificamini in habitaculum Dei
in Spiritu.
Ef 2.19-22. (19) Asi, pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros
de la familia de Dios, (20) edificados sobre el fundamento de los apostoles y profetas, siendo la piedra angular el
mismo Cristo Jesus; (21) en el cual todo el edifício, harmonicamente trabajado, se alza hasta ser templo santo en el
Sefíor; (22) en el cual también vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios em el Espíritu.
Comentário a Ef. 2.19-22: «Los fieles son templo de Dios a la vez en Cristo y en el Espíritu S. En Cristo, porque es
la piedra angular y fundamental; en el Espíritu S., porque es el principio íntimo de harmonia y solidez; como en la
imagen dei cuerpo místico los fieles forman este cuerpo en Cristo a la vez en el Espíritu S. En Cristo, porque es su
Cabeza; en el Espiritú S., porque es su alma.»25

A primeira carta de Pedro anuncia a síntese dos sentidos mais alargados.
1 Pe. 2.4-9. (4) Ad quem accedentes lapidem vivum ab hominibus quidem reprobatum, a Deo autem electum et
honorificatum, (5) et ipsi tanquam lapides vivi superaedificamini, domus spiritualis, sacerdotium sanctum . . . (6)
Propter quod continet in Scriptura: Ecce pono in Sion lapidem summum angularem, electum, pretiosum; et qui
crediderit in eum, non confundetur. (7) Vobis igitur honor credentibus; non credentibus autem lapis quem
reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli. (8) Et lapis offensionis, et petra scandali, his qui offendunt
verbo, nec credunt, in quo et positi sunt. (9) Vos autem genus electum, regale sacerdotum, gens sancta, populus
acquisitionis, ut virtutes annuntietis eius qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum.
1 Pe. 2.4-9.(4) Y vosotros, llegándoos a él, piedra viviente desechada por los hombres, mas a los ojos de Dios escogida,
preciosa, (5) ofreceos de vuestra parte como piedras vivientes con que se edifique una casa espiritual para un
sacerdócio santo, para ofrecer vítimas espirituales aceptas a Dios por mediación de Jesu-Cristo. (6) por lo cual se
contiene en la Escritura [Is. 28.16]: «Mirad que pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa; / y quién en
ella créée, no será confundido. I (7) A vosotros, pues, los que creéis, el honor; mas a los que no creen, la piedra que
desecharon los constructores, / esta vino a ser piedra angular» [Sal. 117.22], (8) «y piedra de tropiezo, y roca de
escândalo» [Is. 8.14]; los cuales tropiezan por no recibir sunisos la palabra, para lo cual habián sido ya destinados;
(9) mas vosotros sois «linaje escogido» [Is. 43.20-21], «real sacerdócio, nación santa» [Ex. 19.6], «pueblo de su
património» [Ex. 23.22.LXX], para que «proclameis las grandezas» [Is. 43.21 .LXX] de aquel que de las tenieblas os
llamó a su admirable luz.

Uma primeira dificuldade de interpretação da metáfora da pedra está no próprio sentido do termo
hebraico que designa indistintamente 'primeira pedra' e 'pedra de fecho

. Assim, os qualificativos

que acompanham a designação não fazem mais do que acentuar o sentido ambíguo que tem a
imagem da pedra, viabilizando explicitamente o sentido da sua aplicação a um coroamento superior.
A noção de summus (Ef. 2.20; 1 Pe. 2.6) designa uma posição de destaque da pedra, na edificação, que
toma um sentido concorrente com a imagem da cabeça relativamente ao corpo. A pedra suprema,
principal, ilustre torna-se metáfora arquitectónica da pedra última, principal e mais elevada da
edificação, colocada numa posição local de fecho e de coroamento. Com a Patrística e ao longo de
todo o período medieval, o trabalho de exegese é dirigido a comentar o significado das diferentes
posições, tentando superar aos aspectos de contradição, que estas parecem sugerir.
24. Bover e Cantera, Sagrada Bíblia: version critica, [nota dos versículos ICor 3,10-11], 4a ed. 1957 : 1493.
25. Bover e Cantera, Sagrada Bíblia: version critica, [nota dos versículos lif 2,19-22], 4a ed. 1957 : 1534.
26. Segundo indicação de Helmut Merklein, cit. por Binding, Derfriih- undhochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 273(4).
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Desde logo é chamada a atenção para uma passagem de Mt. 4.5, em que há uma primeira imagem de síntese das posições,
apresentada sob a forma de uma cena. Trata-se do relato das tentações de Cristo, mais precisamente do momento em que
o Diabo conduz Jesus ao alto do templo e o desafia a lançar-se no espaço, mostrando que seria tomado em mãos pelos
anjos e não tropeçaria napedra (SI. 90.11-12).
Mt. 5.Tunc assumpsit eum diabolus in saneiam civitatem, et statuit eum super pinnaculum templi.
Mt. 5.6. (5) Entonces, tomándole el diablo, le lleva a la santa ciudad, y le puso sobre el alero dei templo, (6) y dice: Si
ères Hijo de Dios, échate de aqui abajo; porque escrito está (Sal. 90.11 -12) que a sus ángeles ordenará acerca de ti,
y en las manos te tomarán, no sea que tropieces con tu pie en alguna piedra.
Em nota: «El alero: alguna de las cornisas que caían sobre los átrios del templo.»27. Porém, na edição da Vulgata, a
expressão faz referência a pináculo do templo.

A cena da tentação permite "unir as pontas" dos sentidos que a pedra que "é" Cristo significa. De
facto, é feita a síntese das posições díspares enunciadas nos textos, abrindo caminho a uma
interpretação referenciada a uma edificação e lugar concretos. A pedra está simultaneamente nos
fundamentos e no alto do templo de Salomão. Uma pequena diferença de notação do lugar em que
se passa a tentação, entre a versão do texto original e a tradução latina, entre cornija e pináculo,
respectivamente, dá conta de uma possível interferência de natureza exegética, já na fixação do
texto da Vulgata. De facto, a ideia de que a cena se passa no alto de uma torre do templo é
estabelecida com base nas interpetações tardo-antigas que recordam uma suposta memória local,
divulgada em Jerusalém.
Hincrarium Burdigalense, ano de 333. Ibi est angelus turris excelsissimae, ubi Dominus ascendit et dixit ei is, qui temptabat
e u m . . . . Ibi est et lapis angularis magnus, de quo dictum est: lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus
est ad caput angeli.
Victorius, In epistolam Pauli adEphesios, século IV. Christus . . . vere angularis lapis et is est qui in primo collocatus est, vere
angulo fundamentum positum duobus lateribos iungit. Hunc lapidem appellavit. Non enim tantum angularis, sed qui
primus et summus est, unde incipit fundamentum anguli, qui duo iungit et copulat et unum reddit.

Cristo teria sido levado ao alto de uma torre do templo que se erguia no canto sudeste. Aí, nos
fundamentos, seria a posição da primeira pedra de fundação e pedra angular, que une dois lados e
faz um só, de acordo com a interpretação do texto paulino. Assim, a tradição explicaria o facto de
essa parte do edifício ter sido poupada, conservando-se como único vestígio remanescente do
conjunto da edificação.
A ambiguidade de sentidos da imagem da pedra principal que está simultaneamente nos
fundamentos e no coroamento da edificação permite o desenvolvimento da ideia de "movimento"
e de "crescimento". Porque está nos fundamentos e no coroamento, a pedra principal torna-se
metáfora da construção: metáfora de sentido edificante e metáfora do «crescimento, ou seja de um
desenvolvimento objectivado (zielgerichteter Entwicklung30). O sentido deste desenvolvimento
27. Bover e Cantera, Sagrada Bíblia: version critica, [nota do versículo Mt 4,5-6], 4" ed. 1957 : 1268.
28. Itinerarium Burdigalense; Corpus Christianorum Series Latina, 175,15, in Binding, Derfriih- undhochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 311.
29. Gaius Marius Victorius, In epistolam Pauli ad liphesios II, 20, Corpus Christianorum Series Latina, 83/2, 41 ; in Binding, Der friih- und
hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 313, n.33.
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"com propósito" é Cristo («o caminho, a verdade e a vida», Jo. 14.6). Assim, a ideia de "processo"
de formação, crescimento e unidade da Igreja espiritual encontra transcrição na imagem em paralelo
da edificação da igreja material. E, por analogia com a edificação entendida como um sistema
estrutural integrado, torna-se possível formar uma imagem de síntese para a pedra principal
(summus lapis angularis). A pedra no fundamento e a pedra no alto são fundação e fecho, pedra
primeira e última e chave(s) de um sistema solidário. Também Cristo é primeiro e último, alfa e
omega(Ap. 1.8; Ap. 17), e detém a chave (de David, como símbolo de soberania) (Mt. 16.18-19; Ap. 1.18).
Inicialmente, a pedra principal e mais alta é pensada como pedra de fecho de um arco. Só mais tarde,
a pedra de fecho surge associada à abóbada. A denominação clavis, que o texto bíblico já conhecia
para Cristo, designa pela primeira vez o elemento arquitectónico "pedra de fecho de uma abóbada",
num texto de Gervasius de Canterbury, do último terço do século XII .
Gervasius de Canterbury, Tractatus... Clavem pro tot pono cibório, eo quod clavis in medio posita partes undecunque
venientes claudere et confirmare videtur.

A sua notação com o símbolo cristológico de um Agnus Dei rodeado de anjos identifica a exacta
significação da chave, que está colocada no meio do zimbório do cruzeiro .
Qualquer das interpretações da posição da pedra principal designa uma posição arquitectónica
fulcral, seja na fundação, mais precisamente no canto da fundação, marcando o momento da
dedicação da igreja, seja numa possível evocação do fundamento angular, tornado visível no cunhal
(em pedra aparelhada, que se salienta nos panos de parede rebocados), seja na posição de fecho de
arco e, por extensão de sentido, na abóbada. No domínio da arquitectura, as diferentes posições
detêm um aspecto interessante. Há posições inerentes que não se vêem, mas são essenciais
estruturalmente, e há posições aparentes, voltadas à comunicação que se tornarão domínio
preferencial de um discurso arquitectónico. A pedra identificada com Cristo é principal
independentemente da sua posição, nos fundamentos e no coroamento, exactamente porque é todas
essas posições. O pensamento arquitectónico do sentido da pedra encontra-se associado à
identificação da posição fulcral que está na origem e centra a determinação conceptual da obra. A
complexidade de sentidos indicada por summus (mais alto, máximo, mais importante e mais
excelente) lança uma direcção de pensamento convergente com os sentidos presentes na palavra
caput. O pensamento encontra o seu centro na pessoa de Cristo.

30. Binding, Derfriih- und hochmillelalterliche Bauherr, 1996 : 308.
31. Binding, Derfriih- undhochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 325.
32. Gervasius de Canterbury, Tractatus de comhustione et reparatione Cantuariensis ecclesiae, Satz 244 ; in William Stubbs, Opera Histórica (London
1879/80) ; in Binding, Derfriih- und hochmitlelalterliche Bauherr, 1996 : 325.
33. Binding, Derfriih- und hochmittelalterliche Bauherr, 1996 : 325.
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A palavra centro não pode ser omitida nesta reflexão, ainda que não seja nomeada nos textos,
porque é precisamente, nesse ponto, que o sentido cristão do modelo da figura do corpo humano
difere do modelo vitruviano. A figura do livro terceiro de Vitrúvio é centrada. O círculo e o
quadrado têm um centro, identificado no umbigo. A imagem cristã da figura humana é focada. O
seu centro não está no meio, pelo menos no meio geométrico de uma obra edificada à semelhança
(do umbigo) do corpo humano. O seu centro é princípio e é sumo, fundamento e cabeça de um
corpo.
A contradição é superada, se for considerada a presença de Cristo como Mediador. Se Cristo é
Mediador (Cl. 1.18-22), então a posição da pedra principal é meio, onde quer que esteja na edificação.
Caput Qsummus lapis não designam o sentido do meio "local", geométrico, no corpo arquitectural.
A aparente posição descentrada do meio apenas pode ser entendida por ser qualidade. E
convergência e centramento em Cristo, como Mediador da Igreja viva. O centro é a posição de
mediação, e esse é um sentido "dinâmico". Assim, o meio úfescentrado do corpo arquitectural
constitui um ponto de sentido dinâmico e mediação que a ecclesia materialis prefigura
relativamente à ecclesia spiritualis. E as "pontas" da edificação e do espaço (o fundamento no
fundo, o canto no princípio e o fecho no alto) concorrem para um sentido de acção, explicando-o
como figura da edificação.
A abóbada e o fecho concluem, num plano maior de escritura, esse discurso de enlaçamento da
igreja como corpo uno da comunidade [134]. Nervuras e obra do laço, tanto quanto óculos e
encestados, painéis pintados e a interpenetração de superfícies de revolução complexas, todos
mantêm actual, muito para além da medievalidade, a função de sumo texto sígnico conferida ao
cerramento da comunidade em corpo rotundo. Assim é construída a imagem que encorpora, nas
dimensões do espaço e do tempo, a ideia abstracta do círculo que "fecha".
Cristo como cabeça e pedra angular (e pedra principal), os apóstolos e profetas como fundamento,
e os fiéis como pedras vivas, eis a figura da edificação do corpo da Igreja espiritual. Na comunidade
em Cristo, o corpo da igreja assim edificada torna-se corpo vivo. A figura é explicada no duplo
sentido de Cristo ser fonte da vida, e de os fiéis se tornarem pedras vivas. A imagem dos fiéis como
pedras vivas e como templo {de Deus, habitado pelo Espírito de Deus 1 Cor. 3.16; de Deus vivo, 2 Cor.
6.16) e como corpo [que] é templo (do Espírito Santo, 1 Cor. 6.19) surge nas epístolas de Paulo e
Pedro, citadas anteriormente. A igreja espiritual é compreendida como casa viva, feita de pedras
vivas, e cada uma das pedras vivas, por si, é casa espiritual e templo, habitado pelo Espírito de
Deus. Com a figura do corpo vivo, a imagem da Igreja espiritual "chega" à imagem da igreja
material.
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(sentido material da edificação da igreja)
Nesse ponto há um círculo que se fecha, e começa a tomar consistência um sentido e um sentimento
de materialidade. No pensamento da forma da igreja material, à semelhança do corpo humano,
tornam-se insistentes as referências antropomórficas de conformação do espaço edificado e é
aprofundado o sentido desse corpo-matéria. O sentido da igreja material como corpo da igreja
espiritual materializa-se na imagem dos fiéis como pedras vivas. Vemos sensivelmente a imagem
dos fiéis que se solidarizam com a construção, trazendo pedras (a sua pedra, pedra identificada e
siglada), e se revêem numa parte edificada, um pano de parede cuidadosamente aparelhado, para o
qual contribuíram com dinheiro e propriamente com trabalho. (Como exemplo, João Afonso
Briteiros, fidalgo de Guimarães que faz todo o lanço da parede da igreja de São Domingos voltada
à rua, a porta principal e uma parte de oficinas .)
A continuidade da leitura das pedras vivas irá permanecer, mesmo para além de um deslocamento
de ênfase, na posição que estas tomam na significação mais geral. Esse deslocamento tem início
com a formação da arquitectura mendicante e a divulgação mais alargada das suas proposições e
modelos. A construção das paredes do corpo da igreja com pedras miúdas, apenas afeiçoadas,
colocadas em leitos de argamassa, torna-se possível sem diminuir a ideia de pedras vivas. A
viabilidade do aparelho menos cuidado transporta consigo uma significação nova, centrada na
imagem da argamassa, da cal e da água. Moldada pela água que simboliza a acção do Espírito Santo,
a cal surge como traço decisivo de solidarização da argamassa, e de união das pedras, apresentandose como metáfora dos valores da caridade e do amor que cimentam a união dos homens na fé.
Referimos esses aspectos, pensando-os do ponto de vista da materialidade da obra, e das condições
em que materiais menores, como as pedras miúdas, podiam participar na qualificação de um
conjunto edificado. Com a nova interpretação, esses materiais "menores" parecem ser "elevados"
ao ponto de participarem da construção de qualidade. A coexistência de materiais e sistemas
"menores", na obra maior, decorre da noção de que são essenciais para a determinação da qualidade
de certas partes da obra. A leitura é a de que são figura apropriada dessas partes e membros do
corpo.
No discurso sobre a edificação da igreja material, como figura da igreja espiritual, o deslocamento
de ênfase, notado a propósito das pedras e da argamassa, indica um novo centramento dos tópicos
que expõem a ideia, não já dos elementos da construção em si (as pedras e a argamassa), mas do
modo como se solidarizam no corpo da edificação. Também nesse ponto as imagens tomam um
34. Boletim da DGEMN. N. ° 108: Igreja de S. Domingos, Guimarães (Porto : DGEMN, Jun. 1962) : 8.
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sentido dinâmico. O acento está agora na interacção, na imagem visível de formação do aparelho e
do sistema estrutural integrado, da pedra de fundação até à pedra de fecho. A expressão visível
dessa integração solidária constitui o dado novo de um discurso que inscreve a acção como tópico
principal. Uma leitura possível da imagem de um sistema integrado é feita por Panofsky em torno
da disposição dos alçados interiores da igreja gótica e da forma do seu abobadamento .
Por seu lado, o sinal visível de uma menor incidência das referências de articulação das partes num
todo, provenientes da exegese bíblica, é dado pela presença de cortes nessa imagem relacional
simbólica. Uma abóbada cujos elementos estruturantes (nervuras, ...) pousam em mísulas numa
parede contínua, sem notação estrutural que represente a descarga de forças até ao chão (e
inversamente, a sua elevação ao céu), e um tecto de madeira podem denotar um entendimento da
edificação menos marcado pela significação figurada e o simbolismo, e mais próximo de um
discurso de simplicidade arquitectural do corpo edificado da igreja e dos seus valores arquitecturais.
Contudo, seria demasiado falar de um deslocamento de acento que apontaria um debilitamento da
expressão do sagrado em favor de um centramento na perspectiva do homem e da sua vida nos
lugares do mundo, numa orientação que indicaria a direcção do profano. A intenção mais essencial
das palavras da liturgia da missa é sempre, ainda, a de uma figura de cobertura - o tecto com o
sentido de casa/morada [135,136].
Ordo missae. Domine, non sum dignus, uta íntres sub tectum meum: sed tantum die verbo, et sanábitur anima mea.
Ibidem. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e minha alma será salva.

No debate que se desenvolve em torno da apresentação dos géneros clássicos, na pintura do século
XV, o sistema de ordens clássicas e abóbadas ainda constitui figura de um paganismo corrupto, por
diferença das coberturas de madeira que em última análise surgem como a única expressão
apropriada a apresentar um sentido de Cristianidade .
A importância da alegorese da edificação do corpo, na Patrística e na teologia cristã medieval é
decisiva para o fio da argumentação. Em certa medida, por essa via é feita a passagem da figura
humana vitruviana, pensada como compositio, a nível planimétrico, e dispositio, compreendendo a
ichnographia, orthographia e scaenografia, para um cristianíssimo" corpo da Igreja em Cristo,
pensado como corpo humano e cabeça, encorporado e vivo. O aprofundamento da significação da
imagem do corpo desenvolve-se em dois planos. A partir da hermenêutica bíblica e da exegese de
homílias e outros textos que continuam a interpretação e o comentário das imagens da pedra, da
cabeça e de corpo místico, de Cristo e da Igreja. Mas ao mesmo tempo, a aproximação à figura do
35. Erwin Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism (New York : Meridian Books, 1957).
36. John Onians, "The System of the Orders in Renaissance Architectural Thought", Les traités d'architecture de la Renaissance, (Actes du Colloque tenu
à Tours 1981), études réunies par Jean Guillaume (Paris : Picard, 1988) : 174.

452

134
135
136

Mosteiro dos Jerónimos, abóbada do transepto
Mazagão, igreja de Nossa Senhora da Assunção
Pêro Anes, Coimbra, igreja de São Domingos, planta da cabeceira, transepto e naves, século XVI-início
A diferença de configuração dos pilares indicia que a cobertura das naves era em madeira; já o transepto
seria abobadado, à semelhança do que acontece na sé de Silves.
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corpo humano toma um sentido essencialmente corpóreo. Essa passagem é captada propriamente
na imagem dapedra como uma das principais metáforas cristãs do domínio arquitectónico.
O discurso da edificação, das pedras e da argamassa "dá corpo" a uma imagem da obra (de
arquitectura), à semelhança da figura do corpo humano. A metáfora do corpo edificado tem
incorporado um sentido de materialidade.
Talvez seja possível dizer que o pensamento cristão aprofunda, do ponto de vista da corporeidade,
a ideia da obra da igreja edificada à imagem da figura humana como obra operada e operante.
Anteriormente, o pensamento clássico tinha sistematizado a ideia de configuração da obra do
templo apenas pelo lado do pensamento das suas qualidades de simetria e proporção.
O pensamento cristão acerca da igreja procede à integração das dimensões do espaço, através do
modo como a obra toma corpo, ou seja, é compreensivo da acção e da edificação. Discurso e obra
tornam-se essencialmente edificantes. A actualização do seu sentido é feita como experiência do
lugar e da figura da obra no tempo. Existe um tempo da sua vivência que é o tempo da celebração
litúrgica. A celebração litúrgica é o momento essencial que perfaz a união dos planos significados
e significantes, do que é significado e significa, na Igreja edificada material e imaterial.
Binding 1996. Erst im liturgischen Vollzug jedoch vollendet sich die Erbauung der Kirche im Àusseren und im Inneren
durch die Vereinigung des Materiellen mit dem Immateriellen; die im Bau und in der Liturgie sichtbaren Zeichen
werden von den Glãubigen ais Manifestation des Unsichtbaren verstanden.
idem trad. A edificação da Igreja apenas se completa na celebração litúrgica, no exterior e no interior, por meio da
unificação da materialidade com a imaterialidade; os sinais visíveis na obra e na liturgia são compreendidos pelos
fiéis como manifestação do invisível.
A celebração da presença de Cristo na eucaristia simboliza essa união:
Abade Suger, De consacmtione, 98. Iesu Christe, .. . qui sacramentali sanctissimi crismatis delibutione et sacratissime
eucharistie susceptione materialia immaterialibus, corporalia spiritualibus, humana diuinis uniformiter concopulas,
sacramentaliter reformas ad suum puriores principium, his et huiusmodi benedictionibus uisibilibus inuisibiliter
restauras ecclesiam presentem, in regnum celeste mirabiliter transformas,. . .

A aproximação cristã à figura do corpo humano pensa a encorporação da ideia, na forma, e pensa a
matéria como figura enformada. Seguindo a linguagem de Wõlfflin, dir-se-ia que uma aproximação
sensível aos valores do corpo e da matéria se apresenta táctil, por diferença relativamente a uma
aproximação pela visibilidade que é pictórica. Nesse ponto, o pensamento da obra à semelhança do
corpo humano, tal como é desenvolvido no Ocidente cristão, difere da formulação antiga vitruviana,
toda ela pensamento da configuração da forma, do ponto de vista das suas qualidades de simetria e
de proporção. Em certa medida, recorrendo à ideia da Antiguidade, à qual a invocação paulina dá

37. Binding, Derjriih- undhochmittelaltertiche Bauherr, 1996 : 365.
38. Abt Suger von Saint-Denis ausgewãhlte Schriften: De consecratione, 2000 : 248-250.
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eco, as duas aproximações parecem sombra e realidade, pensamento da figura a partir do desenho
e da proporção, e sentido físico de conformação do corpo.
A apropriação da ideia do corpo, segundo a figura humana, realizada pelo pensamento cristão,
torna-a mais complexa, como pode ser observado nos desenhos das primeiras edições do tratado de
Vitrúvio, que explicam a passagem do Livro Ill.i. Entre esses desenhos, há os que se resumem a uma
simples transcrição do enunciado, com a mostra da figura inscrita num quadrado e num círculo
[137], ou os que avançam na interpretação, definindo a posição do corpo e das figuras geométricas
por meio de relações geométricas explícitas, como pode ser observado nas ilustrações de Cesare
Cesariano [138-139].
De entre todos, o desenho de Leonardo da Vinci é representativo de um propósito de síntese do
pensamento clássico e do pensamento cristão, apresentando um novo paradigma [140]. A sua
interpretação da figura do corpo humano conjuga naturalidade e perfeição da medida e proporção
do corpo. Existem pequenas marcas que denotam as medidas e proporções. O corpo natural
inscreve-se num quadrado. O centro do corpo natural (no plano genital) coincide com o centro do
quadrado (o lugar geométrico, no centro da Terra). Já o centro do círculo (o universo) está colocado
no umbigo, fazendo a designação do centro geométrico da vida do homem e do seu destino no
mundo. No umbigo, porém, a marca geométrica não parece visível, mas é essa posição que situa o
homem no centro do mundo, e dá vida à figura, pondo-a em movimento. A representação em
duplicado dos seus membros denota o movimento que é a expressão da acção. A síntese integra
ainda distinções do pensamento cristão, sob a forma de pequenos traços que ordenam as restantes
partes e membros do corpo, marcando a passagem do pescoço ao tronco, o diafragma e articulação
das partes dos membros. Marcas e distinções semelhantes encontram-se igualmente assinaladas em
desenhos de Francesco di Giorgio, que fazem a interpretação da figura do corpo humano, em
relação com o espaço da igreja.
Apesar de pequenas diferenças, as figuras relativas à passagem vitruviana mostram que a
apropriação, de novo, do modelo clássico é feita em síntese com a sistematização do pensamento
cristão e não em ruptura. O seu sentido é evidente nos desenhos de Giorgio, de conformação da
igreja segundo a interpretação da figura, e especialmente na figura de Leonardo da Vinci, com a
novidade do acento de reconhecimento da parte da vida natural do homem e da possibilidade de
uma determinação pessoal da sua vida que é significada na acção do corpo.
Além do problema de interpretação corrigida (isto é, realizada segundo a boa medida e proporção)
da representação desenhada e da conformação da obra, a importância da síntese cristã da imagem
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Francesco di Giorgio, Trattato di Architettura civile e militare T, «Quadrata e ccirchulare disengnatione del
chorpo h o m a n o » , / 6v
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Caesare Caesariano, De architecture!, «hvmani corporis mensvra», III, XLIX, 1521
«HVMANI CORPORIS MENSVRA: ET AB EO OMNES SYMMETRIAS EVRYTHMIATAS & PROPORTIONATAS
GEOMÉTRICO SCHEMATE INVENIRE: VT ADEST FIGVRA.»
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Ibidem, homo ad quadratum, 111, LI, 1521
«A PARIQVAD RATA SVPERFICIE HVMÃI CORPORIS PERD ISTINCTA EO NATVRALI CENTRO VMBILICI
CIRCVLVM EXCIPERE: ET EO QVADRATVM MINOREM INSCRIBERE. FIGA.»
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Leonardo da Vinci, a figura vitruviana, c. 1490 (Veneza, Gallerie dell'Academia)
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de Vitrúvio está no lugar que toma a ideia da figura do corpo humano, como metáfora da ordem
configurada. A aplicação dessa imagem-modelo não apenas explica a ordem, como mostra alguns
dos tópicos que compõem essa imagem de ordem, como a pluralidade, a variedade e o princípio da
unidade que a síntese ordena como um todo.
A ordem da figura cristã é configurada como um sistema polarizado e centrado, organizado por
linhas de força. A ideia de linhas de força implica a noção de acção e de movimento, determinados
por princípios e direccionados com propósitos. O sentido desse todo é mais do que a figura de um
corpo humano, pois o resultado implica o entendimento da globalidade da figura como persona e
agente.
Exactamente como referência da ideia mais geral e imagem meridiana da complexidade dos
conceitos formados permanece a figura do corpo humano, significada na transcrição da igreja de
corpo alongado. A sua continuidade, mesmo no Renascimento, constitui uma afirmação de causa
no seu modo mais comum e quotidiano da ecclesia.
No século XX, Rudolf Schwarz escreverá sobre o significado da forma da igreja alongada que
indica como a mais adequada para as comunidades alargadas. O seu desenvolvimento permite dar
continuidade a uma imagem de «igreja de caminhada» {Wegkirche, chiesa processionale

) para

um povo de Deus posto a caminho (a ideia de caminho litúrgico como expressão do itinerário da
comunidade e da humanidade40). Já a forma da igreja de planta central, em círculo ou quadrada,
deve ser usada sobretudo no caso de pequenas comunidades. A imagem transmitida é a de vizindade
e de uma união como se fosse a de sagrada família.
Pehnt e Strohl 1997. Schwarz aveva voluto che la forma rigorosa dell'ambiente a pianta centrale - nella sua terminologia
«la prima figura», il «sacro anello», fosse riservata a gruppi piccoli, uniti in se stessi, mentre per la «normalità di tutti
i giorni e gli anni»a egli considerava adeguate altre forme .
Pehnt e Strohl 1997. II «sacro anello» è la forma delia piccola comunità, única in se stessa, che muove dall'altare: Cristo
nel centro e le persone, i circumstantes, «stanno attorno». La «sacra partenza» o «anello aperto» . . . apre lo spazio
a oriente, cosicché l'altare non è soltanto punto centrale, ma anche soglia verso l'inaccessible.
Pehnt e Strohl 1997 Una funzione religiosa Cristiana non è cristocentrica, ma teocentrica, "per christum". L'altare, per
Schwarz, non possedeva il significato di un centro, ma di una mediazione, una «soglia verso Dio».

Com a sistematização realizada no plano doutrinal, a Igreja formula a passagem da figura a persona
encorporada (corpo e cabeça), viabilizando o sentido de instituição corporativa: uma instituição

39. Pehnt und Strohl, Rudolf Schwarz, 1997 : 146. Ibid, 2000 : 168.
40. Schwarz, "Der Dom" (c. 1920), inédito, in Pehnt und Strohl, Rudolf Schwarz, 1997 : 200-201. Ih id, 2000 : 250.
41. a Schwarz, Vom Bau der Kirche (Wúrzburg : Werkbundverlag, 1938) : 45, in Pehnt und Strohl, Rudolf Schwarz, 1997 : 159. Ihíd., 2000 : 188.
42. Pehnt und Strohl, Rudolf Schwarz, 1997 : 86-87. Ibid, 2000 :101.
43. a Schwarz, "Liturgie und Kirchenbau. Gastvorlesung an der TH Aachen", Haukunsl und Werkform 8(1955)2 : 87ff. ; in Pehnt und Strohl, Rudolf
Schwarz, 1997 : 47. Ibid, 2000 : 55.
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com um corpo político (a Igreja no tempo) e um corpo místico (a Igreja unida em Cristo). A doutrina
corporativa é sintetizada em dogma pelo papa Bonifácio VIII, em 1302, na bula Unam Sanctam.
Papa Bonifácio VIII, Bula Unam sanctam. Urged by faith we are bound to believe in one holy Church Catholic and also
Apostolic..., without which there is neither salvation nor remission of sins..., which represents one mystical body,
the head of which is Christ, and the head of Christ is God.44

A noção da Igreja como corpo político toma um sentido funcional, para significar a parte temporal
da comunidade da Igreja e dos fiéis, no mundo. O corpo místico, cuja cabeça é Cristo, tem no
pontífice romano, como vigário de Cristo, a sua cabeça visível, no tempo . Depois da Antiguidade,
a ideia da Igreja figurada na qualidade de entidade corporativa como persona é aplicada a outros
domínios, por extensão e analogia. A mesma imagem serve para explicar a ordem política e social
dos reinos e dos governos no tempo. Também a coroa e o reino formam um corpo. O rei surge como
figura dupla, corpo político e corpo natural - persona corporativa, coroa e cabeça de um corpo
formado pelos estados da nação; o povo são os pés.
A figura da cabeça, do corpo e dos membros e o modelo de relações correspondente tomam uma
divulgação alargada que organiza a explicação do mundo, na pluralidade das situações. Essa
presença difusa é evidenciada no modo como os termos da ideia irrompem no discurso comum,
servindo para explicar, inclusive, a intervenção no território, e o modo de compreensão do
ordenamento do espaço e da edificação.

8.2 A figura do rei, corpo político e corpo natural
Não seria preciso contar com as páginas seguintes, até ao final do capítulo, porque não se
relacionam decisivamente com a arquitectura. Existe, além disso, em certos aspectos, uma
sobreposição temática com o trabalho imprescindível de Ana Isabel Buescu, Imagens do Príncipe,
relativo ao discurso normativo e representação, no tempo de D. João III, que contempla um
enquadramento alargado de referências antecedentes46. Hesitámos, pois, quanto à travessia pública
de um domínio "não disciplinar", ao qual nada acrescentamos, mas não quanto à necessidade estrita
e absoluta de pensar as questões envolvidas. No entanto, compreendemos que a reflexão,
desenvolvida sem o conhecimento prévio da obra referida, apontava, apesar de tudo, um sentido
diferente.
A construção das imagens de representação da pessoa dupla do rei não se destina a pensar a
concepção de modelos virtuosos do perfeito príncipe, em si, antes procura formar um corpus de
44. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 194.
45. Ladner, "Aspects of Medieval Thought", Review ofPollitics, IX (1947) : 409ff ; in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 194 ; em nota, na obra
citada, incluída extensa referência de bibliografia.
46. Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 27-52.
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referências para compreender a razão, fundamentos e direcção de determinadas decisões
formuladas no âmbito do projecto e de intervenção no espaço do território. O conceito de figura
corporativa reinante tem incidência na configuração da edificação, e a concepção de dupla
personalidade, bem como a diferença dos distintos corpos e alternância da sua apresentação,
concorrem para a compreensão da exposição de diferentes modos do discurso arquitectural. Ainda
assim, o que é escrito poderá ser lido como uma divagação contornável e encerrada em si, à qual
não deveria ser pedido, no voltar de cada página, enfim, uma reinscrição de sentidos no quadro da
arquitectura.

8.2.1 O rei como pessoa dupla e a figura do poder real
A concepção do rei como entidade com dois corpos, um corpo natural e um corpo político tem
origem na Antiguidade clássica, mas foi desenvolvida especialmente no quadro do pensamento
religioso e político cristão. Na obra de E. H. Kantorowicz, The Kings Two Bodies: A Study in
Mediaeval Political Theology, é oferecida uma síntese dessa teoria política, nos termos em que foi
consolidada em Inglaterra. No período medieval, em particular em Inglaterra, esse corpo de ideias
ter-se-ia aprofundado, ao ponto de não ser possível encontrar, no continente, um exacto paralelo,
nem do ponto de vista dos termos, nem do ponto de vista conceptual . Contudo, é possível
reconhecer em Portugal, ao longo dos séculos XV e XVI, uma trama de referências indicadora da
presença de tópicos que se inscrevem naquele sistema.
O rei tem duas capacidades porque tem dois corpos. Um é o seu corpo natural, composto de
membros naturais como os de qualquer outro homem, sujeito apaixões e à morte. O outro é o corpo
político, cujos membros são os seus súbditos; em conjunto formam uma corporação.
Plowden, século XVI. and he is incorporated with them, and they with him, and he is the Head, and they are the Members,
and he has the sole Government of them; and this Body is not subject to Passions as the other is, nor to Death, for as
to this Body the King never dies .

O corpo político detém o estado e a dignidade real, não estando sujeito à morte.
Plowden, século XVI. although he [the King] has, or takes, the land in his natural Body, yet to his natural Body is
conjoined his Body politic, which contains his royal Estate and Dignity; and the Body politic includes the Body
natural, but the Body natural is the lesser, and with this the Body politic is consolidated. . . . and he has not a Body
natural distinct and divided by itself from the Office and Dignity royal, but a Body natural and a Body politic together
indivisible; and these two Bodies are incorporated in one Person, and make one Body and not divers, that is the Body
corporate in the Body natural, et e contra the Body natural in the Body corporate.

47. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 20.
48. Edmund Plowden [1517/8-1584/5], Commentaries or Reports (London, 1816), 233a, citado por Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of
England (London, 1765) 1,249 ; in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 13.
49. Plowden, Reports, 1816: 213, in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 9.
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O corpo político consiste em polícia e governo, sendo constituído para a direcção do povo e a
administração do bem público; esse corpo é isento de imbecilidade da infância e da velhice, e de
outros defeitos naturais e imbecilidades, e não pode ser invalidado ou frustado pela acção do rei,
considerando a incapacidade do seu corpo natural .
A teoria do corpo político e do corpo natural é desenvolvida em analogia com o pensamento
teológico do corpo místico de Cristo. A transposição de linguagens e de conceitos é legitimada com
base na conclusão similibus ad simile . Assim, a doutrina de teologia e cânones, de que a Igreja e
a sociedade cristã em geral formam um corpus ecclesiae mysticum, cuja cabeça é Cristo, é
sistematizada pelos juristas medievais nos termos de uma transferência da esfera teológica para o
domínio do Estado, como corpo, cuja cabeça é o rei .

8.2.2 A concepção sacralizada do poder real
Embora a doutrina dos dois corpos tenha antecedentes na Antiguidade pagã, no essencial, todavia,
é um produto do pensamento teológico cristão, constituindo uma marca principal da teologia
política cristã , encontrando-se associada a uma visão sacralizada do poder real. A sacralização
desse poder real é confirmada por ritos de levantamento do rei que incluem uma cerimónia litúrgica
de coroação e um momento de unção sacramental no altar. Nos estados europeus de formação mais
recente, duocentista, os procedimentos de coroação são marcadamente seculares, apesar de
recorrerem ainda a modelos eclesiásticos e hierárquicos; leis seculares e leis canónicas
secularizadas, mais do que o rito de unção, oferecem o enquadamento para uma concepção sagrada
da função régia .
Monumento Germcmiae Histórica. The power of the king is the power of God. This power, namely, is God's by nature, and
the king's by grace. Hence, the king, too, is God and Christ, but by grace; and whatsoever he does, he does not simply
as a man, but as one who has become God and Christ by grace.

A concepção sacralizada da função régia é estabelecida a partir da ideia de que o rei é investido num
poder que tem origem em Deus e que lhe é concedido por graça. O rei é mais que simples homem
e pessoa natural. Por sua vez, o modelo dessa concepção sacralizada do poder régio encontra
paralelo na relação estabelecida entre a figura de Cristo e a Igreja, personificada na pessoa do Bispo.
Kantorowicz 1957. [The anonymous Norman] With similar arguments he points out that the bishop, too, is a gemina
persona so that, in this respect, there is no difference between king and bishop. There is, however a difference of
rank, and the author substantiates that difference ofordo between king and bishop by means of a new gemination:
while distinguishing the King Christ from the Priest Christ, he turns this duality into an antithesis and equates it not

50.
51.
52.
53.
54.
55.

Plowden, Reports, 1816: 212a, in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 7.
Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 19.
Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 15-16,506.
Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 506.
Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 60.
Monumento Germaniae Histórica, Libelli de Lite, III,667,35ff, in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 48.
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only with the divine and human natures of the God-man (as was the custom), but also with the royal and sacerdotal
offices on earth.56
Monumento Germaniae Histórica [The anonymous Norman], Both [king and bishop] are in spirit Christus et Deus; and in their
offices they act as antitypes and images of Christ and God: the priest of the Priest, the king of the King: the priest
acts as the antitype of the inferior office and nature, that is, His humanity: the king, as that of the superior office and
nature, that is, His divinity.57

Por similitude com a posição de Cristo e do vigário de Cristo na terra, também o rei é figurado como
mediador entre o céu e a terra, um conceito que se torna relevante, pois implica o reconhecimento
da natureza gemelar da sua pessoa58. Ora, a noção de persona dupla anuncia um "desdobramento"
que introduz um sentido de espaço na conceptualização. Na ideia da figura do mediador está
presente o momento da mediação. A designação do seu sentido, no espaço, implica a definição de
um limiar que une e separa, fazendo a notação do sentido de passagem, como transposição, em
espelho, entre dois planos, a sombra e a realidade, a imagem e o seu antitipo.
Um primeiro acento da presença da teoria da dualidade da figura do rei é dado com a ínclita geração
dos filhos de D. João I. Tal facto compreender-se-á se forem consideradas as relações políticas
privilegiadas que Portugal mantém com Inglaterra. Acresce a viagem que D. Pedro realiza a várias
cortes europeias, em concerto com a acção governativa de D. Duarte, uma viagem que lança os
fundamentos de um pensamento esclarecido sobre o exercício da monarquia. Em particular, poderia
ser considerada a ligação por via de D. Filipa de Lencastre e de membros da casa da rainha como
Robert Payn, cónego da Sé de Lisboa.
Deve-se a Robert Payn a tradução portuguesa de Confessio Amantis (1390), do poeta e moralista inglês John Gower
(1327/28-1408), uma obra cujo tema central consiste na «regal responsability for all the estates, defined in terms of. . .
'the comun good'»:
Buescu 1996. A existência da Confessio Amantis de Gower na livraria do rei D. Duarte reflecte . . . a marca da presença
inglesa na corte portuguesa, devida à nacionalidade da rainha D. Filipa. Reflecte também, pelas características de
que se revestem os seus conteúdos e intenções, a importância das obras de intenção didáctica, moralizante e de
reflexão sobre as funções dos governantes na cultura da corte dos príncipes de Avis.

Na carta de Bruges, o tema do rei como dupla pessoa já está presente, no modo como o infante
distingue a dupla pessoa (a pessoa dobrada, dobrezpesoa) a quem se dirige: a pessoa singular (o
senhor ao comum) e o príncipe, futuro rei, com toda a comunidade de sua terra.
Livro dos Conselhos, "Carta que o Jfante dom pedro emujou a el rey de Brujas" (1426). Per VOS m e foy m a n d a d o em h Û UOSSO

regymento que despois que fose em esta terra uos fizese h û escrito d aujsamento tal como o outro que me vos destes
. . . / por obedecer a uoso mandado .. . uos escreuerey o que me parece pêro sen/zor que eu esgardo em vos dobrez
pesoa / A prime/ra he uos singularmente a 2." he o sen/zor Rey. e vos cow toda a comunjdade de uosa terra, quanto
senhor ao singular eu nam sey que escreua / porque segundo era a mjnha partida espero em dews que sempre sera

56. Monumento Germaniae Histórica, Libellide Lite, III,667,8ff, in Kantorowicz, The Kings 'Two Bodies, 1957 : 55-56.
57. Monumento Germaniae Histórica, Libeili de Lite, 111,667,8ff, in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 56.
58. Kantorowicz, The Kings 'Two Bodies, 1957 : 88.
59. J. H. Fischer, John Gower (New York, 1964) : 178, cit. in R. Wayne Hamm, "A Critical Evaluation of the Conflsyon del Amante, the Castilian
Translation of Gov/er's Confessio Amantis", Medium Aevum,XLVll, I, 1978 : 106(4) ; in Buescu, Imagens do Principe, 1996 : 5 1 .
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melhorado, eu mais vya de que me maraujlhar e que desejasse de seguyr que cousas que podesse pêra emenda avisar
quanto senhor ao com um escreuerey alg û as cousas nas quães antes de mjnha partida // per uezes uos faley, e alg û as
outras que me pareceram despois que dela party.

Na carta, D. Pedro faz uma referência ao facto de ter razoado com «bons homens de Inglaterra de
autoridade» acerca da vantagem em manter o domínio de Ceuta no norte de África6 . A posição que
foi manifestada então ao infante é crítica, pois parece estar em causa a acção do rei, no bom governo
da coisa pública e no benefício, em prol do bem estar.
Livro dos Conselhos, "Carta que o Jfante dom pedra emujouael rey de Brujas" (1426). . . . emquantO assi estiuer ordenada como agora
esta que he muy bom sumydouro de gente de uossa terra // e d armas e de dinheiro . . . e daquy deixão Ja de falar na
ho«rra e boa fama que he em a asy terem, e falam na grande Jndiscnção que he em a manterem com tam grande perda
e destruyçom da terra. .. . 62

A passagem confirma a possibilidade de uma "ligação inglesa" para a teoria da governação, ao
mesmo tempo que deixa entrever a função eminentemente politica de que está incumbido D. Pedro,
e a natureza dos debates e a orientação que transmite ao rei, de modo subtil.
Livro dos Conselhos, "Carta que o Jfante dom pedro emujou a el rey de Brujas" (1426). . . . O Remédio desto, Senhor per muytaS uezes
o falastes e o sabeis melhor do que eu poderia escreuer / parece me senhor que faríeis serujço de dews e uoso ordena
lo sem delonga.6

A continuidade do conceito político de «pesoa dobrez», enunciado pelo infante D. Pedro, é sugerida
em vários passos das crónicas dos reinados subsequentes, com a notação da diferença de
entendimento do rei como pessoa corporativa pública, a quem cumpre a apresentação e defesa do
seu estado e magnificência, e do rei como pessoa natural privada. Porém, a exposição desse
entendimento conceptual não é geralmente explícita, antes surge sob a forma de pequenas notações
aplicadas que tematizam a distinção.
Na crónica de D. Afonso V, Rui de Pina começa o balanço da acção do rei por uma apreciação
menos positiva do exercício do poder real, embora de seguida atribua ao monarca inúmeras
qualidades e valorize uma série de medidas que tomou. A crítica incial toca o cerne da governação,
e por esse motivo surge logo à cabeça do capítulo. A questão apontada refere-se a uma menor
autoridade e estado da pessoa real, confundida com a humanidade da pessoa particular que dava
«grande familiaridade» «de si», «contra a gravidade e estado real». A formulação denota não apenas
a diferença estabelecida entre as duas pessoas, mas também a apreciação de que está em causa a
noção da autonomia da condição do estado real, por diferença da pessoa que detém o seu cargo no
temporal.

60.
61.
62.
63.

Livro dos Conselhos,/. 24-25,1982 : 27-28.
"Carta que o Jfante dom pedro emujou a el rey de Brujas" (1426), Livro dos Conselhos,/. 39,1982 : 37.
Livro dos Conselhos,/ 38v-39, 1982 : 37.
Livro dos Conselhos,/ 39,1982 : 37.
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Pina, Chmn. D. Affonso v. Foy Pryncepe de muy graciosa presença, grande humanydade, e doce conversaçam, mas foy
em tanto estremo, que pêra Rey superior nom foy muyto de louvar; porque com grande familiaridade que de sy,
contra sua gravydade e Estado real, a muytos dava aalém de lhe muitas vezes nom guardarem aquellla reverencia e
acatamento que devyam,...

Um dos momentos em que se verifica precisamente uma "quebra" da condição de estado, para
embaraço do rei e dos que o conheciam (e por essa via deixa transparecer a concepção subjacente
de dupla pessoa do rei), dá-se por ocasião da ida de D. Afonso V a França.
Após ter falhado o objectivo de conseguir o apoio do rei D. Luís às suas pretensões políticas em
Castela, e depois de entregar o governo do reino a seu filho, D. Afonso decide partir incógnito em
peregrinação a Jerusalém. É encontrado de noite, aposentado numa pousada numa villajem, por um
gentil homem francês que o reconhece, apesar de o rei «por dissimulação daquele apartamento» e
«por não ser por caminhos em alguma diferença conhecido» não comer nem dormir apartado, «mas
com todos familiarmente». Exposta a sua condição, regressa a Portugal com grande discrição.
Pina, Chmn. D. Affonso v. E pêra embarcar, por algum pejo que teve dos que o conheciam, nom tornou a Ainafrol, mas
per outro caminho em que por seu desporto todos os pryncipaaes juntamente comiam e folgavam, vieram a huma
angra do mar que dizem a Oga, honde pêra a pesoa d' EIRey estava já prestes uma carraca que mandara fretar a
Antona,.. . 65

Na apresentação de D. João II é enfatizada a diferença da sua dupla condição. Com insistência é
reforçada a exposição da figura real corporativa, na pessoa real, relegando para segundo plano a
acção em que pudesse estar empenhado o «seu corpo pessoalmente», mesmo quando no exercício
do cargo:
Pina, Chmn. D. João II. Foy Rey de mui alto, esforçado, e sofrido coraçam, que lhe fazia sospirar por grandes, e estranhas
empresas; polo qual com quanto seu corpo pessoalmente em seus Regnos andasse poios bem reger como fazia,
porem seu espirito sempre andava fora délies, com desejo de os acrescentar. . . .
De sua pessoa quando alguns tempos devidos, e acidentes o nom contradiziam, sempre se prezou d'andar bem, e
ricamente vestido; porque foy Rey tam esmerado, e tam excelente, que nom soomente as cousas de sua Real pessoa,
mas todalas outras que fossem pêra seu serviço, e tevessem nome de suas, quis que parecessem Reaes, e sobre todas
tevessem perfeiçam, e deferença.... Foy Princepe muy cerimonial; pola qual as cousas de sua honra, e Estado, quis
que em todolos tempos sempre a elle fossem fectas, e guardadas com grande veneraçam, e muito acatamento, de
maneira, que em todas parecia sempre lhe esquecer que era homem, e nunca lhe leixava de lembrar que era Rey, e
grande Senhor.

Na crónica de Garcia de Resende ficaram registados pequenos episódios, inclusivamente sob a
forma de um discurso directo, que denotam o modo como o rei se empenha numa pedagogia de
mostra da diferença da qualidade do estado real que personifica, até ao pormenor da sua delimitação
no quotidiano, entre as pessoas com quem privava.
G. de Resende, Chmn. dom loam il. E estando el Rey em Euora hindo pêra se recolher depois de comer, lhe falou Ruy de
Sousa em pe sobre híl a cousa de justiça que elRey lhe não quis fazer, e apertando Ruy de Sousa nisso soltou algù as
palauras soltas com paixão, as quaes lhe el Rey respondeo áspero, e lhe mandou que se tirasse diante délie, e

64. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, ccxiii, ( 'rónicas de Rui de Pina, 1977 : 880.
65. Pina, Chronica Affonso V, ccii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 863 ; ibid., cciii : 864.
66. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, lxxxii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 1030,1031.
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recolhido, por Ruy de Sousa ser pessoa principal, e velho que elle muyto estimaua, pesoulhe do que lhe disse, e tanto
que todos se recolherão mandou por h Q a mula, e caualgou, e soo com muyto poucos se foy a casa de Ruy de Sousa,
e mandou que lhe mandasse fazer hû a camilha, que queria hy ter a festa, e mandou chamar dom loam de Sousa seu
filho, e com elles sos lhe disse: Ruy de Sousa, porque as palauras que oje me dissestes tocauão a Rey vos respondi
mal, que se tocarão a homem, eu volas soffrera como dom loam que está hy, e com tudo como se eu fosse dom loam
vos peço que me perdoes porque me pesa muyto de volas ter ditas: e Ruy de Sousa, e dom loam lhe quiserâo beijar
a mão, e elle lha não quis dar, e esteue com elles a sesta ate tarde que acudirão os grandes, e toda a corte, e caualgou,
e se tornou pêra os paços, trazendo Ruy de Sousa, e dom loam consigo, cada hum de sua parte com muyta honra, e
fauor.67

O conceito dos dois corpos do rei encontra-se já sistematizado no final do século XV, quando D.
Manuel sobe ao trono em 1495, mas o modo da sua exposição num discurso público será
grandemente amplificado no seu reinado.
A distinção entre corpo político do rei e corpo natural convive com uma outra diferença e relação
estabelecidas entre o rei como pessoa pública e como pessoa privada. A pessoa do rei é investida
de um corpo político que requer a sua apresentação numa figura corporativa de máxima dignidade.
Mas, do mesmo modo que é aperfeiçoada a apresentação de estado da pessoa real, em particular
com D. João II e D. Manuel, observa-se, também, uma evolução nas condições de dignidade
conferidas à pessoa natural, na parte da vida privada e individual, que se traduz em intervenções
arquitecturais lançadas na áreaprivada paçã, com vista à melhoria dos aposentamentos, e na criação
de lugares de prazer para os tempos de folgança.
Além do corpo natural, perecível, o rei como pessoa dobrez é investido de um corpo político que
corresponde às funções de que está investido. A designação da presença da pessoa política do rei
encontra-se associada à apresentação de elementos de iconologia do poder real, que foram
estudados, em especial para o reinado de D. Manuel68. A investidura do seu corpo político é feita
no momento do levantamento do rei, sendo significada através da entrega da imposição dos
atributos do poder - a coroa (caso exista, como elemento formal) e o ceptro -, e é renovada sempre
que esteja em causa a apresentação da figura em actos públicos e no âmbito do exercício do cargo
(em Portugal, os reis não são coroados). Vestido de vestes reais e investido dos sinais do poder, o
rei faz mostra pública do seu corpo político. A cerimónia de alevantamento do rei, as Cortes e outros
actos do cargo de que está investido, e a sua vida pessoal marcam a diferença de corpos presentes
do rei, numa espécie de circulação, no tempo, entre a intemporal permanência da pessoa real
reinante e o momento de temporalidade da sua vida natural.
É significativa a oscilação de momentos, na passagem da figura natural para a figura corporativa.
Os aspectos dessa diferença marcam a distinção estabelecida entre a pessoa privada e comum

67. Garcia de Resende, Chronica, clxxiii, Crónica de I). João II e Miscelânea, 1973 : 248-249.
68. Ana Maria Alves, Iconologia do poder real no período manuelino, 1985.
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(senhor ao comum, como referia o infante D. Pedro) e a pessoa pública que une em si a comunidade
da república. Mas além dos momentos em que tais distinções resumem a essência do
acontecimento, revelam-se especialmente interessantes, em particular, as situações em que a
apresentação das diferentes naturezas do rei se subtrai ao que deveria prevalecer como
entendimento de estado e da sua condição, para tomar uma orientação circunstancial. Uma decisão
diferente (que não seja simplesmente uma acção errada) pode significar um "sentimento" novo da
época. São essas "pontas" de um processo de escolha que podem ser unidas a diferenças de
discursos e modos arquitecturais, contribuindo para lançar luz acerca do entendimento do conselho
do que é acertado fazer, em cada circunstância.
Começamos pelas passagens que assinalam a investidura do rei na sua personalidade política,
anotando os sinais que estabelecem uma iconografia do poder real, tal como ocorre no momento da
sua elevação a rei, e em momentos fulcrais da apresentação da pessoa real nas Cortes. A evolução
que pode ser observada com a articulação de sinais progressivamente mais complexa evidencia uma
clarificação das funções e atributos da pessoa política.
A fundação da segunda dinastia, com a designação do Mestre de Avis e o seu levantamento
requereu uma solução especial. Os procedimentos da elevação do rei foram de natureza religiosa e
secular. A sua escolha e nomeação implicou o acordo dos quatro estados do reino. Prelados e
fidalgos, procuradores dos concelhos e letrados foram ter com o Mestre e pediram-lhe «por merçee
e rrequerirom, que lhe prouguesse comssemtir em esta emlliçom que feita aviam; e quisesse açeptar
e tomar em ssi o nome e dignidade e homrra de rei, tomando carrego de deffemder os rreinos, que
pêra ell os tiinha Deos guardados, que esto assi hordenara» .
Lopes, Cron. domJoham, I. Quamdo ho Meestre vio seus afficados rrogos, e comsiirando as gramdes necessidades do
rreino, e suas boas voomtades e offerecimentos, emtemdemdo que prazia a Deos de o seer, pois se tamto aficavom
a esto; como quer que lhe fosse grave de fazer, por as rrazoões que dissera, houve em ello de cõssemtir; e disse que
pois se doutra guisa fazer nom podia, que ell açeptava sua emliçom, e nome, e dignidade rreall de rei pêra deffemder
o rreino, com aquelles offerecimentos que lhe per elles eram feitos; e aa hõrra e rreveremça do Santo Padre e da See
Apostollica de Roma.70

A aceitação marcou o momento de encontro e concordância última, entre a determinação dos
presentes e o reconhecimento da vontade divina. Independentemente do modo como terá decorrido
exactamente o auto de investidura (a crónica refere «posto ho Mestre naquela reall alteza vestida de
grande encarreguo e recebido de todos por senor» ), certo é que as Letras de reconhecimento

69. Lopes, Crónica de D. João I, I, cxcii, (1983,1990), vol. 1: 421-422.
70. Lopes, Crónica de D. João I, I, cxcii, (1983,1990), vol. 1: 423.
71. Lopes, Crónica de D. João I, n, ii, (1983,1990), vol. II : 4.
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enviadas pelo Papa mais tarde reinscrevem a sua descrição no fio das cerimónias costumadas, tal
como se encontram sistematizadas para D. Duarte.
Lopes, Crow, dom Joham, II, "Theor da primeira letra que na see ffoi publicada"
todos de hu Û COraçaom e vomtade O pediram e
tomara em Rei e Senhor dos ditos regnos, asemtado na sseeda reall e vestido de reaes vestiduras, guoardamdo em
ello todallas homrras e soblenidades devidas e acostumadas. 7
Lopes, Cron. dom Joham, II, "Pobricaçaom da segfl da letra que os messageiros trouveram da corte". . . . todos de hu\X COraçaom, nenhû
desto desviamdo per divinall inspiraçaom, como se piadosamente crée, guoardadas as cerimonias e dividas
soblenidades, canonicamente te emlegeram e tomaram por rei dos ditos regnos, asemtamdote em reall
asemtamemto, vestido de reaes vestiduras, guoardamdo todalas outras cousas em semelhamte auto custumadas.

A confirmação pelo Sumo Pontífice responde aos acontecimentos descritos, consagrando a dupla
condição do rei como mandatado pelo povo («por deliberado comselho e madura comcordamcia,
todos de huû coraçaom») e inspirado por Deus («per divinall inspiraçaom»)74. A formulação
seguida nas cartas papais dá a conhecer um conceito dual de soberania que Kantorowicz considera
ter sido desenvolvido numa fase mais adiantada do período medieval. Trata-se de uma maiestas
realis do povo e de uma maiestas personalis do principe. A condição do rei, mandatado pelo povo
e inspirado por Deus, designa uma posição de mediação que pode ser descrita como uma
convergência de termos, derivada em igualdade do povo e de Deus.
Kantorowicz 1957, cit. João de Paris c. 1303. populo faciente et Deo inspirante, the people acts and God inspires .

Essa concepção é relevante para compreender a dimensão representante personalizada que toma a
forma na apresentação da figura real. A descrição de Pina relativa à investidura de D. Duarte oferece
a matriz das cerimónias de levantamento76. O rei apresenta-se vestido de «vestiduras reais, e mui
ricas», sendo acompanhado por «mui nobre gente vestida para aquela hora, de panos e
corregimentos de festa, e alegria como é costume». A elevação de D. Duarte decorre em Lisboa, no
terreiro dos paços da Alcáçova, um espaço aberto e público «muy altamente corregido». Tal como
consta da eleição de D. João I, o auto inclui o momento do assentamento na cadeira Real, posta
sobre um «Cadafalso alto». À mão direita está a bandeira real «revolta em sua haste» que é
empunhada pelo Alferes-Mor. A sequência prossegue com uma «arenga que em tal cerimonia he
custumada», proposta pelo bispo de Évora que a seguir lhe beija a mão. Segue-se a imposição de
silêncio pelos Reis de Armas, uma vez desfraldada a Bandeira Real, o anúncio pelo Alferes-Mor do
«acostumado pregão», com que é proclamado o rei, três vezes, em voz alta. Replicam os brados dos
infantes e senhores, que em sinal de cerimónia e acatamento lhe beijam a mão. Terminada a função,

72. Lopes, CrónicadeD. João/, II, cxxiv, (1983,1990), vol. II : 275
73. Lopes, Crónica de D. João 1, II, cxxv, (1983,1990), vol. II : 278.
74. Lopes, Crónica deD. Joãol, II, cxxv, (1983,1990), vol. II : 278.
75. John of Paris, Depotestate regia et papali, C.XIX, ed. Dom Jean Leclercq, Jean de Paris et l'ecclésiologie du XIIIe siècle (Paris, 1942), 235,11 ; in
Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 103.
76. Rui de Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, cap. ii, Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D.
Afonso IV, D. Duarte, D. Afonso V, D. João 11 ; introdução e revisão de M. Lopes de Almeida (Porto : Lello & limão Editores, 1977) : 492-494.
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Rui de Pina, frontespício das crónicas de D. Duarte (A), D. Afonso V (B) e D. João II (C) (ANTT)

e em virtude do luto pela morte de D. João I, o rei regressa ao paço e deixa as vestiduras reais,
tomando «dó de preto», e os infantes tomam «burel, segundo sempre atee aqui se custumou». O
levantamento por rei dá-se na sequência da arenga proposta por um bispo, porém o auto revela uma
estrutura eminentemente secular.
Mais tarde, porém, na sequência de uma embaixada de D. Duarte ao concílio de Basileia, a que é
enviado o conde de Ourém, o Papa outorga aos reis de Portugal o direito de poderem ser coroados
e ungidos como os reis de França e Inglaterra . Não pode ser ignorada a relação entre essa inciativa
e as concepções denotadas na carta de Bruges, de D. Pedro. Na sequência da autorização, o rei
prepara a imposição do Santo Óleo a seus filhos. (A cerimónia, que deveria ser realizada com
grande solenidade e magnificência, é ordenada para Lisboa, no ano de 1435, contudo os festejos
previstos não chegam a concretizar-se, em virtude dos acontecimentos que levam à prisão pelos
Genoveses dos irmãos da rainha D. Leonor, o rei de Aragão e Nápoles, o rei de Navarra e o mestre
de Santiago de Castela78.)
A cerimónia de alevantamento do rei D. Afonso V, ainda uma criança, é feita no convento de Cristo,
no terreiro entre o convento e os paços da Alcáçova. A descrição de Rui de Pina

não adianta

pormenores além da breve referência às vestiduras reais e ao assentamento na cadeira real, que
antecipam o momento de proclamação do rei e de acatamento pelos presentes. Já se desenhavam,
então, as dissensões e prenúncios dos trágicos acontecimentos que iriam ensombrar o reinado de D.
Afonso.

141A

B

77. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, viii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 508.
78. Pina. Chronica do Senhor Rey D. Duarte, ix, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 509.
79. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, ii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 588-590.
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Também a cerimónia de alevantamento de D. João II, que decorre na vila de Sintra, no jogo da pela,
não merece a Rui de Pina mais que uma breve menção, como se de fórmula se tratasse.
Pma, Chmn. D. João li. E ho Princepe seu filho com synaaes verdadeiros de grande door, e sentimento, vestido de burel
se ençarrou em sua camará três dias, acabados os quaes vestido por entam vistiduras mui ricas, e com a cerimonia
acustumada logo no derradeiro dia do dicto mes, foy pelos Nobres de seu Regno, que se hy acertaram, alevantado
por Rey, em hidade de vinte e seis annos, e quatro meses.

Garcia de Resende, que retoma o registo de Pina, acrescenta a indicação «com o ceptro na mão».
G. de Resende, Chron. dom loam il. Ho Principe vestido todo de burel, como então era custume, se encerrou três dias com
tantas lagrimas, e tanta tristeza, quanto hum tão singular filho por hum tão virtuoso pay podia ter. E no derradeiro
dia do dito mes Dagosto vestido de vestiduras Reaes com o ceptro na mão, e todas as cerymonias acustumadas foy
polios senhores, e nobres do Reyno, que se ahy então acertarão, aleuantado por Rey na mesma villa de Sintra, no
jogo dapella,.. . 81

Tal referência ao ceptro, que é símbolo do exercício da justiça, toma o sentido de uma interpolação,
introduzida para precisar uma das funções mais nobres do cargo de soberania. D. João II valorizou
em extremo o exercício da justiça, inclusive na imagem real que apresentava, e contudo, esse foi o
domínio da sua governação que maior controvérsia suscitou.
G. de Resende, Chron. dom loam II. E assi fez neste anno de oitenta e cinco no mes de Iunho as primeiras suas moedas, f.
moeda douro, a que chamam Justo,.. . e tinha de huma parte o escudo Real direyto com letra de redor do nome e
titulo dei Rey, e da outra parte el Rey armado de todas armas, assentado em cadeira Real, e ceptro na mão, e a letra
dezia: Justus sicut Palma florebit.

Ao longo do reinado de D. João II, firmam-se a imagem e o cerimonial de representação da
dignidade e Majestade, mostradas na pessoa real, como corpo político. A observação do cronista
regista esse "aperfeiçoamento" da figura, nos termos de mostra do rei «em grande estado real» («a
palavra Estado toma-se . . . por Território, Governo, e Dominação»83). Nas primeiras cortes de
Évora-Viana, em 1481-1482, o rei assinala a sua presença numa cerimónia de levantamento
realizada com «muito grande solenidade, ordem e regimento, ceptro na mão, assentado em alto
estrado, na sua cadeira real, com dorsel de brocado, vestido de opa roçagante de tela douro forrada
de ricas martas» .
G de Resende, Chron. dom loam II. [Cortes de Évora 1490, Março, 24]. . . e el Rey vestido em opa roçagante de brocado
com rico forro, e o ceptro na mam, e com elle o Principe ricamente vestido, e o Duque, e todos os outros senhores,
entrou na sala, e se assentou em sua cadeyra Real, e o Principe junto com elle, e o Duque, e todolos outros senhores,
e officiaes em seus assentos ordenados; e como a casa foy ordenada, e todos calados, o lecenceado Ayres Dalmada
corregedor da Corte, muyto bem vestido de vestidos ricos que lhe el Rey deu, fez em lingoajem hû a pratica de
muytos louuores dei Rey, .. .
o. de Resende, Chron. dom loam il. E el Rey hia vestido a Francesa, com h 0 a opa roçagante de rica tella douro, forrada
darminhos, e emcima hfl a rica e grande cadea de pedraria, e hum pelote de brocado, forrado de ricas martas com
muytos golpes, e nelles ricos fírmaes de pedraria, e ricas perlas, e hO a rica adaga douro em hû a rica cinta, e hum
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chapeo branco com hum penacho branco, e encima de hum muy fermoso ginete ruço pombo, a brida com riquíssima
goarniçam,.. . 86
A mesma «opa roçagante», ou uma outra semelhante, atravessa a vida do rei, como um fio vermelho. Está presente nas
Cortes de 1490, como reaparece num outro momento alto do reinado, quando a princesa D. Isabel faz a sua entrada na
cidade de Évora, pela mão do rei que a tinha ido buscar, em grande estado, ao convento do Espinheiro.

Já a descrição de Rui de Pina das Cortes de Évora, embora menos pormenorizada, é fundamental
porque regista uma mudança, relativamente ao que era praticado anteriormente. Há «grande
emnovação de perfeições, e mui ricos corregimentos» que se inscrevem num quadro de
permanência (ou refundação?) da «antiga, e custumada ordenança» (por exemplo, é registado o
facto de o rei empunhar um ceptro Real, como sinal do exercício da Justiça).
pina, Chmn. D. João li
se foram aa Cidade d'Evora, onde no começo do mes de Novembro deste anno, também se
juntaram todolos Senhores principaaes, e Procuradores das Cidades, e Villas do Regno, pêra as Cortes, que com
grande emnovaçam de perfeições, e muy ricos corregimentos se teveram nos Paaços de Sam Francisco, onde despois
do dito Doctor Vasco Fernandez Chançarel da Casa do Civel fazer a arenga acustumada, e em stillo pêro ho caso
própria, e muy elegante, asentado EIRey em sua Real Cadeira com o Ceptro da Justiça na maão, e acompanhado de
seus Oficiaaes em sua antyga, e custumada ordenança, logo Dom Fernando, Duque de Bragança, e de Guimaraaes,
por sy, e por Dom Diego, Duque de Viseu, que per contrato das Tercerias era entâ em Castella, deu nas mãos d'EIRey
sua devida obediência, e fez pelos Castellos d'hû, e do outro, menagem em forma.

Segue-se as obediências de D. Álvaro em seu nome e dos restantes senhores do Reino, do
procurador da cidade de Lisboa, em nome de todas as cidades, e do procurador de Santarém em
nome de todas as vilas. Entre os sinais de um reforço do poder real, que mereceram «grandes
debates» e foram razão de «muitos agravos» pela «rigorosa forma» definida, está a inovação
praticada na cerimónia de menagem88 que fixa as «palavras formaaes» a proferir, e determina a
imposição do auto ser realizado com o alcaide de joelhos, ante o rei sentado no trono, com as suas
mãos entre as do rei. A decisão tem a natureza de uma «conclusam jurídica», não pertencendo ao
rei, enquanto figura pessoal, mas à sua personalidade política, pois foi tomada «com acordo de
Leterados que também eram presentes». No final, com grande estado real e em corpo com os seus
oficiais, o rei recolhe-se a suas câmaras.
G. de Resende, Chwn. dom loam li. E acabado assi tudo, el Rey com grande estado Real, e todos os seus officiaes diante
délie, e muytos reys darmas, e porteiro de maça, e os senhores que o acompanhauão, se recolheu a suas camarás.

8.2.3 A função mediadora do rei, limiares de condição
A distinção da pessoa do rei como duplapersona política e natural coloca em exposição uma função
mediadora. Considerando a diferença entre o governo espiritual e o governo e a justiça, no temporal,
a sua conjunção é dada na pessoa política do rei que deve e confia o exercício do seu cargo à graça
divina. Kantorowicz analisou a notação da função de mediador, na iconografia real medieval, a
86.
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partir da sua inscrição em moedas e da representação em pinturas, registando de que modo é
significada uma distinção de planos que está implícita no sentido da acção mediadora. Nesse
sentido, a observação relevada atende à representação do sentido de passagem e de comparticipação
em distintos planos, tal como foi exposta por meio de elementos como uma cortina ou véu, ou de
nuvens que indicam uma separação entre a terra e o céu.
Kantorowicz, 1957. It is actually THE VEIL, that is, the curtain of the tabernacle which according to the oldest Eastern
tradition, symbolizes the sky separating earth from heaven. Speculation about the meaning of the veil was at all times
alive in the East, since the curtains of the iconostasis, which have a definite function in the rites of all Eastern
Churches, actually demanded some explanation. However, the interpretation of the veil of the tabernacle as "sky"
was very coommon in the West as well. Bede, for example, in his work On the Tabernacle, explains in full agreement
with the Eastern expositors that "the veil figures the sky". He adds that when once a year on the Day of Expiation
the high priest of Israel passed through the sky-courtain of the tabernacle in order to offer (Leviticus I6:i2ff), he - like
Christ, the eternal Highpriest - actually "entered into the heaven itself {in ipsum coelum intravita).
Ver, também, «velum quo coelum figuratur»b ; «Velum hoc, coelum interpretatur»0.

Na iconografia do poder real, a notação de limiar poderá ser feita com referência a elementos
arquitecturais e de decoração do espaço, tais como os que foram sendo utlizados na diferenciação e
na separação dos espaços da igreja, por exemplo, na passagem à nave, ao transepto e à capela-mor,
desde a arquitectura tardia antiga e medieval (guardas, reixas, cortinas, diferenças de nível
assinalados por meio de degraus, entre outros).
Para a dinastia de Avis, um dos indícios de notação da pessoa do rei, como presença em majestade
velada, de acesso reservado e envolvida numa aura de sacralização, é indiciada pelo facto de o rei
assistir a ofícios religiosos «atrás da cortina». As primeiras indicações encontradas referem-se ao
tempo de D. Afonso V, mas outras seguem-se, denotando um uso continuado ao longo do tempo, e
uma prática comum a outros reinos peninsulares.
No Lyvro Vermelho do Senhor Rey D. Affonso V, que reúne normas de cortesia da corte portuguesa, encontra-se ordenado
o posicionamento do rei, de prelados e embaixadores estrangeiros, em capelas palatinas:
Livro Vermelho. Que o bamquo do asentamento seu deles em sua capela se ponha da outra parte contrairá, donde estever
a sua cortina, donde estever a sua cortina, abaixo do bamquo dos Prelados, em tal maneira que fique em direyto da
cortina; e de guisa que eles nom descubram a boca da dita cortina, pêra verem o que o dito Senhor demtro faz; e o
bamquo dos Prelados se correra pêra o altar em tal maneira, que fique afastado do bamquo dos ditos Embaixadores,
e o mais acerqua do Altar que bem poder.
Com base nestas disposições, Custódio Vieira da Silva interpreta a disposição do tapete cerâmico do pavimento da capela
palatina de Sintra, tendo em conta o uso do espaço e a colocação das tribunas e das cortinas .
Pina, Chmn. D. Affonso v. [Partida de D. Leonor, imperatriz da Alemanha] E como entraram na Sée a Emperatriz se foy
aa cortina d'EIRey, e com ella as liantes suas Irmaãs, EIRey se foy pêra a da Raynha que por ser prenhe e ter na
emprenhidam fortes acidentes se retraeo a huma Capella da Charolla em que ouvio Missa.93

90. a Bede, De Tabernáculo, 11,8, PatrologiaLatina, XCI,445f ; b ibid., 446D ; c ibid., 445C ; in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 67.
91. Livro Vermelho do Senhor Rey D. Affonso V, in J. Corrêa da Serra, Collecção de Livros Inéditos da Historia Portuguesa, tomo III (Lisboa: Academia
Real das Sciencias, 1793) : 420 ; in Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 :213.
92. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 213-214
93. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, cxxxii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 761-762.
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Pina, Chron. D. JoãoII. E neste anno de mil quatrocentos e oitenta e três, seendo a Raynha Dona Lianor prenhe, segundo
se affirmava, moveo na Coresma em Almeirim, de que sua vida esteve mui dovidosa, e EIRey por isso mui anojado;
a cuja visitaçam veeo ali o Duque de Viseu, que ja era vyndo de Castella, e o Duque de Bragança, e asy outros muitos
Senhores, e Donas do Regno, E com a vynda dos Duques recebeo EIRey muito prazer, e descanso, e lhes fez muita
honra; e deu de sy muita parte; e desejando assessegar principalmente a vontade ao Duque de Bragança, e fazela
conforme pêra as cousas de seu serviço, ho apartou na Capella dos Paaços dentro em sua cortina: e perante Dom
Fernando Gonçalves de Miranda Bispo de Viseu, e seu capellam Moor lhe fallou nesta maneira.
G de Resende, Chron. domloamll. [Almeirim 1483, Quaresma] E desejando sossegar a vontade ao Duque de Bragança, e
fazella conforme as cousas de seu seruiço, o apartou hum dia na capella dos paços dentro na cortina, perante dom
Fernam Gonçaluez de Miranda, Bispo de Lamego, e seu capellão mor, e lhe fez h ti a fala nesta maneira.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, 1949,1. [Entrada de dom Manuel em Castela] Aquelle dia dixe Missa em pontifical ho
Arcebispo de Tolledo frei Francisco Ximenes da ordem de sam Francisco da obseruançia, àqual hos Reis estiuerão
ambos emhOa cortina da banda do liuãgelho, & dentro com elles dom George, & has rainhas ambas da outra parte
em sua cortina.96
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, li. [Cerco de Arzila] Ha noua deste çerquo se deu a elrei dom Emanuel ë Euora, a h û a
terça feira, no qual dia mãdou screuer cartas ahos senhores do Regno, & pessoas que ho este negocio podiam seruir,
& aho Domingo depois de comer, tê do ja despedido muita gente pêra ho Algarue, estando na cortina, pêra ouuir
Missa no mosteiro de sam Francisco, lhe chegou recado quomo a villa era ganhada pelos Mouros, & ho conde de
Borba se recolhera no castello. Pelo cj sem mais outro conselho, dixe a hum seu moço da capella que estaua junto
da cortina,. . . q dixesse aho Adaim da capella que ha Missa fosse rezada, & nam houuesse prégaçam: . . . 7
Relações de Pêro de Alcáçova Carneiro, "Lembrança de quando El-Rei recebeu a cnizada e a rosa benta que trouxe Tristão da Cunha . . . " . [ 1 5 1 5 ]

Nesta cidade, no dito ano, aos dezasseis dias do mês de Junho, dia da festa do Corpo de Deus, recebeu El-Rei, Nosso
Senhor, a rosa benta que lhe enviou o dito Papa Leão X por Tristão da Cunha, seu Embaixador da Emabixada da
Obediência, e assim estoque e carapuça, que lhe enviou Sua Santidade pelo doutor João de Faria, seu Embaixador
na dita embaixada,. ..
[na Sé onde Sua Alteza estava]... acabada a missa, saiu El-Rei da cortina e os veio esperar sobre o primeiro degrau
da capela-mor da Sé .
(A embaixada de Obediência tinha ocorrido em Roma, no tempo de Páscoa do ano de 1514.)
Relações de Pêro de Alcáçova Carneiro, "Ida de D. António a Mamora". Sábado, nove dias do mês de Junho de 1515, estando ElRei, nosso Senhor, em Lisboa, foi Sua Alteza ouvir missa cantada à sua capela e, acabada a missa, revestiu o Bispo
de Lamego em pontifical com mitra e bago, e se assentou em meio do altar, e a êle lhe foi trazida a bandeira que
havia de levar D. António, Capitão-Mor da armada que ora Sua Alteza enviava, a qual bandeira vinha em um bacio
de água às mãos, e era de damasco branco, de largura de seis palmos em quadrado, e duma banda e da outra, a cruz
de Cristo, e estando o dito Bispo assim assentado, benzeu a bandeira, e acabada a bênção, o Tesoureiro e Capelães,
a meteram na hástea, e a meteram na mão do dito Bispo, e então veio o dito D. António donde estava com El-Rei, e
de dentro da cortina, que tinha uma banda alevantada, se assentou em joelhos diante do dito Bispo e, dita sua oração,
o Bispo lha entregou e lhe disse as palavras acostumadas, e êle se levantou com a bandeira nas mãos e a levou a ElRei à cortina, onde estava, e assentado em joelhos, ante Sua Alteza, com ela, El-Rei a tomou com suas mãos, e lha
entregou, e lhe disse as palavras acostumadas, e êle, dito D. António, lhe beijou a mão, e, feito assim, ficou o dito D.
António com ela na mão, e o Bispo, assim revestido, se alevantou, e, com toda a capela e frades do mosteiro,
ordenaram procissão, e ia o dito D. António com a bandeira diante, e El-Rei a levou assim nas mãos perto da igreja,
e à saída da porta, a entregou ao seu Alferes, e foi El-Rei na dita procissão até o embarcar, e ali lhe tornou o dito D.
António a beijar a mão, e assim alguns dos fidalgos que iam com êle. Praza a Nosso Senhor os levar e trazer com
vitória das coisas em que Sua Alteza, por seu serviço, os envia.

94. Pina, Chronica D 'FlRei Dom ,/oaõ II, viii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 909.
95. Garcia de Resende, Chronica, xxxvi, ('rónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 47.
96. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xxix, (1949-1955), parte 1: 64.
97. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, xxix, (1949-1955), parte II : 100.
98. Relações de Pêro de Alcáçova Carneiro, conde da ldanha: do tempo que êle e seu pai, António Carneiro serviram de secretários (1515 a 1568) ;
revistas e anotadas por Ernesto de Campos Andrada ([Lisboa] : Imprensa Nacional de Lisboa, 1937) : 196-197.
99. Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 197-198.
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Também no reinado de D. João III, o rei continua a assistir aos ofícios religiosos na cortina, juntamente com os infantes,
a exemplo do que sucede nos paços de Almeirim, em 1546, no dia em que o rei recebe a ordem do Tosão de ouro, e
em 1551, no dia em que o príncipe D. João recebe «a rosa que o Santo Padre, Júlio III, lhe enviou»101.

A descrição pormenorizada dos gestos e dos passos do rei citada, relativa à cerimónia de benção da
bandeira que se destina à fundação de Mamora mostra um outro modo como podia ser exercido um
acto de mediação. A acção do capitão, a quem é confiada a empresa, representa o cumprimento por
entreposta pessoa da presença do rei na campanha no norte de Africa (para essa expedição, D.
Manuel tinha obtido do papa Leão X a bula de cruzada). Desse modo, por meio de outros
mediadores, o rei cumpre a função de defensor que é inerente ao seu cargo.

8.2.4 Da referência sacrificial a uma concepção imperial, a formação da imagem de senhor
Nos últimos tempos da medievalidade, observa-se uma evolução na ideia do corpo político do rei.
O conceito cristocrático e litúrgico da função régia cede lugar a uma ideia de governo mais
teocrática e jurídica. A mudança é acompanhada da perda da referência a uma figura humana da
divindade que fundava, em correspondência, uma concepção essencialmente sacramental e quase
clerical de cargo do rei. (O processo teria tido as suas raízes no tempo de São Francisco e poderia
relacionar-se com a emergência de uma piedade oficial e popular, acentuada duplamente por um
aprofundamento espiritual e um reforço de valores no plano material

.) A consequência da

transformação dos conceitos cristológicos torna-se evidente na iconografia religiosa. A relação do
homem com Deus é deslocada do "realismo" do mistério centrado na figura, para a interioridade de
um misticismo subjectivo. Deus feito Homem quase não se distingue de Deus-Pai, a não ser quando
é representado na Encarnação. A monarquia tardo-medieval por "direito divino" surge então
modelada à imagem de Deus no Céu, mais do que à semelhança do Filho, imolado no altar,
perspectivando-se em função da filosofia da Lei e não da noção de dupla natureza de mediador do
Redentor. A mudança é apresentada como passagem de uma concepção cristocêntrica, que é
reservada ao vigário de Cristo na terra, para uma concepção centrada em Deus que viabiliza, em
correspondência, a concepção "imperial" do rei na terra.
Kantorowicz 1957 Thus it came to pass that the christocentric ideal of rulership dissolved also under the influence of
Roman Law. Henceforth a papal Christus in terril was sided by an imperial deus in terris. As a pater subjectorum,
"father of his people", the Prince, it is true, was granted a faint resemblance with the invisible Father in Heaven; but
the vicar of the visible incarnate God, of the God-man, was the priest, the supreme hierarch.

100. "A maneira em que El-Rei, nosso Senhor, recebeu a ordem do Tosão de ouro" (1546, Junho, 6), Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 409.
101. "Esta é a cerimónia com que o Príncipe, nosso Senhor, recebeu a rosa. . ." (1551, Junho, 30), Relações de Fero de Alcáçova, 1937 : 462,463.
102. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 93.
103. a Arnald of Villanova, in Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsllums und des rõmischen Kalholizismus, 4 ed. (Tubingen, 1924), 211 ,n°.373 ; b
Corpus Iuris Civilis, 5 vol. [Venezia, 1584], vol IV-Novellae, 98,2,2 ; Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 92-93.
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A passagem de uma noção "sacrificial", presente na divisa do pelicano de D. João, a uma exposição
da noção de senhorio imperante, com D. Manuel, constitui um indício possível dessa alteração de
concepção. A mudança implica um deslocamento de ênfase, com o debilitamento da noção de
mediador e da função de mediação, em favor do reforço dos sentidos ligados a uma função imperial
que se manifestam no plano do governo temporal e do exercício da justiça. Assim, forma-se a ideia
de uma monarquia modelada à imagem de Deus-Pai que tem importância na medida em que, de
certo modo, "pavimenta" o caminho de um entendimento do rei como figura imperial que governa
no mundo, viabilizando a renascença da imagem imperial da Antiguidade, através de uma síntese
cristã. Os modelos e conceitos de soberania medievais não desaparecem simplesmente, com o
advento da época moderna, antes os antigos valores são traduzidos para um novo modo de pensar
secular e eminentemente jurídico, perdendo o sentido teológico em favor de conteúdos racionais da
jurisprudência científica

.

Uma consequência principal da distinção estabelecida entre pessoa pública e privada, de natureza
eminentemente pública, relaciona-se com o exercício dos cargos inerentes à função real, em
especial o da justiça. No reinado de D. João II, o processo da casa de Bragança e os acontecimentos
que rodeiam o julgamento e a execução do duque 105 fornecem os elementos claros do problema. O
ordenamento da cerimónia do julgamento corresponde a uma elaborada encenação do exercício do
cargo da Justiça pelo rei, ao mesmo tempo que expõe dramática e agudamente a distinção que
dilacera a sua pessoa, partindo-a em duas personalidades. Uma que é a do rei, que tem por dever a
defesa da ordem do reino e imposição de justiça, e outra, a da pessoa singular que é sujeita a paixões
e ódios, e está presa por laços de amizade e respeito entre pares.
O julgamento do duque decorre numa sala integrada na área privada do paço de São Francisco,
«dentro do aposentamento do rei». A organização do julgamento é feita com base num processo e
procedimentos de natureza essencialmente jurídicos, reclamando-se de uma jurisprudência
científica, a que faz alusão Kantorowicz ao referir-se a uma evolução dos conceitos do exercício do
poder do rei. Menos evidente está, já, o entendimento medieval que impõe contenção ao rei, na
acção penal contra aqueles que, entre os estados do reino, são seus pares por condição de nobreza.
A discrição obrigaria não apenas a preservação da dignidade de todos os envolvidos na acção (esse
aspecto é atendido: o rei guardou sempre «sua cortesia e cerimónia», ao duque, à chegada e na
despedida), como recomendaria a prática de clemência e misericórdia, pois a misericórdia

104. Kantorowicz, The Kings 7\vo Bodies, 1957 : 116.
105. Pina, CTiron/ca D'EIRei Dom Joaõ H,-un, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 917-924.
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constituía a expressão de virtude cristã no exercício do poder, fazendo prova da legitimação sacra
da sua origem

.

Pelo contrário, a decoração da sala, «armada de panos de estoria da severidade e justiça do
Emperador Trajano» faz referência a uma figura imperial da Antiguidade e aos valores da justiça,
que é qualificada pelos cronistas, numa subtil diferença de termos: a «estoria da severidade e
justiça» (Pina) e a «historia, equidade, e justiça» (Resende)

. (A severidade e a liberalidade em

conjunto formam a justiça, uma das quatro virtudes cardiais de que se devem munir os reis

.) O

processo e o acórdão de sentença seguem os trâmites formais de um julgamento realizado no âmbito
de um corpo judicial instituído como aparelho, constituído por juízes letrados, ao qual a presença
do rei, «virtuoso e justo», confere última legitimidade.
Veja-se, também, a reflexão de Cícero (Off. 111(10).43-44) acerca da amizade particular e do exercício de justiça, nas
palavras em linguagem de D. Pedro:
Livro dos ofícios ni(x).9. Muy muito som torvados os ofícios nas amiizades;... | Que a amizade seja ante-posta e theuda
em mayor conta que todas as cousas que aprecem proveitosas, assi como honrras e riquezas e deleitaçoões e outras
semelhantes. E isso meesmo que por aazo de seu amigo o boõ homem nom deve de fazer cousa contra a comunidade,
nem contra seu juramento ou contra sua lealdade; assiinadamente se for juiz, por que leixa pessoa damigo quando
cobra de seer juiz. Empero tanto lhe ficará da amizade, que lhe prazeria que a causa de sseu amigo seja verdadeira,
e ouvilloá com boa voontade quanto as leix lho conssentirem. Mas quando veher o tempo de dar a ssentença,
lembrarssea que tem deos por testemunha, e por isso meesmo a ssua (a)alma, a qual he a mais devynal cousa que
deos deu ao homem.

Segundo o relato de Pina, o desfecho do processo estabelece a conformação do caso «com as Leis
do Reino e Imperiais, e com a pura, e mui antiga lealdade que aos reis deste Reino de Portugal se
devia sobre todos». Por causa da sua dupla condição de corpo político que impõe a defesa do
princípio comum, e de pessoa privada unida a figura real corporativa que é, o rei pode manifestar o
sentimento de tristeza que lhe causa a sentença, «com muitas lágrimas», choradas «com grandes
soluços e muito triste». À decisão jurídica e política, relativa à condenação por traição, o reino
deverá obediência, não sendo permitido o luto. Apenas o rei, como pessoa privada, poderia deter o
poder para sinalizar a dor privada, num gesto de sentimento entre pares. Na corte, é o único a tomar
dó pela morte do duque, permanecendo encerrado durante três dias, «vestido de panos pretos com
capuzes cerrados, e barrete redondo»110. A mostra de dó é sintética, formal e emblemática da dupla
condição da sua pessoa, colocada acima dos cidadãos. Nas situações de luto, em particular no caso

106. Gerd Althoff, Spielregeln der Polilik im Mittelalter. Kommunikation in Friede undFehde (Darmstadt : Wissenschafíliche Buchgesellschaft, 1997) :
55.
107. Pina, Chronica D 'HIRei Dom Joaõ II, xiv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 922. Garcia de Resende, Chronica, xlvi, Crónica de D. João II e
Miscelânea, 1973 : 66.
108. Álvaro Pais, Espelho dos reis, 2 vol. ; estabelecimento do texto e tradução de Miguel Pinto Menezes (Lisboa : Instituto de Alta Cultura ; Centro de
Estudos de Psicologia e de História da Filosofia anexo à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1955), vol. 1: 323.
109. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ'. 70, 1948 : 168.
110. Garcia de Resende, Chronica, xlvi, Crónica de D. João II eMiscelânea, 1973 : 70.
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da morte do rei, os reis podiam subtrair-se às manifestações ordinárias de dó, demarcando, desse
modo, a sua condição diferente.
Kantorowicz 1957. However, it was not only unsuitable for a king to show mourning, but also it would have been most
awkward for the new king to appear in the presence of his predecessor's effigy, to which regal honors still adhered;
. . . The custom of staying away was fixed by Louis XII, at the funeral of Charles VIII in 1498. It is perhaps not amiss
to recall in this connection the fact that the Byzantine emperor avoided also the wearing of mourning in the ordinary
sense: whereas all others wore black, he alone wore white, later yellow, before he returned to purple garments; nor
does the pope seem to wear mourning. The underlying idea goes far back in the history of ceremonial: «He [the king]
must separate himself from the human passions, and draw himself close to the gods . . . , » wrote Diotogenes, author
of a helenistic tractate On Kingship;...

O processo de julgamento do duque de Bragança, o modo como decorre o auto e a encenação da
presença da figura real de D. João II denotam uma visão nova do exercício da Justiça, centrada na
esfera da Lei, que acompanha a nascença da concepção secular e nacional de Estado do reino.
Kantorowicz 1957. The ancient idea of liturgical kingship gradually disolved and it gave way to a new pattern of kingship
centered on the sphere of Law which was not wanting its own mysticism. The new "halo" began to descend upon the
nascent secular and national state, headed by a new pater patriae, when the state began to claim for its own
administrative apparatus and public institutions a sempiternity or perpetuity which hitherto had been attributed only
to the Church and, by Roman Law and the Civilians, to the Roman Empire: Imperium semper est.3 Clearly, the
mediaeval dichotomy of sacerdotum and regnum was superseded by the new dichotomy of the King and the Law.
In the Age of Jurisprudence the sovereign state achieved a hallowing of its essence independent of the Church,
though parallel to it, and assumed the eternity of the Roman empire as the king became an "emperor within his
realm". But this halowing of the status regis et regni, of state instituions and utilities, necessities and emergencies,
would have remained incomplete had not that new state itself been equated with the Church also in its corporational
aspects as a secular corpus mysticum.

No enquadramento dado por uma nova "era da jurisprudência", a soberania do estado e da figura do
rei ganham uma autonomia que pode ser colocada em paralelo com a Igreja. A figura do rei assume
uma eternidade comparável à do imperador romano (a sala do julgamento é armada com panos
pintados com histórias do imperador Trajano). Inclusive, a figura do rei pode agora ser pensada
como figura imperai, no domínio do seu reino. Desse modo, o rei forma juntamente com o reino um
corpo místico secular.
No entanto, se o exercício da Justiça se encaminhava para uma jurisprudência científica assente em
procedimentos de natureza jurídica, D. João II, humano e dado à paixão, tinha dificuldade em
distinguir a sua condição corporativa, e submeter-lhe o impulso natural e particular. Conta uma
pequena história de Garcia de Resende que uma vez foi necessário chamar o rei à razão, numa
situação em que este, sendo a própria Justiça, era também parte própria numa causa particular.
G. de Resende, chron. dom loam II. Estando el rey hum dia com desembargadores sobre hum feyto seu, depois de lido, e a
casa despejada pêra darem seus votos, disso o doutor Nuno Gonçauez: Senhor, nos não podemos aquy votar neste
feyto: perguntou el Rey, porque: disse o doutor: Porque vossa Alteza he parte nelle, e está presente. El Rey
leuantouse em pe, auendo disso desprazer, e disselhe: Isso me aueis vos de dizer? como em mim se entende isso, se
eu sam a mesma justiça, como ey de ser parte. Respondeo o doutor: Senhor, que vossa Alteza seja a mesma justiça,
como o feito he com vosco vos sois parte. E el Rey com paixam pasceou hum pouco polia casa sem falar nada, e

111. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 429(376) ; em nota, incluída extensa referência de bibliografia.
112. * Corpus luris Civilis, 5 vol. [Venezia, 1584], vol. W-Novellae 6,epil. ; Kantorowicz, The Kings 'Iwo Bodies, 1957 : 192.
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tomou logo a mesa, e encostado nella em pe disse: Doutor, eu vos agardeço muyto o que me dissestes e fizestelo
como muyto bom homem que sois. E a mim me parece assi como a vos, que não deuo de ser presente, e por isso me
vou, e todos julgai segundo vossas consciências: e sahiose logo, e deixouos sos.

8.2.5 O Rei, o Reino e a Coroa
O Rei, o Reino e a Coroa nomeiam coisas distintas, embora ligadas entre si do ponto de vista
político e jurídico. O rei surge como figura colectiva da comunidade dos cidadãos do seu reino. A
ideia de reino encontra expressão na figura de um corpus reipublicae mysticum, segundo Vicent of
Beauvais

, ou, em alternativa, a de persona mystica, segundo S. Tomás de Aquino.

Kantorowícz 1957 In fact, it was chiefly among the lawyers, though not lawyers alone, that the organological
interpretation was sided by or amalgamated with corporational contents, and that accordingly the notion of corpus
mysticum was used synonymously with corpus fictum, corpus imaginatum, corpus representatum, and the like - that
is, as a description of the juristic person or corporation. The jurists, thereby, arrived, like the theologians, at a
distinction between corpus verum - the tangible body of an individual person - and corpus fictum, the corporate
collective which was intangible and existed only as a fiction of jurisprudence.'15

Mas a noção de corpo místico pode alargar-se, também, à designação de outras universitas e
comunidades corporativas da sociedade humana que se aplica a comunidades domésticas, de
vizinhança, da cidade, do reino e do universo
Kantorowicz 1957.... the technical term universitas deriving from Roman Law, the corporational collective at large
which the early glossators defined as "a conjunct or collection in one body of a plurality of persons".117

A noção de corpus mysticum serve a definição de populus, não simplesmente como soma dos
indivíduos de uma comunidade, mas como unidade dos homens reunidos num corpo místico que
surge como um equivalente de polity ou universitas, ou, na linguagem de Aquinas e Aristóteles, de
qualquer multitudo ordinata {«corpus . . .aliqua multitudo ordinata»)
A declaração de D. Duarte, relativa aos estados do reino, sugere uma mesma explicação por analogia com a imagem de
corpo, na referência do terceiro estado como pés de sustentação da causa pública do reino.
Dom Duarte, Leal Conselheiro. Os estados geeralmente som cinco.
Primeiro, dos oradores, em que se entendem cleligos, frades de todas as ordë es e os eremitãos . . .
Segundo, dos defensores, os quaes sempre devem seer prestes pêra defender a terra de todos contrairos . . .
Terceiro, dos lavradores e pescadores que assi como pees, em que toda a cousa publica se mantém e soporta, som
chamados, aos quaes perteece em esto sempre continuadamente se ocupar .. .
Quarto, dos oficiaes, em que se entendem os mais principaes conselheiros, juizes, regedores, veedores, scrivães e
semelhantes...
Quinto, dos que usam d'aigu as artes aprovadas e mesteres, / como físicos, celorgiães, mareantes, tangedores,
armeiros, ourívezes, e assi dos outros que som per tantas maneiras que nom se poderiam brevemente recontar .

113. Garcia de Resende, Chronica, xcvii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 136-137.
114. Speculum doctrinale, VII.C.8, cit. por Giercke, Das deutsche Genossenschaftsrechl, 4 Bde (Berlin, 1868-1913), lll,548,n.75 ; in Kantorowicz, The
Kings Two Bodies, 1957 : 208(43).
115. Giercke, Das deutsche Genossenschaftsrechl, 4 Bde (Berlin, 1868-1913), 111,428 ; in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 209.
116. Fritz Kern, Humana Civililas (Leipzig, 1913), ll,n.l ; Dante, Monorchia, LC.3 ; in Kantorowicz, The Kings 'Iwo Bodies, 1957 : 209.
117. Gierke, Das Deutsche Genossenschaftsrechl, 4 Bde (Berlin, 1868-1913), III,193f ; in Kantorowicz, The Kings'TwoBodies, 1957 : 304.
118. Aquinas, Summa theoi, IIl,q.VHI,a.l,ad 2 ; in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 210.
119. Dom Duarte, Leal Conselheiro, iv, 1999 : 25-26.
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Já a Coroa exprime algo que não coincide inteiramente com o que é designado pela palavra e figura
do rei ou do reino. «Em oposição àphysis do rei e à pura physis do território», a ideia de Coroa
acrescenta a indicação de uma «metaphysis política», compartida por rex e regnum, ou pelo corpo
político (a que pertencem ambos) nos seus direitos soberanos»120. Na Coroa, a totalidade do corpo
político presente numa entidade é comparável ao corpo do reino, no entanto, existe uma diferença
de acentuação. A Coroa enfatiza as prerrogativas e direitos de soberania, de que estão investidos os
responsáveis pela comunidade, na sua totalidade, enquanto que a noção de corpus mysticum
sublinha a natureza corporativa e a continuidade da multitude das pessoas congregadas na
unidade121. Assim, a Coroa acrescenta ao Rei um sentido que vai mais para além da capacidade de
evocação da figura real, como imagem física de um corpo natural. Do mesmo modo, acrescenta ao
Reino um sentido que recobre o aspecto puramente geográfico e territorial do reino, e enfatiza o seu
carácter político, incluindo também o valor emocional de Pátria.
Kantorowicz 1957. "Crown" was distinct from both rex and regnum. It was somethnig different from king and realm
although not sparated from either; and it was something that king and realm had in common although it was not quite
identical with either. The argument of rhetorical redundancy should not be made: in both cases ("head and Crown"
and "realm and Crown") something was to be expressed that apparently would not have been covered by either king
alone or kingdome alone. The solution, however, may lie close by. In the phrase "head and Crown" the word Crown
served to add something to the purely physical body of the king and to emphasize that more than the king's "body
natural" was meant; and in the phrase "realm and Crown" the word Crown served to eliminate the purely geographicterritorial aspect of regnum and to emphasize unambigously the political character of regnum which included also
the emotional value ofpátria- "the Crown of the kingdome is the common pátria" was the opinion of jurists...,

A noção de que a Coroa instaura um sentido político e emocional de Pátria, que é mais que o reino
como entidade geográfica e territorial, permite desenvolver duas ideias. «O príncipe é mais que o
cidadão individual, mas menos que a sua totalidade» {Princeps maior singulis, minor universis)

,

organizada politicamente. Mas na medida em que o príncipe reconhece ser «a criatura dos seus
sujeitos colectivamente», e que o modo de representação dessa ordem na Coroa inclui um sentido
de Pátria, também o rei pode ser reconhecido como «pai individualmente dos cidadãos», uma ideia
afirmada por Nicolau Cusano na Concordantia catholica
A coroa detém inerente o valor de perpetuidade, que é mais que o rei fisico e o reino geográfico,
sendo o que permite instaurar a continuidade da dinastia e do corpo político

. Nesse sentido, o

corpo político do rei nunca morre. À luz da concepção de perenidade da Soberania real, da Coroa e

120. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 341-342.
121. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 363.
122. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 341.
123. Giercke, Johannes Althusius, 3d ed. 1913 : 144, cit. por A. Passerin D'Entrèves, "La teoria del diritto e delia politica in Inghilterra all'inizio dell'età
moderna", Il Università di 'Torino: Memorie dell 'Istitulo Giuridico, Ser. II, n.° IV (1929) : 36,n,27 ; in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 231
124. Nicolau Cusano, Coneordanlia catholica, cit. por Otto von Giercke, Das Deutsche Genossenschaflrecht, 4 Bde (Berlin, 1868-1913), 111,590 ;
Giercke, Johannes Althusius ( 3. Aufl., Breslau, 1913): 126 ; in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 231;.
125. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 342.

477

A figura do corpo, princípio de ordem e de acção, princípio de desenho | A figura do rei, corpo político e corpo natural

142

Nuno Gonçalves, Painéis de São Vicente, D. Afonso V e o príncipe D. João no painel do Arcebispo, c.
1470-1480 (Lisboa, MNAA)
A mão que aponta e designa e um alinhamento de obliquidades que desenha a continuidade do rei no
príncipe herdeiro, através da posição das suas mãos e das carapuças.

do Reino, o rei e o herdeiro formam entre si uma conjunção numa só pessoa (uma espécie de
corporação por sucessão) que estabelece visivelmente a perpetuidade da Coroa.
insitutiones JustMcml. Father and son are one according to the fiction of Law (sedpater et filins unum fictione iuris
sunt)126.

A ideia está intensamente latente no tempo de D. João II. Foi notada pelos cronistas, nas
manifestações de respeito e amor do príncipe para com seu pai, D. Afonso V, e no empenho de
actuação conjunta que leva, por exemplo, D. João a acudir ao pai nos acontecimentos que culminam
na batalha de Toro.
Góis, Chwn. do Principe.... e porque aho amor que tinha a elRei seu pai se juntaua ho inuewçiuel, e esforçado animo que
lhe natureza dera, pêra nam poder sofrer injurias, nem traições, tomou tamanho desprazer desta, que antes de pêra
isso ter recado delrei em chegando à Guarda, ajuntou logo hos stados do Regno e com conselho, e parecer de todos
se apreçebeo pêra entrar em Castella com ha mais, e melhor gente que pode; . .. 27

126. lnsitutiones Justiniani, 3,1,3 e D.28,2,11, ver Corpus iuris civiles, 5 vol. (Venezia, 1584), vol. IV. Glossa ordinária, ver Corpus iuris canonici, 3 vol.
(Torino, 1588) ; Accursius, Glossa ordinária to Roman Law, Corpus iuris civilis (Venezia, 1584) ; in Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 338(78).
127. Góis, Crónica do Principe, Ixxiiii, 1977: 155.
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A unidade profunda existente entre o príncipe D. João e D. Afonso V é mostrada no modo como as
duas personagens surgem misticamente ligadas nos painéis de São Vicente [142], uma imagem que
é acentuada pela posição de continuidade das mãos do rei e do herdeiro, e pelo modo como o Santo
designa com a mão o pai, e aponta o filho com o ceptro. A qualidade real é acentuada pelos barretes
proeminentes.
Castello Branco 1994. Estão ali os três primeiros do Reino: D. Afonso V, o homem de joelho em terra; por detrás dele,
tão chegado a ele que parece constituir com o rei uma só pessoa, um rapaz que aparenta os seus catorze, quinze anos,
seu filho, o príncipe D. João; e do outro lado do santo, ajoelhado, o irmão do rei, D. Fernando, duque de Beja e de
Viseu.128

A concepção de uma "unicidade" do rei e do seu herdeiro explica o dramatismo inerente à morte do
príncipe D. Afonso que deita por terra todo o esforço desenvolvido por D. João II na consolidação
da posição do herdeiro e da sucessão dinástica, bem como justifica a preocupação do pai, frente a
uma certa inépcia que o filho revelava para o cargo para a qual estava designado. A partir da sua
morte, o rei cai numa profunda tristeza e depressão. A imagem em que exprime a noção de
"unicidade" perdida é a da quebra do espelho, em que o rei, vendo o filho, se via a si.
Pina, Chron. D. João il. E requerido, e aconselhado EIRey dos de seu Conselho, e por Religiosos, que pêra repairo de sua
vida, que do Regno todo era ja soo, e verdadeira vida, leixasse ençarramentos tam aturados, e tristes, prouvelhe sair,
e ouvir Missa fora. E despois de cavalgar em hO a mulla guarnecida, e cuberta de panno negro grosseiro, esteve
quedo sem se mudar, e seendo perguntado, porque esperava, elle co os olhos cheos de piedosas lagimas, e com
grandes saluços respondeo: Espero polo Princepe meu filho, chamemno que cavalgue comigo. E co isto aballou em
sy, e em toda a Corte outro pranto maior, e mais dorido. E nõ farto ainda de tristeza, atee que de tristeza morresse,
outro dia que logo cavalgou seçndo no Terreiro de Sam Francisco, adiantouse hfl pouco, e volveo o rostro sobre a
muita, e nobre gente que o acompanhava, e sem dizer nada, também sobreseve; e perguntandolhe que queria, elle
respondeo: Queria ver o que nom vejo, que he o Princepe meu filho; porque era ho meu espelho em que me via, que
por meus pecados me quebrou.
[Juristas] «ensinão sem desavença, que o filho he hum espelho representante da imagem de seu pai, e que ambos
constituem huma mesma pessoa civil»130.

A ideia da união mística entre o rei e o seu herdeiro, e entre o rei, como pai da Pátria, e os súbditos,
como filhos, implica também o desenvolvimento da concepção do rei, como padrinho. A ideia é
desenvolvida, no período medieval, no contexto genérico do alargamento de um reino, por meio da
conquista política, e por meio da integração religiosa dos novos súbditos. Foi praticada no
alargamento do império de Bizâncio, com a integração de reinos bárbaros na esfera de influência
imperial. Ainda que porventura não totalmente submetidos politicamente, alguns desses reinos
foram ritualmente ligados ao Império por meio de cerimónias de apadrinhamento dos seus
príncipes.
Angenendt 1997 Der Patriarch vom Konstantinopel nahm in solchen Fallen die Taufe vor, und der Kaiser fungierte ais
Pate. Die uralte Idee der "Familie der Kõnige", welche der Kaiser ais "Vater aller" vorstand, vermengte sich hier mit

128. Theresa Schedel Castello Branco, Os painéis de S. Vicente de Fora: as chaves do mistério (Lisboa : Quetzal Editores, 1994) : 26.
129. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, 1, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 987-988.
130. Lei final, Cod. de impub. L.21. Cod. de Ágricul. ; in Pereira Oliveira, Privilégios da nobreza, e fidalguia de Portugal, 1806 : 18.

479

A figura do corpo, principio de ordern e de acção, princípio de desenho | A figura do rei, corpo político e corpo natural

der geistlichen Vaterschaft der Taufe, die sowohl christliche Erziehung des Getauften wie auch dessen Anerkennung
ais Sohn einschlosss. Fur die konkrete Politik bedeutet das: Der Kaiser band einen solchen Fursten religiõs wie
politisch an sich, musste ihn ais Sohn respektieren und konnte ihn nicht einfach wie ein unterjochten Vasallen
behandeln.131
idem, trad. O patriarca de Constantinopla procedia, em tais casos, ao baptismo, e o imperador assumia a função de
padrinho. A ideia arcaica da "família dos reis", acima da qual estava o imperador, como "pai de todos", conjugavase, neste caso, com a paternidade espiritual do baptismo, que envolvia não apenas a educação cristã do baptizado,
como o seu reconhecimento como filho. Em termos políticos concretos isso significava: o imperador unia a si tal
príncipe, religiosa e politicamente, era obrigado a respeitá-lo como filho e não podia tratá-lo simplesmente como um
vassalo subordinado.

O mesmo acontece em Portugal no tempo de D. João II. A recepção do rei ao príncipe negro de um
reino da Guiné, Bemoym (ou Bemohi, segundo Garcia de Resende) que vem pedir ajuda ao rei 132
insere-se num contexto semelhante. O principe vai à corte, na altura aposentada nas casas da
Alfândega de Setúbal, sendo recebido com encenações de festas e mostras reais. Fala publicamente
e a sós com o rei, e vê-o comer publicamente. Por fim, é baptizado pelo bispo de Ceuta, num ofício
realizado em pontifical, tendo como padrinhos o rei, a rainha, o príncipe e o duque, um comissário
do papa, «que andava na corte», e o bispo de Tanger. Na realidade, o baptismo não se limita a fazer
a integração pessoal do príncipe negro no seio da Igreja, mas prepara também o englobamento do
seu reino, na coroa portuguesa. A cerimónia é concluída com o príncipe a ser armado cavaleiro,
seguindo-se o auto de dar obediência e fazer menagem ao rei. As cerimónias encenadas por D. João
e a sua acção, em presença de Bemoym, transmitem duas ideias principais relativamente ao ofício
real. Por um lado, mostram o modo de apresentação das dignidades corporizadas na pessoa real,
pois o rei «nas cousas de propósito, que tocavam seu Estado, era sobre todos mui cerimonial, e
perfeyto»133. E por outro lado, mostram o dever de acção de governo em prol da causa pública,
cometida ao rei. Durante a estada do príncipe em Setúbal, D. João promove um conjunto de
intervenções urbanas na vila sadina, como que oferecendo um modelo de acção exemplar que o
príncipe havia de levar como instrução no retorno a África (porém, na viagem de regresso será
assassinado).
8.2.6 Um tratado de acção política para o reinado de D. Manuel
Se a carta de Bruges, de D. Pedro, em que é feita referência ao conceito de pessoa dupla, podia ser
entendida como o enunciado de um programa político, destinado a informar a acção de D. Duarte,
em 1496, por ocasião da subida ao trono de D. Manuel, é publicada a obra De republica gubernanda
per regem de Diogo Lopes Rebelo, mestre de Artes e bacharel em Teologia e Letras Sagradas,

131. Angenendt, Geschichte der ReligiositUi, 1997 : 323.
132. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, xxxvii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 951-956. Garcia de Resende, Chronica, lxxviii, Crónica de D. João II
e Miscelânea, 1973 :112-118.
133. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, xxxvii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 954.
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formado em Paris. A obra, que o autor dedica ao rei, de quem foi mestre «em tenros anos»,
sistematiza novamente uma teoria da acção real e um programa de governo para o rei
De permeio está a experiência do reinado de D. Afonso V e, em especial, a acção política de D. João
II, que abre caminho à sistematicidade alcançada naquele tratado. As doutrinas políticas que teriam
influenciado D. João II na acção de governação relacionam-se com a «escola italiana», por via não
apenas «de manuais, mas também pelo conhecimento directo do modo como agiram os Príncipes
coevos»; ainda, com «a actuação de Luis XI que fez da França um Estado poderoso, a caminho da
centralização»; e com «algumas obras literárias» que lhe permitiam reflectir «à sua maneira, a teoria
da mediação do povo»a.
Mendonça 1991, cit. Albuquerque. Essa teoria [da mediação dopovo] orientara já as cortes que aclamaram o Mestre de Avis
como Rei de Portugal*1 ; . . . a mesma «encontra-se acolhida na Virtuosa Benfeitoria. Aí se reconhece, de acordo com
o ensinamento de S. Paulo, a proveniência divina do poder... e a necessidade de consentimento do povo» .
Haveria que acrescentar a possibilidade de uma "ligação inglesa", assim como a importância da referência dos Ofícios de
Cícero, mencionada anteriormente.

Quanto ao tratado De republica, este propõe um programa de natureza política e uma orientação de
governo formulados numa perspectiva de Filosofia Moral, colhida em sentenças de autores da
Antiguidade, de Platão, Aristóteles e Cícero, e inspirada pelos textos da Bíblia e de doutores da
Cristandade que constituem a área de formação específica de Diogo Rebelo

. Em particular, «no

que respeita às formas de governo e à reflexão tipológica das virtudes e dos vícios», a obra integra
uma «reflexão normativa sobre a função real», na linha de uma «consagrada tradição medieval dos
espelhos de príncipes»

. Acresce a experiência das circunstâncias conhecidas do passado recente

do tempo de D. João II, que se detecta numa trama de referências cruzadas e de comentários que
aludem a acontecimentos desse reinado. O resultado é um todo ordenado sob a forma de um
enquadramento teórico sistemático e de um programa de acção, adaptado à situação nacional.
A título de exemplo de algumas das referências cruzadas ao reinado de D. João II que surgem no
tratado como um indício do seu sentido programático aplicado, poderiam ser apontadas alusões
críticas ao processo de condenação à morte do duque de Bragança, que são acompanhadas de
recomendações para o procedimento em tais casos. O rei é chamado a aplicar a justiça, com
misericórdia nas palavras e nas obras (uma referência apoiada em São Gregório, Obras Morais).

134. Diogo Lopes Rebelo, Do Governo da República pelo Rei. De republica gubernanda per regem ; Tratado das produções das pessoas [divinas].
Tractatus de pmductionibus personarum [in divinis] ; versão em português de Miguel Pinto de Meneses ; com um estudo de Manuel Cadafaz de Matos
(Fac-símile das edições de Paris de fins do século XV ; Lisboa : Edições Távola Redonda, Centro de Estudos do Livro e da Edição CEHLE - IV, 2000) : 53
135. "Martim de Albuquerque, O Poder Político no Renascimento Português (Lisboa, [s. d.]) : 20-21 ; in Mendonça, D. João II, 1991 : 77.
136. "Albuquerque, O Poder Politico, [s. d.] : 23 ; b ibid. : 26 ; in Mendonça, D. João II, 1991 : 77-78.
137. Rebelo, Do Governo, Prólogo, 2000 : 53.
138. Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 143.
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Não deve nunca, «movido pela ira ou perturbação, punir o inocente com a morte»139 (a observação
remete para uma passagem dos Ofícios de Cícero

).

Rebelo, Do Governo. Se o rei soubesse de algum inocente que por falsos testemunhos fidedignos, juridicamente
irrefutáveis, fosse provado como culpado e réu de morte, que deveria fazer: condená-lo à morte segundo as alegações
e as provas, ou absolvê-lo? respondo que o rei, em tal caso, não deve condenar à morte aquele que sabe,
indubitavelmente, estar inocente, nem é obrigado ajulgá-lo segundo as alegações e as provas, porque, de pleno
poder, tem todas as leis no escrínio do seu coração.

Há, também, comentários indirectos a causas não identificadas de morte de um rei, numa referência
à morte de D. João II. Embora a figura do rei tirano seja condenada, é negada a legitimidade de uma
destituição violenta do tirano, sendo ele «rei natural a quem de direito pertence o reino».
Rebelo, Do Gowmo. Não se julguem os reis senhores de seus estômagos e ventres, como o são de seus súbditos. Não
conservarão a saúde, e várias enfermidades e fraquezas virão, se usarem mau regime no comer e beber, porque o
estômago agrava-se do excesso das comidas; e talvez seja esta a causa da brevidade da sua vida.
Rebelo, Do Governo. Chama-se também rei tirano aquele que, tendo o direito de imperar no reino que lhe pertence de
pleno direito, todavia, manda despoticamente, isto é, matando ora uns, ora outros injustamente, transferindo as
possessões e domínios dos justos senhores para os alheios, impondo talhas e exacções, com que excessivamente
oprime e escraviza o povo. E desto digo que de modo nenhum deve ser morto pelos seus súbditos, nem assassinado
com o punhal ou com o veneno. E a causa está em que ele é o rei natural, a quem pertence de direito o reino, e tem
o verdadeiro direito de imperar no povo, embora abuse dele.

Um aspecto que testemunha a recepção atenta da obra refere-se ao pormenor de uma recomendação
de Diogo Rebelo para que os reis se instruam no conhecimento da acção dos seus antecessores,
mantendo viva a memória das gestas heróicas. A "confirmação" de que a recomendação foi
observada por D. Manuel é dada por Damião de Góis.
Rebelo, Do Govemo. Pela virtude da prudência, formada destes três actos que disse [memória, discrição, previdência], o
rei colhe do passado, lendo os seus anais e as gestas dos reis e príncipes seus antecessores e outros. Além disso,
analisa o presente e aquilo que já agora carece. Prevê os tempos próximos e futuros, e as coisas convenientes à sua
dignidade real e úteis aos seus súbditos.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. Era mui ente dido nas historias, & sobre tudo nas Chronicas dos Reis destes Regnos,
nas quaes se deleitaua tãto, q perante sim has fazia 1er aho Principe dõ loam seu filho, & em quanto foi viuuo da
Rainha dona Maria me parece que poderei affirmar, que não passou sesta nenhù a em que ho não fezesse 1er
nellas.145
A leitura de histórias verdadeiras e crónicas de reis antigos, citada também por Francisco de Monçon «proporciona o
duplo proveito de entrenimento e da lição exemplar, consideração que acaba por ser um lugar-comum sempre invocado,
frequentemente em oposição à literatura novelesca e à poesia, no quadro da pedagogia do príncipe» .

Tentemos sintetizar os aspectos mais relevantes da teoria política de Diogo Lopes Rebelo,
considerando o ofício do rei, o conceito da sua figura corporativa e, em especial, os aspectos que

139. Rebelo, Do Govemo, w, 2000 : 91.
140. Cie. Off. 1(7).23 ; Livro dos ofícios de Marco Tullío Ciceram I(vii).9, / 9,1948 : 19.
141. Rebelo, Do Govemo, iv, 2000 : 91.
142. Rebelo, Do Governo, viii, 2000 : 109.
143. Rebelo, Do Governo, xiv, 2000 : 167.
144. Rebelo, Do Governo, v, 2000 : 81.
145. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 229.
146. Monçon, Libro Primem, xxvi,/ 74 ; Doze Lembrãças do Anonymo pêra EIRey nosso Snor [1.' metade do século XVII], (cod. 51-1-72),/ 16v ; in
Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 127,313(361).

482

orientam a sua acção, particularmente aqueles que enquadram a sua acção edificadora, colocando
em paralelo, nos casos em que se justifica, breves excertos da carta de D. Pedro e do Leal
Conselheiro.
Na unidade da sua pessoa, o rei configura o princípio (natural) de organização da comunidade da
república.
Rebelo, Do Governo. É necessário que a república, que consiste na multidão de homens e mulheres, seja governada a fim
de não se extinguir e perecer. Com efeito, é do direito natural cada um desejar que o seu ser viva e se conserve. O
direito natural é o direito comum a todas as nações, pois que se tem pelo instinto natural, e não por constituição
alguma.147
* república: respublica.
Rebelo, Do Governo. É, portanto, necessário que os homens, por natureza congregáveis, se juntem. A congregação, os
concílios e as reuniões deles, com direito de sociedade, chamam-se cidades, e as cidades e fortalezas, multiplicadas
sob o mesmo regedor ou presidente, chamam-se províncias ou reino. Ao reino também se dá o nome de república,
porque todos os que vivem no mesmo reino têm os mesmos direitos, leis e instituições, criadas pelo memo príncipe
ou rei para todos os que militam sob o seu senhor.
O termo respublica é em si interessante. Na tradução dos Ofícios em linguagem, D. Pedro recorre a uma expressão
próxima da formação etimológica da palavra latina, usando a designação cousa publica^9, numa lembrança de sentido
que cria alguma distância relativamente ao sentido comum que tomou a palavra república na época moderna.
livro dos Conselhos, "Carta que o Jfante dom peciro emujou a el rey de Brujas" (1426). Prymeiramente falando da fortaleza per que OS
Reynos são defesos e acreçentados a mym me parece que no uoso nam tem dela cuydado, mas antes ha hy muytos
azos porque de todo faleça, porqwe a fortaleza despois d ajuda de deus e dos bo«s corações esta em a multidom da
gente e em ser bem // Corregida.150

«O rei está em determinado reino ou território como Deus no Universo, mas a seu modo. No
universo há um só Deus, e não vários; logo, também no reino deve haver um só rei e senhor
supremo, governador e reitor de toda a república.»

O princípio de unidade, é encorporado no rei

na imagem de um corpo político por analogia com a figura do corpo natural.
Rebelo, Do Governo. Assim como vemos que no corpo natural existe um só coração que influi nos outros membros, e
este se chama rei e príncipe (sendo, contudo, um só em qualquer corpo natural), assim também deve haver, no reino,
um só rei e supremo príncipe, por cuja autoridade, sinal e mando, todas as coisas sejam governadas.152

A partir da definição do princípio de unidade, corporizado na figura real que representa o reino e a
multitude dos homens, passa-se à definição da dignidade que esse corpo encorpora. O rei é unidade
corporativa que concentra em si a dignidade e a excelência da Majestade Real, uma majestade real
que «ocupa o primeiro e supremo lugar entre todas as dignidades temporais.»
Rebelo, Do Govemo. Que se pode imaginar, no dizer de Cícero, de mais digno e mais excelente do que ver, na república,
um homem que nasceu para utilidade comum, o qual quer e sabe administrar em pessoa os negócios públicos,
sustenta a dignidade e a honra, observa as leis e protege o direito?

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
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Rebelo, Do Govemo, i, 2000 : 55.
Rebelo, Do Govemo, i, 2000 : 57.
Rebelo, Do Governo, 2000 : 120)121,209(2). Livro dos ofícios de Marco Tuliio Ciceram, II(xxii).34,/ 58v, 1948 : 141.
Livro dos Conselhos,/. 30-30,1982 : 31.
Rebelo, Do Governo, i, 2000 : 61.
Rebelo, Do Governo, i, 2000 : 61-63
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«Assim como o estado real é a mais excelente de todas as dignidades temporais, assim fica mais
próximo e junto de Deus imortal»154 (o rei participa da dignidade divina 5 5 ).
O exercício do poder judicial pertence à dignidade real; «para o exercer foram os reis criados e
investidos na república»

.

Rebelo, Do Governo. Pertence à dignidade e ao poder judicial do rei impor aos seus súbditos leis, com que possam viver
em paz.... Mas para isto [impor leis] são precisas duas condições: ter poder, como o rei que tem omnímodo e pleno
poder sobre os seus, e é príncipe supremo na república; e depois, saber fazê-las. Donde é necessário que os reis e
príncipes, tenham sempre a seu lado varões doutos, sábios e jurisperitos que possam consultar no que toca ao foro
de consciência, e no estabelecer leis e constituições honestas conforme o regime do seu reino.
. . . os reis e imperadores não devem promulgar leis contra o direito divino.
Rebelo, Do Governo. Finalmente, cumpre-nos advertir que é pouco para o rei impor boas leis no seu reino, se não
recomendar a sua execução. Deve ser efeito das leis serem aprovadas e corrobadas pelos costumes dos que as
usam.158

No Prologo das Ordenações Manuelinas, de 1514, «o exercício da justiça pelo monarca surge . . .
como ponto central "pêra boa gouernança, e conseruaçam de toda Repubrica, e Estado Real"3»

.

Rebelo dedica atenção a fundamentar o discurso do poder e do governo do rei, fazendo a articulação
entre o que designa como Filosofia Moral e Sagrada Teologia. O poder do rei vem de Deus (Rom
13.1-3)160, sendo a função dos reis evidenciada na sua condição de «ungidos do Senhor», já no
Antigo Testamento

.

Rebelo, Do Governo. E o profeta David nos Salmos exclama: «Não toqueis nos meus Cristos» pelos quais entendemos
os reis, que são chamados Cristos, isto é, «ungidos do Senhor.»
Dom Duarte, Leal Conselheiro
os reinos nom som outorgados pêra folgança e deleitaçom, mas pêra trabalhar de spiritu
e corpo mais que todos, pois que tal oficio que o Senhor nos outorgou é maior e de mui merecimento aos que o bem
fezerem, na vida presente e que speramos.
A questão da unção dos reis não está inteiramente clarificada. Kantorowicz nomeia alguns dos reinos que não tinham um
rito de coroação específico (menos, ainda, um rito de unção), entre os quais refere Portugal164. Por sua vez, Angenendt
cita um momento de viragem, entre a Alta Idade Média e o apogeu do período medieval, que situa em meados do século
XI, e faz corresponder ao momento em que os monarcas são destituídos da sacralidade que lhes era conferida por serem
ungidos do Senhor, para assumirem, apenas, a sua condição secular165. Porém, terão coexistido outros ritos que dão
continuidade a uma forma de unção, que não está estritamente associada à cerimónia de coroação, mas se liga a uma
condição de regência e do exercício do cargo, sendo, para todos os efeitos, reservada à geração dinástica directa. Tal pode
ser observado no privilégio alcançado por D. Duarte de fazer ungir seus filhos com sagrados óleos.

154. Rebelo, Do Governo, iii, 2000 : 67.
155. Rebelo, Do Governo, xiv, 2000 : 165-167.
156. Rebelo, Do Governo, vi, 2000 : 87.
157. Rebelo, Do Governo, xi, 2000 : 127,129.
158. Rebelo, Do Governo, xi, 2000 : 137.
159. a Ordenaçoens do Senhor Rey D. Manuel, Livro I, Prologo (Ed. fac-similada da ed. de 1797 ; Lisboa, 1984) : I ; in Buescu, Imagens do Príncipe, 1996
:66.
160. Rebelo, Do Governo, xiv, 2000 : 163.
161. Rebelo, Do Governo, ii, 2000 : 63.
162. Rebelo, Do Governo, xiv, 2000 : 169.
163. Dom Duarte, Leal Conselheiro, \,f. 53d, 1999 : 201.
164. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 326(38).
165. Karl J. Leyser, "Am Vorabend der ersten europaischen Revolution. Das 11 Jahrhundert als Umbruchszeit", HZ 257 (1993) : 1, in Angenendt,
Geschichte der Religiosilat, 1997 : 45.
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O rei é também ministro de Deus para o exercício da justiça

, cumprindo-lhe promulgar leis que

devem ser «conformes, ou, pelo menos, não contrárias» ao direito divino. Mas no tratado é afirmada
a separação de poderes eclesiástico (a autoridade sagrada dos pontífices) e secular (o poder real).
Rebelo, Do Governo Deve-se também notar que os reis não podem impor leis aos bispos e saecerdotes do seu reino. São
doutro foro e jurisdição. Com efeito, há duas jurisdições que se distinguem em secular e eclesiástica, e que se
chamam dois astros: o astro menor e o astro maior.... De tal maneira estão um para o outro [os dois poderes], que
o poder eclesiástico é comparado ao astro maior, isto é o sol; e o poder secular dos príncipes da terra ao astro menor,
isto é, à lua, segundo o testemunho de S. Gregório, que diz que a jurisdição eclesiástica é tanto mais valiosa do que
qualquer dignidade temporal, quanto o sol é maior que a lua.
Há um apontamento de Garcia de Resende que foca precisamente a questão da separação de poderes, a propósito da
determinação do rei que defendia o uso de mulas, inclusive a prelados e clérigos. A medida tinha sido posta em causa pelo
clero de Entre-Douro-e-Minho e Trás-os-Montes («por muitos abades e clérigos abastados») que ameaçavam com o
recurso a Roma, caso o rei não lhes guardasse os privilégios da Igreja. A resposta do rei não se fez esperar:
G. de Resende, Chron. dom loam II
como lhe nisso tocarão disse, que elle não queria entender na jordiçam da Igreja, que
as tiuessem muyto embora, que elle faria o que por sua jordiçam e poder podia fazer. E mandou logo apregoar em
todos seus Reynos, que qualquer ferrador, ou homem que ferrasse mula de sella, que morresse por isso, e nunca com
isto quis dispensar com ninguém. Por onde os clérigos sem terem com que yr, nem mandar ao Papa, deixaram as
mulas, e em vida dei Rey nunca as mais ouue.

Havendo igualdade entre os dois estados, o secular e o eclesiástico, todavia «os reis precisam dos
pontífices para a administração das coisas espirituais, a fim de receberem deles os sacramentos
eclesiásticos que são necessários à salvação, e para que sirvam de medianeiros, entre Deus e o povo;
e os pontífices precisam do benefício e auxílio dos reis e outros príncipes seculares para a
administração das coisas temporais. Deste modo uns precisam do auxílio dos outros»

. O rei

detém, pois, uma posição de medianeiro. A posição de medianeiro confere ao rei uma dupla
responsabilidade perante Deus e os homens, no exercício do seu cargo. O rei exerce por um poder
outorgado por Deus (o «oficio que o Senhor nos outorgou», D. Duarte), mas deve igualmente, como
«príncipe do mundo», encaminhar (na imagem do camelo de D. João I) «os seus súbditos para a
beatitude da Pátria Celeste», segundo defendia o bispo de Silves, no tempo de D. João II.
Dom Duarte, Leal Conselheiro. E sentindo o mui virtuoso e de grandes virtudes El-Rei meu senhor e padre, cuja alma Deos
haja, os grandes carregos dos Rex, em û a roupa fez borlar Q u camelo, por seer besta de maior carrega, com quatro
sacos em que eram postos / sobre cada û u, estas leteras: no primeiro, temor de mal reger; segundo, justiça com amor
e temperança; terceiro, contentar corações desvairados; quarto, acabar gandes feitos com pouca riqueza.

O rei deve governar a «pensar na utilidade dos seus cidadãos e da república»

. Mas a sua acção

virtuosa em prol do benefício da comunidade do reino, no governo no temporal, «tem justificação
na finalidade que o transcende»172. Essa finalidade constitui uma chamada à responsabilidade de

166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
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todos homens, pois todos são chamados individualmente a trabalhar na vida secular, tendo como
objectivo final «muita glória, & exalçamento do nome de DEUS, e louuor seu» (Góis, acerca do
infante D. Henrique173). Constitui um dever do rei «levantar a república na adversidade, conservála na prosperidade, e de pequena torná-la grande»

. Deve «proteger a república e defendê-la»

e deve «conservar a paz com os cristãos e algumas vezes fazer a guerra»

,

, «nomeadamente entre

os infiéis»177. Essas são também as atribuições do estado dos «regedores e defensores», segundo
D. Duarte178.
Na evocação da figura de Cristo, por analogia, e na transposição de sentidos, o rei toma a seu cargo
a acção secular, como mediador. No entanto, embora haja no Governo da República uma referência
à passagem dos Salmos que permite a interpretação do rei como cristo, os aspectos mais
desenvolvidos na obra referem a posição do rei a Deus-pater. Desse modo são deduzidos os
sentidos de pai e de pastor, relativamente aos súbditos que lhe são confiados e a quem deve uma
entrega devotada, no cumprimento do seu ministério. Não se trata, portanto, já, apenas, de um
modelo de relações estabelecidas entre o rei e os seus vassalos, por força do exercício do poder e da
obediência estrita, mas de laços de cuidado e de amizade recíproca que devem unir o rei e o seu
povo, constituindo fundamento seguro da manutenção do poder. (A exposição de Rebelo é feita no
meio de alusões à figura do rei tirano que impõe o seu poder pelo medo e é obedecido servilmente.)
Rebelo, Do Governo. Ora, se a um homem particular é necessário um amigoa, a um rei, que é pessoa comum, são
necessários muitos amigos. Com efeito, o rei, no seu reino, é como um pai ou pastor a quem foi por Deus confiado
o cuidado dum grande rebanho.

Porque participa da dignidade divina e porque concentra em si a dignidade e excelência da
Majestade Real, a figura real deve ser tomada como um modelo de virtude, ainda que a sua pessoa
singular possa ser iníqua. O rei deve pois «ser preferido nas honras pelos seus súbditos», já que a
honra é dada ao rei por causa da sua virtude «própria» (e, no caso do mau príncipe ou prelado,
«alheia»), enquanto representa «a pessoa de Deus e da comunidade» a que preside

. No reino, o

rei surge «como uma regra ou modelo [regula et exemplar] de total honestidade»

que

fundamenta a relação de amizade estabelecida entre os homens no cumprimento dos seus deveres

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
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Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xxnii, (1949-1955), parte I : 47.
Rebelo, Do Governo, iii, 2000 : 69.
Rebelo, Do Governo, xii, 2000 : 145
Rebelo, Do Governo, xii, 2000 : 139.
Rebelo, Do Governo, xii, 2000 : 143.
Dom Duarte, Leal Conselheiro, iv,/ 9a, 1999 : 29.
a
Aristóteles, Ética Nichomachea, VIII, i, in Rebelo, Do Governo, xiii, 2000 : 149,219(2).
Rebelo, Do Governo, xiv, 2000 : 165.
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recíprocos, justificando «a afeição e amizade que o rei deve ter aos seus» e o «amor com que estes
devem amar, venerar e honrar Sua Majestade»
Rebelo, Do Governo

.

a amizade é uma virtude que existe entre homens honestos e justos, e por motivo honesto

A amizade funda o exercício do poder real, uma «amizade que pode existir entre iguais, entre
inferiores, e entre o senhor e o servo»

.

Rebelo, Do Governo. A diferença entre o rei e o tirano é que o tirano manda nos que chefia, pelo medo. Com efeito tem
por legenda: «Odeiem, mas temam». O rei, porém terá para os seus, presentes, dons, amizade e boa graça, e os seus
súbditos o servirão com amor e amizade.

O edifício desenhado é o da ordem do reino, fundada num sistema de valores, que pode ser
reconhecido na gradação do valor da estima, referenciada por Rebelo à República de Platão. Os
valores da figura do rei, da dignidade e Majestade Real tem correspondência na honra, estima e
amizade «em que todos devem ter a seu rei e supremo príncipe», assim como a um pai e um pastor.
E a presença do sentido do rei, como pai, dá o mote para o surgimento do valor emocional da Pátria.
Rebelo, Do Govemo. O primeiro e supremo deve ser dado a Deus; o segundo, à Pátria, em que devemos compreender o
rei, pai da Pátria*; o terceiro, aos pais; o quarto, aos filhos e à esposa, e, em seguida, aos consanguíneos, parentes e
toda a família, etc. 186 .
* Secundus patriae per quam regem, patrem patriae, intelligere debemos.

Ao longo do período medieval e na transição para a época moderna, o sistema evolui com a
passagem da figura do rei, como senhor entre os seus pares, para uma figura do rei, como autoridade
no topo do sistema que engloba os diferentes estados numa hierarquia ordenada e unida por laços
de responsabilidade mútua.
A obra de Diogo Lopes Rebelo oferece um enquadramento de síntese para a acção de D. Manuel.
A figura do rei é compreendida numa condição de pessoa corporativa com um duplo corpo político
e natural. O rei constitui a referência de unidade e princípio de ordem da multitude dos cidadãos da
república. O seu corpo político encorpora as dignidades do cargo que exerce de governo da
república, de exercício do poder judicial e de defensor do reino e no enxalçamento da fé católica. A
origem do poder real é, em última análise, de ordem religiosa. A sua fundamentação é estabelecida
no quadro da teologia sagrada e o enquadramento da sua acção é dado na perspectiva de uma
filosofia moral. Existe um princípio de separação dos poderes eclesiásticos e seculares, mas o rei
condensa na sua pessoa política uma função de conjunção de mediação. O dever do governo é
orientado para o benefício da república e o proveito e utilidade em prol dos cidadãos. O corpo do
rei apresenta a imagem de virtude das dignidades que lhe estão conferidas; a sua acção deve ser um
182 Rebelo, Do Governo, xiii
183 Rebelo, Do Governo, xiii
18-1 Rebelo, Do Governo, xiii
185 Rebelo, Do Governo, xiii
1X6 Rebelo, Do Governo, xiii
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espelho de princípios virtuosos que inspiram o seu ofício. A ordem da república é fundada na
amizade e na responsabilidade que unem o rei e os cidadãos nos seus fins últimos perante Deus.
No quadro desenhado, a acção edificadora do rei deve tomar um sentido duplamente virtuoso. A
acção representativa do poder real há-de significar de modo eloquente as virtudes, magnificência e
excelência inerentes ao cargo. E a acção desenvolvida em benefício dos cidadãos deve ser
magnânime e virtuosa, conforme um exercício do poder inspirado por graça divina, e segundo a
amizade que une o rei e a multitude das pessoas e funda um sentido de honestidade e de
responsabilidade das suas acções, encaminhando-as para Deus.
No século XVI, outros textos portugueses, que foram estudados para o reinado de D. João III, fazem
a distinção da natureza dupla do rei, como figura real e pessoa natural, expondo a concepção de
corpo místico da república, como o Libro Segu do dl Espeio dei Perfecto Príncipe Christiano, de
Francisco de Monçon (cerca de 1545),187 e a produção escrita de António Pinheiro, composta por
discursos e orações, praticados em diferentes cerimónias de estado e da corte

. Nas Cortes de

Lisboa, de 1562, a Oração de António Pinheiro confirma a clareza da fórmula

. O discurso abre

com a explicação da imagem do reino como figura humana da república, fundamentada duplamente
pela razão humana e a inspiração divina.
Oração que fez nestas Cortes António Pinheiro (Lisboa, 1562, Dezembro, 13). Entre todas as Comparações que OS filósofos, guiados
por razão humana, e os sagrados Autores, inspirados por revelação divina, acharam para representar a forma e
qualidade que toda a República bem instituída e ordenada deve ter para conseguir seu fim a semelhança que todo o
racional e legítimo ajuntamento tem com o corpo verdadeiro e natural, pelo qual o Rei, que há-de reger e mandar, é
comparado à cabeça, e aos membros inferiores os vassalos, [que], como súbditos, estão obrigados a servir e
obedecer. ' 9 0

O rei, em seu Reino, excede as muitas qualidades dos que rege e governa, e reúne-as em si como
em «corpo místico da República», resplendor da formosura, em todas as suas partes. «Olho é o Rei,
que para seus vassalos poderem repousar, que sempre os vela». E é alma. «O que é a alma, no corpo
composto de quatro elementos, é o Reino composto de três estados», «expresso retrato, que há na
terra, da potência, da sabedoria e bondade do Senhor Deus . . . , por sua graça, é seu temporal
Ministro». Explicada na figura do espelho, a sua posição de mediador - infuso assento de razão e
dos sentidos - é condição de acção redentora e transformadora nos domínios do seu reino.
Oração que fez nestas Cortes António Pinheiro (Lisboa, 1562, Dezembro, 13). na semelhança que O COipo imaginário e intelectual tem
com o palpável e sensível, não somente se contêm as perfeições do Rei, mas também se conhecem melhor por elas
as comuns e recíprocas obrigações do Rei e dos vassalos, a cabeça e membros do corpo da República, de cuja
conformidade depende a conservação e prosperidade dela
Nela, como em espelho claro, vê o Rei (pois é cabeça)

187.
188.
189.
190.
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Buescu, Imagem do Príncipe, 1996 : 61,65,103,194-211.
Buescu, Imagem do Príncipe, 1996 : 90-91,101-102,
Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 340-347.
Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 341.

que tudo é bem que Deus lhe comunicou e para o influir em prol e bem comum de seus vassalos, porque a cabeça
natural, que é a sua imagem e figura, o que mais tem que os outros membros, que é ser assento da razão e da maior
e melhor parte dos sentidos, tudo converte em benefício dos membros que a ela são sujeitos e nela vêem os súbditos
e vassalos a obrigação que têm de aliviar o peso das necessidades e trabalhos que seu Rei padece, pois são membros
a que o Rei como cabeça, dá político movimento e sentido.

O conteúdo político da definição de António Pinheiro é retomado nas Cortes do século XVII, na
designação da assembleia como «geral congregação» dos súbditos e vassalos, onde a «conjunção
mística da cabeça com seus membros está mais manifesta e mais viva». Esses conceitos detinham
ainda uma validez muito alargada, como se vê por um comentário de Francis Bacon.
Kantorowicz 1957. There is in the king not a Body natural alone, nor a Body politic alone, but a body natural and politic
together: corpus corporatum in corpore naturali, et corpus naturale in corpore corporato.

No tempo da Restauração, é intensificada a recolha de documentação relativa a cortesias e
cerimónias, tanto portuguesas como estrangeiras, usadas pelos oficiais responsáveis na preparação
e no decurso das Cortes

. Como nota Pedro Cardim, «era notório o seu empenho em coleccionar

notícias e relações de cerimónias análogas, anteriormente celebradas tanto em Portugal como
noutros reinos da Europa»

, pois as novas-antigas fórmulas reforçavam o sentido de "refundação"

da corte de Lisboa. Alguns dos tópicos dos discursos das Cortes seiscentistas devolvem, como em
eco, as ideias ordenadas nos séculos anteriores, em particular relativamente aos laços solidários que
uniam o rei e o seu reino num corpo político, estabelecendo uma recíproca dependência em ordem
ao governo comum.
Dom Rodrigo de Meneses, "Pratica que tinha para fazer nas Cortes de 1653". O Rey, e O Reyno ainda que em si Sejâo COUzaS tão
separadamente distinctas, na realidade, em ordem ao gouerno comum, fazem hum corpo politico entre si, vivem
ambos com hum mesmo espirito, senão por Vniâo, ao menos por tão reciproca dependência.

A honra e serviço de Deus e dos reis não são coisas distintas.
Frei Francisco Pereira, "Proposição" das Cortes de 1619 [Bispo de Miranda e conselheiro do rei], a h o n r a , & Seruiço d e D e o s , e d o s reyS

não são cousas distintas, que na pessoa, & officio de Rey se faz Deos na terra vesiuel, & tractauel, como auetor &
conseruador da natureza, & nobreza .

O amor recíproco entre o príncipe e os vassalos conserva o reino.
Dom Manuel da Cunha, "Proposição" das Cortes de 1645 [Bispo capelão-mor], A p r i n c i p a l d e f e n s a e m o d o Seguro p a r a COnseruar OS

Reinos he o amor reciproco entre o Princepe e os vassalos197.

A relação de união e de amor que existe entre o rei, como Majestade, e os seus vassalos é de natureza
semelhante à que existe entre o rei, tomado por natural Pai, e os vassalos como filhos.
191. Relações de Pem de Alcáçova, 1937 : 341-342.
192. Bacon, Post-nati, 667, in Kantorowicz, The Kings 7tvo Bodies, 1957 : 438(401).
193. Pedro Cardim, "O subtexto do cerimonial. A dimensão simbólica da solenidade cortesã no Portugal do século XVII", Adas: Struggle for Synthesis. A
abrade Arte Total nos séculos XVII e XVÏI1=The Total Work of Art in the 17 th and 1 Sth Centuries. Vol. 2: Espaços profanos Profan Spaces. Espaços
abertos, arte efémera --- Open Spaces, Ephemeral Art, (Actas do Simpósio Internacional, Braga, 1996 ; 2 vol.), (Lisboa : IPPAR, 1999) : 364(10).
194. Cardim, "O subtexto do cerimonial. . .", Actas: Struggle for Synthesis. Vol. 2, 1999 : 348.
195. D. Rodrigo de Meneses, "Pratica que tinha para fazer nas Cortes de 1653", Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Mises. Manuscritas
1116,/ 355 ; in Cardim, "O subtexto do cerimonial. . .", Actas: Struggle for Synthesis. Vol. 2, 1999 : 354.
196. Frei Francisco Pereira, "Proposição" das Cortes ; in Cardim, "O subtexto do cerimonial. ..", Actas: Struggle for Synthesis. Vol. 2, 1999 : 356.
197. D. Manuel da Cunha, "Proposição" das Cortes de 1645, Biblioteca Nacional de Lisboa, cod. 3722,/ 14 ; in Cardim, "O subtexto do cerimonial . . .",
Actas: Struggle for Synthesis. Vol. 2, 1999 : 357.
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Planta da sala das Cortes de Évora-Viana do Alentejo, 1481-1482 (Lisboa, BN, Colecção pombalina, ms.
443,/41 e41v)
"Planta da Sala em qve S. Magestade fez as Cortes". In João Baptista Lavanha, Viagem da catholica real
magestade dei Rey D. Filipe II. N. S. ao Reyno de Portugal.. . J. 62 (Madrid: Thomas Lunti, 1622)
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Gregório Mascarenhas Homem, procurador de Lisboa, em 1645; pertencia ao conselho do rei. E COm e s t a u n i ã o , a m a n d o I1ÓS a V .

Majestade Rei, e por natural, como pai, e V. Majestade a nos como a filhos, propria acção dos Reis Portugueses, e
de seus uassallos198.

8.2.7 O corpo político do rei e do reino, uma figura da acção
Para além da apresentação dos fundamentos do governo da república, o tratado de Diogo Lopes
Rebelo desenvolve a interpretação aplicada dos princípios da acção do rei. Na prática, o "edifício"
teórico concede a passagem a um sistema programático, orientado para realização, através da
governação, na acção concertada do rei a bem do reino. A figura do rei constitui a imagem das
virtudes inerentes ao cargo.
Entre as virtudes consideradas no tratado de Diogo Rebelo, a fortaleza e a magnanimidade,
especialmente na sua interpretação aplicada, têm especial interesse para compreender a acção do
rei. A magnanimidade é apresentada como «a virtude pela qual alguém deseja grandes honras a si
devidas»

, virtude que é necessária ao rei, como afirma Diogo Rebelo, citando a passagem de

Cícero {Off. 1(33).121).
Cícero, cit. Rebelo, Do Governo. A melhor herança que os pais podem entregar aos filhos, e mais valiosa do que o
património, é a glória da virtude e das obras*. .. .
* a glória da virtude e das obras: gloria virtutis rerumque gestarum.

É significativo notar um pormenor que permite lançar a direcção da argumentação. Na tradução da
mesma passagem, feita pelo infante D. Pedro, está a expressão «boos fectos»

; uma designação

genérica que evoca a gesta cavaleirosa. Diferentemente, o sentido explorado por Rebelo é o das
obras "concretas"; a citação é precedida da recomendação de realização de obras edificadas. Assim,
recorrendo aos tópicos de um discurso eloquente sobre a grandeza e qualidade admirável das
iniciativas tomadas, o capítulo sétimo do tratado dá verdadeiramente o enquadramento para o
lançamento do programa de obras de arquitectura do reinado do Venturoso.
Rebelo, Do Governo. Sendo a dignidade real suma e suprema entre todas as dignidades temporais, deve o próprio rei
desejar, sempre, fazer obras ilustres e grandes feitos, e não deve ocupar-se dos negócios pequenos, que são próprios
de homens de menos categoria e qualidade. Pelo contrário, deve realizar coisas grandes e admiráveis, como grandes
edifícios, templos, torres, castelos, etc., que, havendo de durar perpetuamente, sirvam de lição à posteridade e
testemunho de sua vida. Não faça estas grandes obras por causa da aura popular, ou para pesar na simpatia da
multidão ignara, mas porque são dignas dum varão e dum príncipe magnânimo. Estas grandes e preclaras realizações
são a verdadeira herança que os pais devem deixar aos seus filhos. .. .
Rebelo, Do Governo. Com efeito, deve o rei, enquanto viver, levantar alguns monumentos com que os pósteros possam
dar testemunho da sua existência.
198. Gregório Mascarenhas Homem, Biblioteca Nacional de Lisboa, cod. 3722, fs. 15v e sgs ; in Cardim, "O subtexto do cerimonial.. .", Actas: Struggle
for Synthesis. Vol. 2,1999 : 358.
199. Rebelo, Do Governo, vii, 2000 : 97.
200. Rebelo, Do Governo, vii, 2000 : 97j96,201(7).
201. Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram, I(xxxiii).41,/ 31, 1948 : 72.
202. Rebelo, Do Governo, vii, 2000 : 97.
203. Rebelo, Do Governo, xii, 2000 : 145.
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As obras realizadas tornam-se sinal da acção ilustrada do rei, num duplo sentido. Continuam a sua
memória na posteridade, mas também, com a colocação da ênfase nas obras e na acção no tempo,
relevam um novo sentimento do próprio tempo. Como nota Kantorowicz acerca de uma nova
aproximação ao tempo, por parte de sectores intelectuais da sociedade, entre a Idade Média e o
Renascimento, onde anteriormente prevalecia a ideia de transitoriedade, surge agora uma noção de
continuidade e de prática infinidade

.

Kantorowicz 1957. The new continuity of Time did not create, but intensified, the desire for the perpetuation of a man's
fame and name. Fame, after all, made sense only if this world and if mankind were believed to be, in one way or
another, permanent and immortal; and if Time was Life, and not death. Fame, after all, made sense only if this world
and if mankind were believed to be, in one way or another, permanent and immotal; and if Time was Life, and not
Death.205

Em certo sentido, as obras e os feitos corporizam e personalizam a memória de um ofício real,
subtraindo-o à passagem de testemunho do ofício régio, inerente à pessoa corporativa, e
individualizando-o, relativamente à pessoa natural e à sua acção num tempo.
Kantorowicz 1957. What one did was to build up a philosophy according to which a fictitious immortality became
transparent through a real mortal man as its temporary incarnation, while mortal man became transparent through
that new fictitious immortality which, being man-made as immortality always is, was neither that of life eternal in
another world nor that of the godhead, but that of a very terrestrial political institution.

A ideia forte de significação do princípio activo da figura corporativa está ligada intrinsecamente a
uma ideia de composição da unidade dessa figura. A imagem da conjunção é dinamizada pelas
partes que detêm suma posição e função primordial no corpo, a cabeça e o coração.
A cabeça apresenta o significado de posição suprema e lugar mais à frente e primeira causa. O acto
de coroação assinala o reconhecimento da condição de ser cabeça de um corpo. Mas existe,
também, um modo de significar a mesma ideia numa imagem mais "corrente", dos dias comuns,
que poderia ser lembrado ainda que pareça insólito. Trata-se do gesto de oferecer um barrete ou
carapuça que é interpretado como uma expressão de honra.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, i . . . . & stando inda elRei ë Lisboa, chegou a elle hum familiar do Papa Alexandre, pelo
qual (parece que por lhe gratificar has boas amoestações que lhe fezera per seus embaixadores) lhe mandaua hO a
espada, & h û a carapuça forrada, peças que em dias ordenados aho tal aucto, hos Papas benzem e mandam por honrra
ahos Emperadores, Reis & principes Christãos, quãdo ha Egreja délies recebe algû assinado seruiço, has quaes forão
apresentadas pelo mesmo messageiro a elRei g hû a proçissam sole ne q pêra isso mãdou que se fezesse. '
Entre os reis de Calecut, no Malabar, o uso da carapuça constitui idêntico sinal de distinção e singularidade.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, i
tinha vestido hum Baju (que he quomo roupeta curta) de panno de algodam muito
fino, com muitos botões douro, & perlas, na cabeça hû a carapuça de veludo guarnecida de pedraria, & chaparia
douro, ho qual trajo he ho ordinário de todollos Reis do Malabar, porque nenhu a pessoa traz ho baju, & carapuça
senam elles.208
204.
205.
206.
207.
208.
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Kantorowicz, The Kings l\vo Bodies, 1957 : 283.
Kantorowicz, lhe Kings Two Bodies., 1957 : 278.
Kantorowicz, The Kings IMio Bodies, 1957 : 437.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xxxiiii, (1949-1955), parte I : 71-72.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xli, (1949-1955), parte I : 93.

Conhecem-se também os casos do "chapéu ducal" oferecido por Leão X a D. Manuel, juntamente com uma espada de
honra, trazidos por Tristão da Cunha (o embaixador apresenta a mostra de obediência do rei ao Papa, em 1514) , e mais
tarde, outro "chapéu ducal", também esse acompanhado de uma espada de honra, oferecido por Pio V a D. Sebastião .

A precisão do sentido simbólico do barrete ganha significado com o oferecimento mútuo de
carapuças entre o xeque Ismael de Ormuz e D. Manuel, em 1515. Entre o conjunto de presentes
oferecidos por Afonso de Albuquerque, figura uma carapuça como único complemento ou peça de
traje (não contando os gibanetes, que eram cotas de malha de aço com tecido incorporado). Na
crónica, a referência à carapuça encerra a descrição, depois de terem sido mencionadas as moedas
de ouro e de prata, facto que marca o carácter simbólico da peça, pois encontra-se incluída entre os
sinais referentes ao exercício do poder.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, m. Finalm 5 te mouido destas praticas determinou mãdar h û Embaixador a Afõso
Dalbuquerque com cartas pêra elle, & pêra elRei dom Emanuel, cheas de muitos offereçimentos. Este Embaixador
q se chamaua Barrim Bonat, homem nobre, & muito açepto aho xeque Ismael, chegou cõ Miguel ferreira a Ormuz
pouco antes da vinda de Afonso Dalbuquerque, onde despois de ser entregue da fortaleza, ho recebeu em h û a praça
publica em cadafalso alto, em lugar donde elRei Dormuz podia ver tudo, de hù a janella dos seus paços, nas quaes
vistas deu ho Embaixador a Afonso Dalbuquerque algù s presentes pêra elRei dom Emanuel, entre hos quaes vinha
esta carapuça que eu mesmo tiue na guardaroupa do dito sehor em meu poder, & assi outros parelle que reçebeo, cõ
a cada h Q délies fazer muitas mostras de prazer, por serê de hu tal, & tã poderoso senhor quomo ho aquelle he,..
211
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV.... per Fernã gomez mãdou Afõso dalbu q rque aho xeque Ismael h 0 presente darmas
branquas, gibanetes de crauaçam dourada sobre brocado, & seda, adargas, spl gardas, arcabuzes, & h Q falcã cõ h Q
berço de metal, & jóias douro, & pedraria de muito preço, baixella de prata de bestiâes, speçiarias, & moedas douro,
& prata, das £) se fazião na índia do cunho de Portugal, & das do Regno lhe mãdou portugueses douro, cruzados, &
tostões, & h ù a carapuça de velludo preto, aho seu modo, guarnecida de rob i s barrocos, & fio douro tirado, & quãto
has peças q ihão neste presente defesas na bulia de caena domini, Afonso dalbuquerque has podia mãdar, por ter
comissão delRei pêra ho assi fazer quando necessário fosse, ahos Reis, senhores seus alliados, & cõfederados, por
pêra isso ter dispè saçom do Papa. 2 ' 2

Além da imagem do rei, como cabeça da figura corporativa que representa, no tratado De republica
gubernandaper regem, é desenvolvida, também, a imagem do rei como coração do corpo político.
No plano da imagem da figura real, a ideia do coração introduz o sentido de uma polarização
centrada e dinâmica. A ideia do coração coloca o acento na acção operante de uma primeira causa.
A figura do rei como corpo político condensa um princípio de acção, que se exerce na conjunção
da pluralidade na unidade e no governo da coisa pública. Como príncipe supremo é causa primeira
e figura suprema à frente do governo da comunidade da república.
Rebelo, Do Governo. Primeiro, prova-se pela autoridade de Aristóteles, que quer que toda a multidão e pluralidade seja
reduzida à unidade ou ao menor número possível. Isto defende no décimo segundo livro da sua Metafísica: que em
tão grande multidão de entes e de coisas produzidas e criadas, é possível chegar a um primeiro ser ou a uma primeira
causa, que é como o general no seu exército.

209. "Breve porque o PapaLeaõ. mandou a EIRey D. Manoel o chapeo, e espada, sagrados na noite de Natal, entre as Missas solemnes" (1515, Janeiro,
30) ; in A. C. de Sousa, Provas, ((1945-1954)), tomo II, parte I, n.° 54 : 316. Pedro Dias, Importação de esculturas de llália nos séculos XVe XVI (Porto :
Editorial Paisagem, 1982) : 39.
210. Pedro Dias, importação de esculturas, 1982 : 39.
211. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, lxvii, (1949-1955), parte III : 252-253.
212. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, ix, (1949-1955), parte IV : 22.
213. Rebelo, Do Governo, i, 2000 : 61.
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A figura do coração explicita a ideia do corpo político do rei como princípio operante, princípio da
acção de governo. Além disso, o coração, como princípio activo faz a articulação com um sentido
de amizade. A cabeça e o coração tornam-se imagens significativas da razão e do sentimento como
princípios de acção da figura corporativa.
Rebelo, Do Governo. Assim como vemos que no corpo natural existe um só coração que influi nos outros membros, e
este se chama rei e príncipe (sendo, contudo, um só em qualquer corpo natural), assim também deve haver, no reino,
um só rei e supremo príncipe, por cuja autoridade, sinal e mando, todas as coisas sejam governadas.

Quanto à noção de causa primeira, essa transporta consigo a ideia de primazia, tal como foi
desenvolvida a propósito de ser o primeiro à frente da empresa, que a todos congrega. Mas ao
mesmo tempo que a pessoa política do rei é definida como máximo princípio activo do reino, é
igualmente sublinhado que o rei deve ter presente uma noção de limite da sua acção. Ainda que
investido do cargo de suma pessoa corporativa, o rei há-de lembrar-se da sua condição humana,
frente a Deus e aos homens. O rei deve reconhecer «que foi constituído, perante todos, em tamanha
dignidade e glória, não pelos seus relevantes méritos, mas por favor e misericórdia de Deus»

. Na

sua condição de «homem singular e particular» que é, «por prudência», deve procurar conselho,
fundado na autoridade e sentença de velhos sábios experimentados e exercitados nas coisas

. As

duas referências equivalem à definição do enquadramento próximo da pessoa política e natural na
acção. O rei deve procurar o apoio da Igreja no espiritual, e deve apoiar-se em pessoas escolhidas
do seu conselho, no temporal.
No conjunto, as noções expostas - cabeça e coração na acção, causa primeira e suma, e princípio
operante, mas com conselho - constituem um princípio de enquadramento do ofício do rei. No
entanto, nos estudos sobre o governo e a acção política da época tem prevalecido uma ênfase
colocada nos sinais de progressiva afirmação do poder régio como poder absoluto unipessoal.
Todavia, os textos desse tempo insistem na recomendação de que o rei deve rodear-se de círculos
de aconselhamento, constituídos por pessoas singulares com reconhecidas qualidades de sabedoria
e senso, que o assistem nas decisões da governação. Às pessoas do conselho cabia «o conselho e a
advertência, e portanto um papel fundamental nas acções e na política do soberano»

. Além

desses círculos de aconselhamento, assiste-se, no tempo de D. João II, à constituição de novas
estruturas de funcionalismo e instituições executivas que se destinam a desenvolver a acção
executiva de governação e de administração, e o exercício da justiça.
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G. de Resende, Chron. dom loam il. ELRey porque em sua saude se gastaua com papeis, e petições, na doença entendia nelles
de pior vontade, e porem sempre despachaua, e fazia o que era obrigado, ainda que fosse com paixam, e porque era
muy justo e muyto virtuoso, e polias grandes paixões, e agastamentos de sua grande doença, não podendo bem
despachar, doendosse das partes a que não podia acudir como desejaua, ordenou certos letrados que com alguns do
conselho entendessem em todas cousas do Reyno, e com justiça as despachassem, ficando somente algû as que el
Rey auia de despachar per si, e a elle se auiam de requerer.218
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, iv. Assinaua eIRei três vezes, & algû as mais na somana em publico, & aho assinar stauam
ho scriuam da puridade, & hos veadores da fazenda em geolhos dambalas bamdas da sua cadeira, & hos scriuães da
fazenda, & camará em geolhos aho redor da mesa em que asinaua. Daua audiência publica muitas vezes a todolos £j
lhe queriâo falar, aho q era presente ho mesmo scriuão da puridade, dõ Antonio de noronha irmão do Marques de
villa real, que depois foi Cõde de linhares, & h Q dos veadores da fazenda, assentados em geolhos à sua ilharga....
Nestes dias que elrei daua audiência hauia sempre na camará em q staua musica de crauo, & câtores:...

O lançamento dos fundamentos do Estado moderno dá-se, assim, a partir da alteração das estruturas
de vinculação, entre as pessoas, incluindo aquelas que respeitam a tomada de decisões e a acção
pública. Anteriormente observavam-se múltiplas redes de pequenas ou mais amplas estruturas
relacionais, que conformavam vínculos personalizados entre as pessoas, estabelecidos em função
da posição, no interior dos estados do reino, ou da sua inserção em agregados privados, entre as
quais se incluía, também, o conselho do rei, que em conjunto perfaziam um "Estado" constituído
por vínculos personalizados (Personenverbandstaat220). Agora verifica-se a passagem para um
Estado constituído por um sistema de instituições com personalidade política própria, a par com a
permanência de enquadramentos de vinculação pessoal, que circunscrevem em conjunto o ofício
régio, apresentado como um cargo corporativo investido na pessoa do rei.
As estruturas de acompanhamento do que poderiam ser designadas "obras públicas" em sentido
lato, já que cabiam também as obras religiosas, por dever de assistência do rei no temporal às obras
do espiritual, e por devoção própria, desenvolvidas no tempo de D. Manuel, constituem um
exemplo daquela formalização de um "aparelho de Estado".
8.2.8 A apresentação do rei, a mostra
A distinção estabelecida entre a figura do rei, entre pessoa corporativa política e pessoa privada, é
acompanhada da sistematização das funções atribuídas à persona real, no plano político e da
clarificação do modelo de acção virtuosa que deve assumir. Em correspondência, é formada a
imagem corporal colectiva que faz representação da entidade corporativa e é exposta em mostra
pública. Na qualidade de figura corporativa política, o Rei tem um corpo, mas esse corpo «não tem
avesso nem direito».

218. Garcia de Resende, Chronica, clxxxiii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 257.
219. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 228.
220. OttoBrunner, Theodor Mayereí a/., m Althoff, Spielregeln der 1'olitik, 1997: 186 ; ibid. : 185-198.
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G. de Resende, Chron. dom loam II. E o Prior do Crato dom Diogo Dalmeyda, pessoa muy principal, e muy aceyto a elle,
estando el Rey hum dia em hû a pratica com outros não falando com elle, o Prior atreuessouse, e falou, e elle lhe
respondeo: Isso será querer mostrar que tendes comigo valia. E o outro dia, estando el Rey assinando encostado sobre
a mesa, o Prior se chegou por detrás muyto a el Rey com o barrete na cabeça, e el Rey quando o vio tão perto, disse
alto: Chegaiuos pêra la mais, que o Rey não tem auesso, nem direito. Tudo isto a fim de não parecer a alguém que o
podia gouernar, e assi viueo sempre absolutamente senhor ate ha hora de sua morte.

O corpo não tem avesso nem direito, mas as suas partes têm diferentes níveis de "sacralização".
Assim como em certas representações de Cristo em imagens, a figura do seu corpo podia ser
atravessada por uma indicação de "céu" que sinalizava uma distinção da sua condição divina e
humana, do mesmo modo, certas representações mais antigas do poder temporal fazem uma
separação idêntica que isola a cabeça, o peito e os ombros, mas deixa de fora as mãos, o tronco e os
membros inferiores que são as partes do homem comum
Kantorowicz 1957. [a propósito de uma iluminura do imperador Otto II (Evangelho de Aachen, c. 975)] The sky - that
is, the veil of the tabernacle - in the emperor's image still demands some comment. The veil is held by the Eagle of
John and the Angel of Matthew in such a fashion that the fall of the fold leaves head, breast, and shoulders as well
as the brachial joints of the emperor "above", that is, in heaven, whereas the body, including the hands, remains
"below". We have to remember that head, breast, shoulders, and brachial joints were the places where the emperor
was anointed with holy oil. Those parts of his body therefore refer, so to speak, to the christus domini, whereas trunk
and limbs are those of an ordinary man.

As mãos concentraram a atenção da interpretação de uma condição de Mediador do rei. No exemplo
dos primeiros ritos de coroação do imperador germânico, as mãos não eram ungidas, mas passam a
sê-lo por volta do ano 1000. Ora, as mãos puras constituem um sinal de santidade do corpo que
implica o cumprimento de um voto de castidade. Como os reis (e os homens seculares, em geral)
não estavam sujeitos a esse voto e, mesmo, praticavam a guerra e a caça

, a (i)legitimidade de

unção das mãos era polémica, e chegou a ser debatida em sínodos papais.
A descrição de Góis sobre o estado do imperador precioso João (Preste João) mostra a atenção
conferida ao problema da apresentação da figura do rei e imperador.
Góis, Chwn. do Felicíssimo Rei, m. Ho estado deste Emperador precioso Ioâo era tamanho que pareceria cousa fabulosa
contallo, porque em seu modo, & cerimonias queria mostrar ser mais diuino â, humano, atte tanto, que muitos
senhores, & Reis seus subjectos lhe nam podiam ver ho rosto senam per mysterio, porque a hû s quando lhe ihão
fallar mostraua hum pé, & a outros hû a mão, sem lhe mais poderem ver, & a reposta que lhes daua (estando elles
na mesma camará, onde elle estaua, ê hum leito cuberto, & fechado cõ cortinas) era per terceira pessoa, mas depois
que perdeo algû as batalhas, que contra elle ganharam seus imigos, & hos Portugueses lhe terem socorrido, quomo
se na Chronica delrei dom Ioão terceiro dira, tomou mais humanidade deixandosse jagora ver, & comunicar do modo
que lhe dixeram que ho fazem hos Reis da Europa,...

A figura de corpo político que o rei corporiza constitui uma imagem absoluta da coisa encorporada,
imagem de majestade e dignidade real que não depende da apresentação do corpo natural do rei,
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mas pode ser favorecida pela sua imagem. Na descrição das características físicas de D. João II, Rui
de Pina nota que a sua figura natural concorria para dignificar a imagem real.
Pina, Chmn. DomJoaõii

em hidade de trinta e sete annos, na cabeça, e na barba era já muito caão, de que mostrava

receber grande contentamento, pela muita autoridade que a sua Dinidade Real suas caãs acrescentavam: .. .

Relativamente ao poder real que encorpora, o rei tem a responsabilidade de apresentar as virtudes
inerentes à dignidade e majestade do cargo. O seu dever surge como uma «virtude necessária ao
rei» e a sua medida é uma dimensão de magnanimidade que deve ser transmitida propriamente
numa imagem adequada.
Rebelo, Do Governo. Deve também o rei usar vestuário e adornos cheios de brilho e esplendor, para que os que o vêem
de fora, o julguem digno do principado, e aqueles com quem viver mais familiarmente e intimamente sintam também
o mesmo, por causa da sua singular virtude de espírito e modéstia. Deste modo, interiormente, pela virtude, e,
exteriormente, pelo gesto e hábito real, será de todos julgado digno do poder.227

A passagem citada é interessante, porque faz referência a duas formas essenciais de comunicação
da figura real: o gesto e o hábito. O gesto e não a palavra, pois o rei, como figura real, fala muito
pouco, a fala pública é em momento excepcional. A designação 'hábito real' é significativa e
apropriadamente ambivalente. As «vestiduras reais», mencionadas sempre nas cerimónias, são a
maneira de apresentação do rei, uma insígnia da presença da majestade, e são um hábito como
aquele que "faz o monge". A partir do momento em que o rei despe as vestes reais, regressa a uma
condição privada.
Rebelo, Do Governo. E o rei seja munido e ornado das virtudes suso ditas, para que saiba e possa mandar bem nos seus
e bem desempenhar o ofício da sua dignidade, a fim de que, segundo o poeta, seja formoso o rebanho e mais formoso
ainda o pastor. Assim será governada e regida a república. E o rei aparecerá glorioso aos olhos de Deus e dos homens,
e será amado de Deus e grato aos homens.

A distinção entre corpo político e corpo natural, e entre pessoa pública e pessoa natural tem uma
expressão própria nas vestes que cada uma das pessoas deve vestir e na oportunidade de vestir cada
uma das vestes. No final do auto de levantamento de D. Duarte, o rei pede ao bispo de Évora, ainda
antes de se recolher ao paço e desvestir as suas vestiduras reais, que fossem queimadas, ante si,
«umas poucas d'estopas por lembrança e comparação que esta glória, e pompa do mundo assim
dura pouco e passa mui brevemente». Todavia, o prelado escusa diplomaticamente o pedido de
natureza piedosa, mas de sinal contraditório, no contexto da cerimónia, considerando suficiente o
rei ter presente o conhecimento e a memória de tal sentido

. Sobre o assunto, também D. Pedro

se dirige por escrito a D. Duarte, assertando que as cerimónias, ainda que menos importantes que
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as coisas que aproveitam à alma, não podem ser engeitadas, nos casos em que são requeridas: assim
como o rei sucede à herança, também é obrigado às suas dívidas
Quando D. João II morre, é aberta uma boeta que sempre trazia consigo, na qual se encontrava
guardado um confessionário, umas disciprinas e um áspero cilício. Talvez o rei trouxesse sinais de
penitência, em determinadas ocasiões, inclusive por baixo das vestes de estado que apresentava em
público. O registo de Garcia de Resende não o diz, mas André de Resende menciona esse facto, no
caso de infante D. Afonso, irmão de D. João III, na história da sua Vida231. As vestes de penitência
e escuras dizem respeito a pessoa singular, recordando a sua condição humana e o seu corpo
natural.
Os elementos que perfazem a composição da imagem de perfeição da pessoa real, em
correspondência com os valores de dignidade e majestade real e as virtudes inerentes ao ofício,
detêm, pois, um sentido de ornamento da sua figura natural. Por comparação com o corpo natural
do rei, a imagem de apresentação do corpo político deve ser, por inerência das virtudes do cargo,
uma imagem pública qualificada, ornamentada e eloquente, diferenciando-se da imagem do seu
corpo natural que pode sê-lo, ou não. Nesse sentido, uma "não mostra" (o sinal que D. Duarte
procurava na cerimónia do seu levantamento), no caso em que a imagem antecipada deveria ser a
de uma apresentação ornada e eloquente, constitui também uma forma de mostra e um manifesto,
em favor dos valores intrínsecos e da interioridade. Como contraditio de mostra faz referência a um
centramento numa interioridade essencial, exprimida através da simplicidade.
As implicações arquitecturais desse entendimento enquadram o sentido ornamentado e eloquente
da obra de arquitectura real, ao mesmo tempo que explicam de que modo as expressões que dizem
respeito à pessoa natural do rei (à pessoa privada) podem ser manifestações de simplicidade. A
referência à distinção entre público e privado torna presente uma diferença estabelecida entre o
interior e o exterior da imagem real, bem como a eventual correspondência dos dois planos, ou a
sua "contradição".
A figura real mostra e comunica o significado do rei como corpo político, em conjunto com os sinais
do governo do Reino e da Coroa. A formalização de ideias em torno da comunicação da imagem
real intensifica-se nos reinados de D. João II e D. Manuel, em paralelo com a sistematização das
ideias políticas. Como o discurso da iconologia manuelina tem vindo a ser estudado por vários
autores, limitaremos o apontamento de questões a alguma breve indicação de certos aspectos que
230. Carta do Jfante dom cedro que mandou a el rey quando em boa ora foy aleuantado por noso rey (datável de Agosto de 1433) ; Livro dos Conselhos de
D. Duarte,/. 81v-82,1982 : 76.
231. Resende, Vida do Infante Dom Duarte, xv, Obras portuguesas, 1963 : 123.
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se inscrevem no contexto específico da argumentação desenvolvida, porém, não antes de deixar
uma nota.
A condição dupla do rei circula entre a pessoa política e a pessoa natural, a que correspondem
tempos diferentes, denotando, na circunstância da sua apresentação, um entendimento preciso da
diferença de tempo representada. Considerando os conceitos de Majestade, de Coroa e de Reino, e
da universitas da figura corporativa, conjunta na pessoa natural, seria necessário pensar um
deslocamento do eixo de certas interpretações que têm isolado o carácter único e personalizado das
manifestações de apresentação da imagem real de D. Manuel. De facto, é possível observar a
formulação personalíssima que tomaram certas manifestações do poder real, com esse monarca,
explicadas pelas circunstâncias do reinado que favoreceram um sentimento festivo do tempo vivido
e pelo carácter da sua personalidade natural. Porém, a singularidade que tomaram as mostras e a
iconografia do poder, no tempo de D. Manuel, não deveria obliterar a leitura dos aspectos perenes
de um modo de representação colectiva praticado no tempo longo, que buscava a sua medida de
superação, por comparação com o modo das gerações antecedentes, e instaurava parâmetros
superlativos de referência para as vindouras.
Uma primeira observação refere-se à imagem da figura e do poder real, na apresentação nas Cortes,
que é sujeita a inovações, logo nas primeiras Cortes convocadas no reinado de D. João II. O
ordenamento da cerimónia corresponde a uma encenação da apresentação da figura real que D. João
II eleva ao nível de um sistema emblemático complexo, pavimentando o caminho para os
desenvolvimentos do reinado seguinte. Nesse processo de sistematização dos sinais da dignidade e
majestade do poder real, a coroa surge como um elemento simbólico. No tratado, Rebelo não
menciona a coroa explicitamente, pois, em Portugal, a coroa é um símbolo, não um atributo de
poder, como é o ceptro232; porém, num discurso de matriz religiosa, enfatiza a ideia de Pátria, e do
rei como Pai e Pastor. Deve-se igualmente a D. João II a rectificação do Escudo de Portugal.
Já nos forais da Leitura Nova, há a dupla representação da Coroa, na figura do rei coroado e do
Escudo de Portugal. O rei coroado e o Escudo, encimado pela Coroa, são a tradução própria do
significado da soberania do corpo político, formado pelo rei e pelo seu reino. Tal como aparece nas
iluminuras manuelinas, a figuração desses conceitos parece tomar o sentido de uma novidade. A
posição da Coroa, encimando o Escudo nacional que D. João tinha mandado mudar e endireitar,
formaliza o sentido de Pátria. A sua colocação, por cima da cadeira real, sob dossel, tal como surge
representada na sala das Cortes, instaura um eixo dos símbolos do poder que vinha sendo clarificado
e que já se encontra consagrado nas iluminuras manuelinas. (Em Seiscentos, a organização das
232. Ana Maria Alves, Iconologia do poder real no período manuelino, 1985 : 59.
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Cortes continua do mesmo modo, seja na disposição da sala, como na apresentação visível da
hierarquia de valores da Pátria e da Majestade, do rei e do reino, invocados nos discursos, nas
práticas e nas proposições apresentadas no decurso dessas sessões.)
As imagens mostram a ordem dos valores do corpo político do reino, numa axialização sígnica que
estabelece o equivalente dos tópicos dos discursos, apresentados nas Cortes, e dos gestos de
consagração do poder. Entre os gestos, contavam-se aqueles que decorrem das alterações decididas
por D. João II, com o acordo dos Letrados, relativas à cerimónia de obediência e menagem, cujo
auto passou a ser realizado de joelhos, ante o rei, sendo acompanhado do gesto de entrega nas suas
mãos. A colocação das personagens realiza o significado da imagem axial dos sinais do poder real,
por meio da encenação dos gestos que mostram a autoridade e o poder absoluto do rei.
Nas referências iconográficas para a representação da figura real, com D. João II e D. Manuel notase o assento de uma diferença que aponta uma evolução, no que se refere ao entendimento da
condição mediadora do rei. O momento de inflexão dá-se com D. Manuel, mas não de imediato,
após a subida ao trono. A diferença pode ser tematizada a partir do tratado De republica.
Na sequência da exposição da ideia do rei como pai e pastor, desenvolvendo a imagem cristológica
do rebanho confiado por Deus, Diogo Rebelo cita um provérbio grego: «o rei deve estar preparado
para morrer pela lei e pela grei»233. Precisamente essa sentença - «por tua ley e por tua grey» - tinha
sido tomada como divisa por D. João II, juntamente com a figura do pelicano.
Pina, Chmn. D. João li. EIRey em sendo Princepe tomou por divisa, polia Princesa sua molher hu Pelicano, Ave
rompente sangue no peito, pêra sostentamento, e criaçam de seus filhos, que no ninho tem consigo. E tanto foy de
seu contentamento, que a nom mudou despois que foy Rey; e com ella trouxe por letra correspondente aa piedosa
morte do Pelicano que dizia: Por tua ley, epor tua grey.
G. de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas. E assi fez, e ordenou outras muytas cousas de muyto proueito, e boa
gouernança de seus Reynos, em que mostraua o grande amor que a seus pouos tinha, e bem conforme ao Pelicano,
que por deuisa trazia.

A imagem do pelicano como ave rompente consagra a ideia da entrega da vida, num gesto de
redenção do pai pelos filhos. A passagem equivalente de Garcia de Resende completa a
interpretação política do sentido da divisa de D. João II, definindo aquela entrega como a dedicação
integral ao cargo e boa governação que providenciam o bem comum do reino.
G. de Resende, Chron. dom loam li. E porque sempre seus pensamentos, e cuydados eram em seruir a Deos, e comprir seus
mandamentos com grande feruor de fé, esperança, e caridade, e em amar muyto seus pouos, que polia ley, e polios
seus, dizia que derramaria seu sangue como Pelicano por seus filhos, Iesu Christo nosso Senhor verdadeiro Pelicano
lho quis altamente pagar nesta mesma moeda, que polia grande deuação, e contrição que el Rey tinha, se lembrou
tanto de sua alma á hora de sua morte, que acabou tâo santamente, que he auido por santo, e pollo muyto grande bem
que a seus pouos queria ficou a todos em geral hum tão grandíssimo amor á sua alma, e sua memoria, sua vida, e

233. Rebelo, Do Governo, xiii, 2000 : 149
234. Pina, Chronica D 'HIRei Dom Joaõ II, xix, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 933.
235. Garcia de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : XXIII.
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seus feytos, que pêra sempre será desejado, louuado, muyto bem quisto, e de muy honrada fama, que desta maneira
sabe nosso Senhor pagar os seruiços que lhe fazem,...
A propósito da divisa, Manuela Mendonça destaca o modo como o monarca D. João II se apresenta como senhor único,
assumindo a obrigação de resposta ao povo que governava e por quem se devia considerar responsável. Na sua
interpretação, a escolha da divisa e da letra adquirem um sentido novo, na medida em que o rei, (embora) não liderando
ainda um estado absoluto, se identifica «com uma autoridade paternalista», porém «baseando-se no povo para estabelecer
uma prática política inteiramente inovadora na época» . No entanto, as referências, que temos vindo a alinhar, permitem
compreender que essa figura do rei se encontra inserida num complexo edifício de teoria política e religiosa de tempo
longo.

Ora, a condição de medianeiro designada na imagem do pelicano, com a evocação da sua entrega
sacrificial, encontra-se subordinada à ideia de Cristo Redentor. Diferentemente, a iconografia do
reinado de D. Manuel, assenta numa interpretação do sentido premonitório do nome do rei, referida
ao Senhor Deus, tal como se encontra explicada na crónica do Felicíssimo.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, i.... & por ho dia em que nasçeo ser da inuocação do venerabile Sacram ë to, lhe puseram
nome EMANVEL, o qual nome he hum dos grandes do senhor DEUS, cuja festa se çelebraua naq He dia, ë £j lhe
aprouue dar este Principe á vida deste mundo, pêra seu sancto nome ser tam enxalçado, e glorificado quomo aho
presente he per todo ho vniuerso,...

O entendimento do sistema do poder incarnado pela pessoa real, exposto no prólogo das
Ordenações manuelinas, foi interpretado por Vieira da Silva com referência às figuras imperiais
bizantinas.
Veira da silva, 1997. sentado num trono, como os antigos imperadores bizantinos, defensor da ordem humana e divina,
D. Manuel tem sobre a cabeça um filactério cuja mensagem é de uma clareza meridiana - DEO IN CELO TIB1AVTEM
IN MVNDO - a completar a mensagem escrita239.

No entanto, embora os estudos de iconografia, desenvolvidos nos últimos decénios, tenham
permitido clarificar o discurso iconológico manuelino, na parte relativa aos elementos de exposição
da figura real, já as referências para a identificação do sentido da figura imperial de D. Manuel têm
suscitado diferentes interpretações. Tem sido proposta uma amálgama de referências religiosas,
profanas e pagãs que citam a figura do rei numa quadra de tópicos: como mediador, no sentido
cristológico e no sentido da Virgem, também mediatrix, como rei, no exemplo bíblico de rei David,
e como figura imperial.
Considerando, todavia, que os fundamentos e a ossatura de um discurso em torno do poder
espiritual e temporal se inscrevem numa lenta sedimentação de ideias em torno do pensamento
teológico e político, praticadas por teólogos e letrados, com o rei e os do seu conselho, nos círculos
da corte, é possível que a evolução de concepções se tivesse processado sem rupturas e sem alienar
as suas referências cristãs, antes reorientando-as. As diferenças de entendimento da condição do rei
inserirem-se no leito comum de um tempo longo, desenhando-se mais como deslocamento de
236.
237.
238.
239.
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Mendonça, D. .João II, 1991 : 78.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, iii, (1949-1955), parte 1:11.
Vieira da Silva, O Fascínio do fim, 1997 : 148.

A figura do corpo, princípio de ordem e de acção, princípio de desenho | A figura do rei, corpo político e corpo natural

acento. Desse modo, não a rejeição liminar de um enquadramento cristão e a adopção de referentes
de um classicismo de raiz pagã. A leitura de Góis aponta-o e a de Andrada confirma-o.
Andrada, Cron. Dom João 111, I
porque aquella grande fertilidade de todas as cousas, com que os campos custumauão
responder em todo o discurso do império dei Rey dom Manoel, nos derradeyros annos delle se começou a recolher,
e mostrar os annos esteriles e difficultosos, e muyto différentes do que antes erão principalmente no de 1521,...

Com D. Manuel surgem indicações que apontam uma noção de império e de figura imperial, mas a
ideia não implica um sentido de corte, como poderia ser o caso, num referimento estrito à
antiguidade do império romano, desenvolvido no Renascimento. Antes se inscreve num discurso de
império, como certifica Andrada no seu tempo. A referência é a de um antigo peninsular, mais
antigo que o império romano, com paralelo na antiguidade bíblica. A nova imagem imperante
forma-se, reclamando uma filiação que remonta ao tronco comum das grandes figuras do Antigo
Testamento, na evocação da cristianíssima figura do rei David [145,146]. Rebelo menciona o rei
David em várias passagens do tratado, referindo, em particular, a sua condição de ungido «por
ordem do Senhor»241, e o facto de a casa de David ser «como a casa de Deus» (a casa sugere uma
tematização literal, em relação com a obra edificada manuelina):
Rebelo, £>o Governo, a majestade real ocupa o primeiro e supremo lugar entre todas as dignidades temporais
Por isso,
embora nada haja mais difícil e mais trabalhoso do que o estado real, também nada há mais glorioso e mais aceito
junto de Deus, se o rei bem usar deste tão grande ofício e dignidade que Ele lhe confiou
Assim como o estado
real é a mais excelente de todas as dignidades temporais, assim fica mais próximo e junto de Deus imortal. Está
escrito que a casa do rei David era como a casa de Deus.

Ao mesmo tempo que se apresenta como figura imperante e mediadora, num enquadramento de
sentidos teológico e político, D. Manuel toma para si a designação simples de Senhor. Damião de
Góis chama a atenção para essa diferença de apresentação que parece suscitar uma incoerência de
exposição da pessoa real, nas condições de aparato em que se dava.
Góis, Chwn. do Felicíssimo Rei, i v . . . . aho assinar stauam ho scriuam da puridade, & os veadores da fazenda em geolhos
dambalas bamdas da sua cadeira, & hos scriuães da fazenda, & camará em geolhos aho redor da mesa em que
243

assmaua.
O mesmo se passava na audiência pública que dava a todos os que queriam falar com ele, em que os veadores da fazenda
permaneciam «assentados em geolhos à sua ilharga». E no entanto:
Góis, Chwn. do Felicíssimo Rei, IV. Mas cõ quãto vsaua este modo dacatamento cõ hos offiçiaes mores, postos a parte títulos
demasiados, nos despachos q daua, & cartas que se délies fazião vsou titolo de senhoria, & não dalteza algû s annos
depois que regnou.244

A diferença poderia sugerir uma distinção estabelecida entre os momentos do exercício da
dignidade dos cargos do corpo político, que obrigavam à reverência e aos sinais de acatamento, e
os momentos da acção da dignidade da pessoa real natural que corporiza o cargo de senhorio de um

240.
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novo império cristão, emprestado ao tempo da sua vida transitória no mundo. Contudo, a
designação do rei por Senhor instaura uma ambivalência de sentidos que reconduz a uma
significação mais geral e abrangente. Em certo sentido, a omissão da referência a alteza, que parece
um debilitamento do nome real, permite, afinal, a evocação de uma máxima coincidência de nome
com o divino Senhor. Na amplificação do seu sentido, até ao significado todo abrangente, a ideia
surge como um equivalente da decisão de enterramento em sepultura rasa, mas «diante do altar mor
abaixo dos degraus», num ponto focal da igreja dos Jerónimos.
A igreja de Santa Maria de Belém oferece uma possível exposição da diferença das duas pessoas
unidas no corpo do rei. A figura da pessoa natural do rei permanece à porta, na entrada principal
dos Jerónimos, enquanto que a totalidade do corpo da igreja é englobada num discurso eloquente
de fundamentação do poder político da Coroa e do Reino, e da sua imagem real corporativa
representante, a partir do momento em que D. Manuel decide fazer-se enterrar aos pés do altar,
junto do ponto fulcral sagrado e tomando parte nas axialidades maiores do corpo e do espaço da
igreja [147,148]. Aliás, seria possível referenciar certos aspectos do discurso iconológico da obra dos
Jerónimos ao tratado de Rebelo De republica gubernandaper regem, recorrendo a uma exposição
sistemática do pensamento dos fundamentos e princípios do governo do reino, no seu tempo. A
tomar como certa a hipótese de que o tratado de Rebelo oferece um enquadramento principal,
político e teológico, para o reinado de D. Manuel, seria possível ultrapassar alguma incerteza na
interpretação de significados diferentes que a iconologia pode atribuir elementarmente a figuras e
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símbolos, inscritos numa obra. Desse modo, (re)construir-se-ia um fio de discurso direccionado,
relevando a precisa sintaxe particular exposta num determinado contexto, como um guião que
ajudaria a perscrutar a sua disposição semântica na obra, no todo e nas suas partes. A observação énos sugerida pelo facto de o sentido da representação do Sol e da Lua, nos Jerónimos, ter merecido
uma certa variação de interpretação, por exemplo, na decifração do significado da presença do Sol
(no claustro) e da Lua, no portal sul da obra dos Jerónimos.
Pereira 1993. Trata-se de um Sol de 12 raios, o Sol, "Invctus" do Natal, ou do "Sol Justitiae", símbolo de Cristo - o astro
- e dos doze Apóstolos - segundo um esquema consagradíssimo desde a Idade Média.... o Portal Sul mostra ainda
em baixo relevo na face do arco maior e de cada lado a personificação do Sol e da Lua, geralmente associados à
apresentação de Cristo como Deus-Luz, o vencedor das trevas

Ora, a respeito desse passo, em particular, o tratado de Diogo Rebelo dá uma possível chave para a
leitura dos elementos simbólicos. O Sol e a Lua significam respectivamente os poderes eclesiástico
e secular246, uma notação simbólica da relação entre as autoridades religiosas e seculares que é
comum, já no período medieval247. Os símbolos do sol e da lua, presentes nos Jerónimos, inserirse-iam num discurso sistemático sobre a ordem do mundo, no espiritual e no temporal, e sobre o
governo do reino, cuja notação se distribui de modo significante pelas várias partes da obra. O facto
de surgirem representados no portal lateral e não axial inclina a interpretação para uma notação do
sentido da ordem do mundo, em alternativa à apresentação de uma significação cristológica que
caberia porventura coicidente com a leitura axial da igreja.
As virtudes e dignidade reais de uma figura pública e corporativa e a representação de uma
instituição ou de uma noção corporativa são trazidas à presença através de uma imagem em mostra.
Na mostra, a apresentação do rei dá testemunho da figura Real, da Coroa e do Reino, e da sua acção
soberana. A apresentação tem lugar pela imagem e o gesto, e na encenação da sua presença no
espaço.
Althoff 1997. Man muss sich vielmehr zunachst daruber klar sein, dass die Herrschaftsubung der Kõnige weitgehend
aus Akten der Representation, der Zur-Schau-Stellung ihrer Wurde bestand. Hierzu brauchte man zwar auch Hilfe
und die Grossen leisteten sie dadurch, dass sie zu den Hoftagen und Festen erschienen, ihre Reprasentationspflichten
erfíillten und durch ihre Anwesenheit den Glanz der Kõnigsherrschaft erhõhten.248
idem, trad. Deve ser clarificado que o exercício de soberania dos reis era constituído, em grande parte, por actos de
representação, por uma apresentaçâo-em-mostra da sua Honra. Para o efeito era necessário apoio, e os grandes
concediam-no, aparecendo nas Cortes e nas festas, cumprindo os seus deveres de representação, e exaltando com a
sua presença o esplendor da soberania real.

245. Paulo Pereira, "Retórica e memória na simbologia manuelina", in Portugal. Mosteiro dos Jerónimos, Jerónimos: 4 séculos de pintura, 2 vol.,
(Catálogo), coordenação de Anísio Franco et ai. ([Lisboa] : Secretaria de Estado da Cultura, IPPAR, 1993), vol. 1: 47,51(37).
246. Rebelo, Do Governo, xi, 2000 : 129-131.
247. Huizinga, Herbst des Mittelallers, 1975 : 302.
248. A\tho(í,Spielregelnderl'olitik, 1997 : 144.
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Igreja dos Jerónimos, os púlpitos, enquadramento do arco triunfal e trono eucarístico (fotografia antiga,
Museu da Cidade)
Jerónimos, a posição das figuras do rei e da rainha na entrada axial da igreja articula-se com a posição dos
púlpitos
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A demonstração da imagem do rei ocorre numa encenação não verbal da sua presença (o rei fala
pouco em público). A aparição faz-se anunciar por meio de porteiros da maça, reis de armas e
arautos, com gritas e instrumentos. A apresentação é encenada por meio de gestos e de cerimónias
ritualizadas. Nas ocasiões mais significativas, o rei é secundado pela apresentação dos grandes da
corte, e pela representação dos estados do reino e da multitude das suas gentes. (Por exemplo, nas
festas de casamento da infante D. Beatriz e na ida para Sabóia, a mostra da excelência do rei foi
secundada pela participação de outros grandes do reino. Muitos foram os que contribuíram para a
excelência e magnificência das mostras realizadas, não apenas marcando uma presença qualificada,
mas emprestando jóias e outros bens para as cerimónias.)
G de Resende, Hida da infante... . e porque os que depois isto lerem lhe não pareça muyto, saybam certo, que Portugal a
este tempo estaua o mais rico Reyno de Christãos, e toda a riqueza delle de pedraria, perlas, aljôfar, colares, e todas
as peças douro leuauam estes cincoenta, ou sessenta homens (atras nomeados) seu e emprestado, que por ser a
viagem perto, e auerem logo de tornar, cada hum leuemente emprestaua o que tinha, e o principal por seruirem e
fazerem a vontade a el Rey, que pois o não hiam seruir com as pessoas, folgauam de hir suas fazendas, polo gosto e
contentamento que nisso lhe viam leuar, e por isso se fizeram muytos, e muyto grandes e demasiado gastos,. . .

A mostra não constitui um forma de comunicação especificamente medieval, cuja continuidade no
século XVI deteria um sentido de desfasamento no tempo. Gombrich recupera a expressão
Pathosformel (uma formalidade/fórmula de pathos), que Warburg tinha usado a propósito de certas
manifestações artísticas de Quatrocentos, fazendo notar que a mesma se aplica a manifestações do
Renascimento e do Barroco250. O termo serve para designar uma linguagem visual de movimentos
e gestos que se reclamava da tradição expressiva, de ritos e convenções para manifestar conteúdos,
sentimentos e impressões. (A semelhança de gestos convencionados continua na dança clássica.)
As ocasiões da mostra da imagem real são as que respeitam os actos políticos e públicos da figura
corporativa do rei, na apresentação de aparato da figura do poder e da autoridade: os
acontecimentos políticos (o levantamento por rei e o juramento por herdeiro, as Cortes, o exercício
da justiça), a (primeira vez em que se dá a) entrada em cidades e vilas e os acontecimentos sociais
de cortesia e de urbanidade, as manifestações de sentimento de prazer e alegria e de tristeza e pesar
(recebimentos e festas, encontros e despedidas e, ainda, momentos de tristeza e dó, incluindo as
cerimónias de saimento).
Além da mostra da figura real, de sentido político e social, o rei mostra publicamente e em privadopúblico valores e expressões de civilidade que qualificam duplamente a sua pessoa pública e
privada. Nesse domínio, inscrevem-se demonstrações de exemplaridade de comportamentos, no

249. Garcia de Resende, Hida da infante dona Beatriz pêra Saboya, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea ; prefácio de Joaquim Veríssimo Serrão
(Reimpressão fac-similada da edição de 1798 ; Lisboa : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1973) : 327-328.
250. Gombnch,Art And Illusion, 5thed. 1977 : 20.
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acto de comer em público, na apresentação pessoal e da sua casa (a ordem e regimento do seu
serviço).
G.Resende, Virtude, folgava com concerto, e limpeza, e suas cousas desejaua que fossem milhores que todas, e qualquer
homem que fazia algu a dauentagem dos outros, recolhia logo pêra si, e lhe fazia fauor, e mercê... . E o serviço de
mesa em tudo perfeito, e abastado, e os officiais escolhidos pêra isso limpos, e muyto dispostos.251

Existem convenções de mostra, de diferentes conteúdos e propósitos, que têm a função de encenar
um discurso demonstrativo no espaço, transmitindo uma mensagem política, pública e de sentido
privado, e sinalizando publicamente sentimentos e emoções. Surgem também mostras de sentido
novo, de prazer, realizadas nos passeios ao campo, por exemplo, de Évora ao mosteiro de Santa
Maria do Espinheiro, por D. João II e D. Manuel; e mostras que invencionam os temas de
Descobrimento, do senhorio do mar e da conquista de novos mundos, encenadas, por exemplo, nos
percursos urbanos de D. Manuel, ou apresentadas fora do reino, nas embaixadas ao Papa.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. Foi ho primeiro Rei christão da Europa a q vieram Elephãtes da índia, dos quaes teue
çinquo juntos, quatro machos, & h Q a fêmea, cj quãdo caualgaua pela cidade, ou caminhaua ihão diante délie, a estes
precedia (tam afastada q se não vião) ha ganga, ou Rhinoçerota, & atras dos Elephãtes iha diante delRei hum cauallo
acubertado pérsio nas ancas do qual hû caçador pérsio leuaua h u a onça de caça, que lhe mandara elRei Dormuz,
ha qual onça, & 0 Elephãte, & rhinoçerota mâdou aho Papa leam quomo fica dito, cõ ha qual popa, atabales, &
trombetas caualgaua elRei muitas vezes pela cidade, & quando caminhaua.252
(A mostra de uma primeira embaixada enviada ao Papa, que incluía um rinoceronte, insere-se neste contexto, mas o
impacte do acontecimento perdeu-se na consequência do naufrágio da embarcação em que seguia o animal.)

Do mesmo modo que a analogia da figura do corpo humano serve para demonstrar inúmeros
conceitos de ordem geral, também a figura da mostra se estende a vários domínios, como encenação
e representação de uma causa pública. Um exemplo é dado pela exposição pública dos despojos
castelhanos, provenientes da batalha de Aljubarrota, que foram oferecidos pelo rei à cidade de
Lisboa, tendo sido apresentados num cortejo urbano, em que os gestos da mostra dos objectos
significavam eles próprios a vitória e a derrota.
Lopes, Cron. dom Joham, II. Quoamdo hos da cidade souberaõ que el Rey lhe mamdava aquelas taõ prezadas jóias,
ouuveraõ muy gramde prazer e sahiraõ ffora da cidade todos armados, em graõ precissaõ peras averem de receber,
e levarão nas por ode el Rey de Castela tivera posto seu arraial, quoamdo outra vez jouvera sobre ela, porque era em
vista da frota dos imiguos. E hufl a bamdeira das armas <del Rey> de Portugual hia diamte levamtada; e as outras e
os pemdoë s huû a amte outra arrastamdo pelo chaõ.

De entre os carregos que traz o ofício de rei está a condição de defensor do reino e da fé católica.
Para aqueles que tomam para si a função de defensores existe uma forma particular de apresentação
das forças militares por si comandadas que consiste numa mostra realizada sob o modo de alardo.

251. Garcia de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas, in id., Crónica de D. João U e Miscelânea, 1973 : XX,XX1.
252. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 224-225.
253. Lopes, Crónica de D. João I, II, xlvii, (1983,1990), vol. II : 123.
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O alardo permite o recenseamento das forças militares, para o que é feito um livro de dardo

,e

a avaliação do seu corregimento.
Regimento dado por el-rei a Fernando Soares, quando ele foi por capitão à índia. [ A l a r d o s d a g e e m t e ] E d e p o i s d e s e r d e s r e c o l h i d o s

em Restello com toda a jemte amte de fazerdes vella pêra sayr de fora vos em vosa naao e cada huum capitam na sua
fares alardo pollo asemto dos ditos livros com toda a gemte de cada naao e sera emtam decrarado no asento de cada
huum255.

O alardo destina-se também a impressionar pela demonstração da força de poderio militar, ou serve
para manifestar regozijo por um sucesso militar. De entre as mostras de alardo, citadas em crónicas,
retemos exemplos ocorridos em sítios diferentes do território, deixando para outro contexto aquelas
que se referem aos terreiros, no interior do espaço urbano, como é o caso das evoluções das forças
comandadas por D. Jaime, destinadas à campanha de Azamor, que são realizadas no terreiro do
paço da Ribeira, antes da partida, em 1513. Um primeiro caso refere-se ao alardo que D. João I
realiza, em conjunto com Nuno Álvares Pereira, no vale de Vilariça, na Terra Quente transmontana.
A planície espraiada ao fundo do vale é ampla, e os bordos que a delimitam elevam-se abruptos e altos, o que confere ao
sítio escolhido - um imenso plano aberto, confinado em anfiteatro - a qualidade de um espaço de absoluta visibilidade.
Lopes, Cron. dom Joham, li. Foise ho Comde caminho da Toore de Memcorvo, e veiose a Ribeira da Valarica, que hee
termo daquele luuguar, e aly cheguou el Rey com sua oste, como dizemos. E ordenarão loguo de fazer alardo de
todalas gemtes que hy herão; e faziaõ alardo a vomguoarda sobre ssy, e isso mesmo as alas e reguoarda. E este foy
o mais fermoso alardo que ataa ly em Portugual fora visto, ca em elle estavão os que na batalha [forão] e mais os que
se em ella naõ acertarão,... E se alguû quiser dizer que naõ podia ser fermoso alardo homde naõ avia mais de
quoatro mil e quinhentas lanças, bem mostrara pouquo saber daquestas cousas e das guerras dos amçiaos tempos,
qua Portuguall numca mais jumtou cametade da gente de Castela, e esto pouco mais ou menos.256

Em alternativa aos alardos, efectuados em campo aberto, outros podiam ser realizados à borda da
água, na praia, junto do rio ou à beira-mar, acontecendo numa espécie de movimentação de
interface, na perspectiva da acção em terra e do embate naval, no mar. A mostra de alardo ordenada
pelo rei de Ormuz, no sítio da praia, frente à armada de Afonso de Albuquerque, tem como objectivo
o aviso para desencadear as hostilidades, constituindo simultaneamente uma demonstração de força
e uma declaração de guerra.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, li
com hos quaes sinaes elRei, & Cojeatar tiueram ha guerra por declarada, pelo que
mandara poer nas bombardeiras das estãçias que tinham feitas, muita artelharia, & trás isto na praia, dar mostra de
gente armada.257

Além de a mostra constituir uma demonstração de estado das instituições públicas e de regimento
do reino, a sua encenação constitui uma forma de exposição cerimonial da ordem das diferentes
entidades corporativas, dos estados do reino e da condição das pessoas individuais. A sua
disposição no espaço é hierarquizada, segundo a honra devida a condição e cargos detidos. No
254. Carta de Álvaro Vieira para o rei, datada de Alcácer-Ceguer (1512, Maio, 17), maç. 11. doc.84 ; Documentos do Corpo Chronologico relativos a
Marrocos (1488-1514) ; publicados por ordem da Academia das Sciências de Lisboa ; coordenados, revistos e prefaciados por António Dias Baião
(Coimbra : bnprensa da Universidade, 1925) : 48.
255. Gav. XV, maç. 20 - doe. l,maço 1 de Leis sem data, n.° 17 ;As Gavetas, (1960-1977), vol. V : 336.
256. Lopes, CrónicadeD. JoãoI, n, lxx, (1983,1990), vol. II : 177-178.
257. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, xxxv, (1949-1955), parte II : 119.
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interior das edificações, nas Cortes e nas festas, em sala grande, a ordem determina uma
distribuição pública de lugares de assento, ou de permanência em pé; o mesmo no caso de uma
presença em actos públicos de comer. Na alternativa de uma movimentação no espaço, no interior
e no exterior, o alinhamento do cortejo e da procissão dá a conhecer a disposição "das coisas" e dos
intervenientes, segundo um protocolo rígido e regulado no espaço, e que cria as condições para o
discurso narrativo dos seus propósitos.
Apesar de ser rígido o quadro de mostra pintado, em certas mostras reais de prazer há momentos de
surpresa em que o rei protagoniza uma quebra de protocolo, fazendo brilhar, do alto da sua
autoridade, um modo de liberdade, de liberalidade e magnanimidade que o trazem humanamente à
presença das pessoas. Essa irrupção tem um efeito de surpresa, de que D. João II tirou especialmente
partido, em contraste com a perfeição das coisas de seu grande estado, porém, num modo diferente
da simples familiaridade a que D. Afonso V se tinha dado.
G. de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas. E nestes dias, e assi em os Domingos, e dias Santos caualgaua polia
Cidade, e muytas vezes com trombetas, e atabales, charamellas, e sacabuxas, e com muyto estado andaua as ruas
principais, de que o pouo, e todos recebiam muyto contentamento, e lhe alimpauam com grande diligencia as ruas,
e lançauam panos as janellas, e as mulheres postas nellas, e se via hum homem honrado a sua porta detinhasse com
elle,.. . 258
G. de Resende, Chron. dom loam II. De quando veyo noua a el Rey do Principe ser recebido em Seuilha
. . . e em vindo el Rey da See com o Principe, e o Duque, e com muyto grande estado, lhe sahio a rua contando com
hum pandeiro na mão Dona Briolanja Anriquez, dona muyto honrada, molher Dayres de Miranda, e el Rey com
prazer a tomou nas ancas da mula, e a leuou assi com muyta honra onde a Raynha estaua.

Damião de Góis recorda igualmente aspectos de "sociabilidade" de D. Manuel.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. Hos mais dos Domingos, & dias sanctos iha depois de comer ver correr ha carreira, &
ha corria, aho que aliem dos seus moradores se ajuntauam muitos dos çidadões das cidades, & villas onde staua, &
perante elle ha corrião, que era causa de naquelle tempo hauer muitos, & bõs cauallos no regno, & muitos, & bõs
caualgadores.

Todavia, frente à memória de grande estado e humana comunicação do Príncipe Perfeito que
permanece na lembrança de uma ponderada expressão dupla, nos reinados seguintes, a maneira
extrovertida de D. Manuel parece merecer um tom crítico em certos apontamentos velados da
época. Do reinado do Venturoso permanece a memória de um tempo de ostentação desmedida e de
«gastos mui demasiados», uma impressão que se acentua, tanto mais quanto se aprofunda o tempo
de retracção, iniciado com o governo de D. João III. No tempo de D. João III, o rei subtrai-se a uma
presença assídua entre os povos, uma situação que Garcia de Resende nota com subtileza,
chamando a atenção para a diferença relativamente ao «costume bem cham» do passado.

258. Garcia de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : XXI.
259. Garcia de Resende, Chronica, cxv, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 152,153.
260. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, Ixxxiiii, (1949-1955), parte IV : 225.
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G. de Resende, Miscellania. Vimos costume bem cham
nos Reys ter esta maneira,
corpo de Deos, Sam loam
aver canas, procissam,
aos domingos carreira,
caualgar pella cidade
com muyta solennidade,
ver correr, saltar, luctar,
dançar, caçar, montear
em seus tempos e hidade.

Quando hos principes sahiam
dias santos, caualgauam,
todos seus pouos os viam,
elle viam e ouuiam
todos quantos lhes fallauam.
Ninguém pode ser querido
de quem non he conhecido,
que os olhos han de olhar,
para o coraçam amar
o que tem visto e sabido.

A mudança de "costume" é significativa pois assenta numa orientação nova, que se contrapõe ao
costume mais antigo de uma apresentação da pessoa real, conforme as circunstâncias chã ou solene,
entre os cidadãos do reino, que contribuía para reforçar os laços de amizade que uniam a república
como universitas. Com D. João III, a aparição do rei reveste «cada vez mais o carácter de acto
público ritual que deve, como sublinha Monçon a propósito da aparição do príncipe em justas e
torneios, ser raro e majestoso»262. A rarefacção da sua exposição destina-se a amplificar a
reverência «pela sua pessoa por parte da 'gente popular', à qual "paresce que todas las cosas delos
principes han de ser diuinas y celestiales"»
O entendimento das imagens e da representação do rei, como pessoa dupla e como mediador,
explica a natureza de certas decisões arquitecturais das obras e das linguagens ornamentais. O
reconhecimento da influência de tais ideias, na arquitectura, é relevante para a interpretação das
diferenças das obras, e de parte das obras, cuja função é eminentemente política e institucional (por
exemplo, os espaços de habitar do rei, como corpo político). Torna-se possível explicar a definição
arquitectural de espaços de representação, como a sala grande do paço real, e o modo de uso de
espaços, quando a presença do rei se deve ao exercício de funções institucionais (a reunião das
Cortes, recepções, a cerimónia de comer em público), bem como compreender o sentido da
qualificação de novos programas, nos espaços privados.
O conceito de apresentação da figura do rei numa mostra implica a concepção de espaços com uma
funcionalidade adequada à encenação de tais autos. A mostra tem incidência no desenvolvimento
das partes arquitecturais de edifícios, estabelecendo a necessidade programática de certos espaços
e lugares adequados a funções de recepção, na transição entre o exterior e o interior, de percursos
cerimoniais e de assembleia (escadas com patim, arcadas e galerias, janelas e varandas, torreões,
salas). Além disso, a identificação da noção de pessoa dupla explica uma diferença de modos de
discursos e linguagens, de eloquência ou de simplicidade.

261. Garcia de Resende, Miscellania, in id., Crónica de D, João II e Miscelânea, 1973 : 361.
262. Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 137.
263. Monçon, Ubro Primem, foi. 80v-81, in Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 130-131.
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Por fim, o discurso da pessoa política do rei contribui para entender uma linha fundamental de certas
intervenções manuelinas em Lisboa. Essas intervenções confirmam a importância da cidade como
cabeça do reino, porém, na parte que se refere às edificações do poder real, não se confundem com
o espaço da cidade, antes se demarcam. Os lugares centrais do discurso da Coroa e do governo do
reino, do poder real e da memória personalizada do felicíssimo rei subtraem-se ao espaço da cidade,
encabeçando-a. Têm assento fora de muralhas, à sua frente, na fronte ribeirinha, às portas do reino
e no princípio das sete partidas do Mundo.
8.2.9 O rei nunca morre
A morte de um rei abre um processo de exéquias do corpo natural, já depois de estar designado o
(novo) rei. Porém, tendo em conta a perpetuidade da coroa, o rei nunca morre.
Plowden, século xvi. for as to his Body the King never dies, and his natural Death is not called in our Law . . . the Death
of the King, but the Demise of the King, not signifying by the Word {Demise) that the Body politic of the King is
dead, but that there is a Separation of the two Bodies, and that the Body politic is transferred and conveyed over from
the Body natural now dead, or now removed from the Dignity royal, to another Body natural.

«Rex qui nunquam moritur»

, daí, também, a ideia de unicidade do rei e do príncipe herdeiro.

Kantorowicz 1957. The "oneness" of father and son, and therewith the very complex idea of identity of predecessor and
successor, thus had roots also in the law of inheritance: the dying king and the new king became one with regard to
the visible and perpetual Crown which represented the substance of the inheritance. This to be sure, was a concept
drawing very close to identifying the dynasty technically with the "corporation by succession" in which successor
and predecessor appeared as the same person with regard to the personified office or dignity.

Neste contexto tomámos nota, apenas, do modo em geral como, ao longo do século XV, são
efectuadas as cerimónias de saimento e trasladação do corpo para Santa Maria da Vitória, e
consideramos certos aspectos da definição da igreja e dos espaços de tumulação da Batalha, na
medida em que contribuem para o entendimento do discurso do poder real, em Quatrocentos.
Retomaremos o tema em capítulos subsequentes, em especial na parte que se refere ao mosteiro dos
Jerónimos.
O saimento por D. João I oferece um modelo de estado das cerimónias que ao longo do século XV
se realizam com a trasladação do corpo para o mosteiro da Batalha. As cerimónias incluem uma
parte religiosa de sermões e missas, e um cortejo fúnebre que segue os passos da despedida que o
rei tinha efectuado pouco tempo antes, ainda em vida (a visita à Sé e ao mosteiro de São Domingos).
Dentro do espaço urbano da cidade, o corpo do rei é transportado numa carreta «que El-rei e os
Infantes, e outros grandes Senhores com suas mãos faziam mover». (A carreta fúnebre tem origem
264. Edmund Plowden (1517/8-1584/5), Commentaries or Reports (London, 1816), 233a, citado por Sir Wiliam Blackstone, Commentaries on the Laws of
England (London, 1765) 1, 249 ; in Kantorowicz, The Kings 'l\vo Bodies, 1957 : 13.
265. Kantorowicz, The Kings 'J\vo Bodies, 1957 : 316.
266. William Srubbs, Select Charters and other Illustrations of'English Constitutional History, I,488,n.l (Oxford, 1921) ; Hartung, "Die Krone" 6,n.2 ; in
Kantorowicz, The Kings Itoo Bodies, 1957 : 338(79).
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na figura do carro triunfal para o transporte do corpo do morto

.) De Lisboa, o cortejo segue para

a Batalha, por Odivelas, Vila Franca de Xira, Alcoentre, Alcobaça até chegar à ermida de São Jorge,
onde retoma de novo a ordenança que tinha à saída da sé de Lisboa.
Introduzimos parágrafos na descrição para denotar com clareza os passos mais significativos da cerimónia:
Pina, Chmn. D. Duarte. Pousou EIRey nos Paaços da Moeda, e como foi tempo de hir ás Vésperas da trelladaçam, sayo
a pee muito cuberto de doo preto, e com elle todoolos Senhores e nobre gente, que ally eram, cubertos todos de burel
ordenados em procissão, com hum silentio muy triste: e se avia rumor, era de todoolos sinos de todallas Igrejas, e
Moesteiros da Cidade, que nom cessavam de tanger; e foi tanta a gente que coube nesta ordenança, que os primeiros
eram já aa porta da See, e os derradeiros nom acabavam de sair dos Paaços.
As portas da See eram todas fechadas, e sobre huã das janellas da Capella de Santo Antonio estava o Meestre Frei
Rodrigo da Ordem de Saõ Domingos, Confessor do Ifante Dom Anrrique, que fez hum Sermam per modo de
perguntas a ho povoo, dicto com tanta inveençam de tristeza com que movêo todos pêra muytas lagrimas, e espantoso
pranto com que entraram na See, e se alojaram na Ordenança em que cada huO avya d'estar.
. . . [Ao outro dia] Acabada a Missa foi ordenada hu a solepne procissam com infindas cruzes em que todolos
Clérigos, e Religiosos levavam tochas acezas nas maõs, e EIRey, os liantes, e Condes poseram as andas e tumba em
que o Corpo d'EIRey estava, em hû a Carreta que aa porta da See estava em grande perfeiçam concertada; e logo a
procissam abalou:...
apôs os quaes cavallos seguia logo a Carreta que Elrey e os liantes, e outros grandes Senhores com suas maaõs
faziam mover:...
Na rua nova se fez huO púlpito, em que hum Mestre em Teologia, em chegando a elle a Carreta, fez hum Sermam
pêra ho caso muyto louvado: acabado ho qual seguio a procissam atee junto com Sam Domingos, honde em hum
Cadafalço, que se pêra ysso ordenou, ho Doctor Affonso Mangaancha, que era Letrado e bem eloquente, tanto que
ha Carreta chegou, fez outro Sermam . ..
acabado ho qual, a procissam seguyo atee sêr fora da porta de Sam Vicente, donde se tornou com muyta gente, e
leixáram a Carreta que foy logo posta a quatro grandes cavallos que a levaram . . .
E em chegando aa hermida de Sam Jorge, onde foi a batalha, acharam já hy os cavallos assi guarnecidos e
aparelhados, e os Cavalleiros a cavallo, assy como quando partiram da See de Lixboa; e naquella mesma ordenança
seguiram atee ho Moesteiro, acompanhados de muita gente: porque muitas pessoas que pêra ysso foram chamadas,
e assy os Procuradores das Cidades e Villas, e Alcaydes do Reyno naõ podéram, por seus impedimentos, hir a
Lixboa, e vieram aly.
Ho Moesteiro assi na essa, como na cera e Bandeiras, e nos outros comprimentos estava aparelhado como a See de
Lixboa, que disse.

Ao longo de Quatrocentos, os cortejos de saimento dos membros da família real e dos infantes
seguem idêntica matriz com o transporte do ataúde para o mosteiro da Batalha, passando vilas e
lugares do campo. Junto da ermida de São Jorge, que marca o sítio da batalha de Aljubarrota e o
lugar de onde primeiro se avista o convento, o cortejo fúnebre forma-se de novo, percorrendo o
caminho até ao mosteiro [149-150]. Nos momentos de maior solenidade, a igreja do mosteiro
encontra-se armada com a qualidade de sede catedral principal. O relato da pompa e aparato das
cerimónias de exéquias ecoa sob o fundo de uma ladainha da dor e da tristeza.
Góis, Chmn. do Príncipe. [Saimento de dona Isabel, molher de D. Afonso V] Ho corpo da Rainha foi leuado aho mosteiro
da Batalha, onde com muita solemnidade ho poseram, em hu a capela das do cruzeiro, em sepultura pêra sim, e
acabado o mes elRei lhe mandou fazer ho mais solemne saimento que atte quelle tempo foi visto, nem ouuido que se
nestes Regnos fezesse a nenh û a Rainha. Isto foi em Ianeiro do araio de M.CCCCLVI. No qual anno elRei mandou
trazer de Toledo ha ossada da Rainha donna Leanor sua madre, onde falecera, e ha fez trasladar com grande pompa,
e solemnidade aho mesmo mosteiro da Batalha á propria sepultura delRei dom Duarte seu marido; ha qual ossada

267. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, 1957 : 430.
268. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, v, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 499-502.
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O mosteiro de Santa Maria da Vitória, vista do lado norte, in Kinsey, Portugal Illustrated
No cimo do monte, ao fundo, o sítio da capela de São Jorge.
O mosteiro de Santa Maria da Vitória, vista do lado sul, in F. Denis, Portugal
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trouxeram consigo elRei dom Anrrique, e Rainha downa loa/ma sua mulher, filha delrei dom Duarte, quando se viram
com elrei dom Afonso em Eluas no mes de Março do mesmo anno.
Pina, Chron. D. João li. [Saimento do príncipe dom Afonso, 1491, Agosto, 25] Chegou EIRey bespera de Sam Bertolameu
aa Ermida de Sam Jorge, donde o Moesteiro da Batalha parece; e ali começaram logo de ho receber, nam os
entremeses d'alegria em outros tempos, nas entradas dos lugares acustumados, mas com envenções de grande
sentimento, e tristeza; porque logo via o Moesteiro cuberto de grandes pendões de luto, e se lhe apresentou mais hû a
alta, e negra Bandeira com a Cruz, e Marteiros de Nosso Senhor, e aalem delia, per todolos caminhos muitas
Bandeiras da mesma coor sem armas, cuja vista comovia a todos pêra continoas lagrimas: E assi chegou ao
Moesteiro, que d' hfl a Essa muy triunfante, e de negras tapeçarias, e de todalas outras cousas que a tal auto, e pêra
taaes pessoas se deve, era em todo bem guarnecido.
G. de Resende, chron. dom loam II. O qual saymento se fez com a mayor perfeiçam, e abastança, e com muytas lagrimas, e
prantos que nunca ate entam foy visto. Chegou el Rey vespora de São Bertolameu a hermida de São Iorge, donde o
mosteiro da Batalha parece, onde o começaram logo de receber não com paleos de brocado, nem com festas, e
antremeses de prazer, como tam poucos dias auia que passaram com tanta realeza, mas com outras inuenções ao
reues de muyto grande tristeza, grande dor, e sentimento, porque logo vio o mosteiro todo cuberto de infinitas e
grandes bandeyras negras, e na hermida estaua hû a grande e negra bandeyra alta com a Cruz, e martyrios de nosso
Senhor Iesu Christo, e dally ate o mosteiro era o caminho de ha a parte e da outra cheo de muytas, e grandes
bandeyras negras, sem armas, nem deuisa algû a, que eram muytas sem conto, e por todalas aruores que ao longo do
caminho estauam tantas bandeyras, que ficauam negras, e não verdes, que faziam tanta tristeza, que não auia pessoa
que se podesse ter as lagrimas. E assi chegou ao mosteiro, o qual estaua todo de alto abaixo armado de panos negros,
e os esteos também, e polo alto todo ao redor, e pola naue do meio de hfl a parte e da outra eram feitos andaimes de
madeyra cubertos de dó, em que ardiam tochas sem conto, .. .
G de Resende, Tresiadaçam. E a noite que o santo corpo chegou a Alcanede, que foy hfl a sesta feyra a vinte dias do mes
de Outubro do dito anno de nouenta e noue, el Rey foy dormir a Rio mayor, e ao sábado foy jantar a Alcobaça, e
dally se foy aguardar o santo corpo a S. Iorge da Victoria, o qual troxerâo polia serra da Mendiga, e polia serra
ventosa, e sobre ho porto de Mos te chegarem a Igreja de Sam Iorge, onde el Rey o estaua aguardando, e com elle o
mestre de Santiago, e Dauis, Duque de Coimbra, e o Duque de Bragança, e o senhor dom Aluaro, e outros muytos
senhores, e assi foy com o santo corpo ate o mosteiro da Batalha, e a entrada da rua estaua a Cruz da capella, e a da
Sé da cidade de Évora, e a de Santa Cruz de Coimbra, e a de Alcobaça, e a do dito mosteiro da Batalha, e os Bispos
da Guarda, de Viseu, e de Lamego, e de Tangere, que com o santo corpo vinha o Bispo de Fez com outros muytos
prelados, e dignidades, monges, e frades, e juntos em procissam, que seriam quatrocentos religiosos, cada hum com
sua tocha acesa na mam, e capas ricas, e muytos cantores, chegaram a porta do mosteiro. '

Se a mostra da presença do rei acontece numa encenação de duração efémera, no tempo, a mostra
perene dá-se com a evocação da sua memória no singular e a apresentação da linhagem dinástica
nos lugares de tumulação. Entre os séculos XV e XVI, a obra da Batalha oferece alguns sinais que
complementam o entendimento do modo como a figura do rei é pensada em si, e no assento da sua
memória, antes ainda da passagem ao discurso exposto no mosteiro dos Jerónimos. Um primeiro
aspecto, já referido, relaciona-se com a posição no espaço do território do reino que, no caso do
mosteiro da Batalha, se aproxima de uma posição mediana considerando o domínio dos reinos de
Portugal e do Algarve. A centralidade territorial toma o sentido de uma axialidade fundacional do
reino, que associa o seu destino a uma fundação comemorativa da salvaguarda da independência e
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à constituição da dinastia reinante (a mesma conjunção de sentidos não estava presente em
Alcobaça, que tinha sido anteriormente lugar de enterramento de alguns reis).
Seria possível pensar que a função do memorial dinástico tivesse sido delineada mais tarde, após o
início da construção do mosteiro, tendo a sua expressão sido acrescentada, com o levantamento da
capela do Fundador, um espaço centrado em volta do monumento dos ataúdes do rei e de sua
mulher, colocado em evidência na fachada, aos pés da igreja. Esse passo edificativo acrescenta à
obra religiosa um discurso sobre o Poder Real e a Coroa, porém numa versão personalizada em
torno da figura de D. João I, que deixou em disposição testamentária uma reserva de tumulação no
mesmo lugar, determinando que apenas os corpos dos reis do reino pudessem ser lançados «em
alto» e «no chaõ», e os filhos e netos de reis, nas paredes «da Capella todas em quadra»

. Na

continuidade dos enterramentos, no espaço da igreja e do mosteiro, ressalta que nenhum rei recebeu
sepultura na capela de outro, antes cada um tem a sua, num diferente espaço

: capela do

Fundador, capela-mor, capelas absidais (D. Isabel, mulher de D. Afonso V, na capela de Nossa
Senhora do Rosário, D. João II na capela de Nossa Senhora da Piedade, ou do Pranto), sala do
Capítulo (D. Afonso V, príncipe D. Afonso). Esse facto reforça o sentido personalizado da
exposição do poder régio, que se corporiza na figura do fundador da dinastia e distribui-se,
individualizado, nos lugares diferentes de tumulação dos seus sucessores.
Na capela do Fundador, a figura de corpo de D. João I, «tirada pelo natural», repousa sobre a arca,
apresentando as insígnias do poder político de governo de que esteve investida em vida (a espada e
o livro, em sinal do exercício da justiça e do cargo de defensor do reino). Segundo Saul Gomes, o
modo da apresentação do rei representaria a conciliação de duas tendências, a saber «a conveniência
política, funcional e a evidência das virtudes privadas, íntimas; a justiça e o saber, a espada e o livro,
o poder da governação e o sentido pessoal e íntimo face à questão da morte régia».
Gomes 1997. Não me parece gratuita, também, a escolha da forma paralelepipédica da arca tumular sobre a qual
resplandece a maiestas regia tocada pela divina. Os monarcas são apresentados in vullu majestas, elegantes, esbeltos,
altos, bem proporcionados, denunciando em tudo uma commensurata conformitas, qualificativo fundamental como
atestação duma missão divina de que o Mestre de Avis fora investido.

Em volta da arca de D. João I, na quadra da capela, a representação iconográfica das arcas dos
infantes, na capela do Fundador mostra «um ideário exclusivamente funcional, político e heráldico,
por vezes apresentando insígnias de ordens honoríficas (v. g., Jarreteira), que nos recordam o
espírito quatrocentista europeu pelo associacionismo galante, fraternal, cortesão e cavaleiresco»

273.
274.
275.
276.
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"Testamento delRey D. Joaõ o I . . .", in A. C. de Sousa,Provas, (1945-1954), tomo I, livro III, n.° 4 : 27.
Gomes, Vésperas Baíalhinas, 1997 : 32.
Gomes, Vésperas Baíalhinas, 1997 : 37.
Gomes, Vésperas Baíalhinas, 1997 : 37.
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Esses elementos concorrem para a ideia de uma exposição eloquente, mas reforçam a noção de um
discurso personalizado em torno de D. João 1 e dos feitos da sua descendência, congregados na
imagem de ínclita geração.
A capela do Fundador encontra-se circunscrita tematicamente à figura do fundador dinástico e da
sua geração, contudo devem ser tomadas em conta as alterações efectuadas no século XIX, que
contribuíram para reforçar aquela definição estrita. Algumas alterações foram introduzidas no curso
de trabalhos de restauro do século XIX, motivados pelos estragos provocados pelos soldados
franceses, e pelo estado de degradação em que decaiu o mosteiro depois da extinção das ordens
religiosas277. Além do refazimento de partes danificadas e do completamento da estrutura
arquitectónica (com excepção do coruchéu da lanterna), o restauro provocou alterações na
qualidade arquitectural do espaço, com o rebaixamento do pavimento central e a modificação da
pormenorização da caixilharia, que obrigou ao corte dos vidros das janelas e à sua reposição

.

Além disso, as obras interferiram com a definição do carácter religioso da obra. Foram eliminados
altares e armários de alfaias litúrgicas, nomeadamente o altar da Cruz, aos pés do túmulo de D. João
I e D. Filipa, e os altares que tinham correspondência com os túmulos dos infantes, segundo a
devoção particular de cada um, e foram modificados certos elementos de iconografia sacra, patentes
nas lastras frontais das arcas que foram substituídas. Ora, a distribuição de túmulos pelos espaços
do mosteiro e, na capela do Fundador, a sua inserção em arco-sólios, copiados dos existentes num
revivalismo pastiche, acrescentada da invenção de frontais e de respectivos elementos heráldicos,
serviu para acentuar o carácter funerário da obra da capela circunscrito à figura do Fundador e da
sua descendência, congregada na imagem de ínclita geração. O sentido de panteão reforçou-se com
a intervenção de restauro oitocentista, inscrevendo-se no quadro de um ideário romântico
• •

•

279

nacionalista e celebrativo que atraia, então, os visitantes ao mosteiro
Em certa medida, o discurso em torno da figura real de D. João I, patente na capela do Fundador,
parece não deixar margem a uma substanciação própria e autónoma da continuidade da figura
política do rei, transmitida aos reis seguintes. A distribuição da tumulação dos reis que sucederam,
por várias capelas, ainda antes que as arcas pudessem ser reunidas nas capelas dos Reis (a
expressão, de Góis 280 , retoma a designação da Capela dos Reis da Sé de Braga), denota a
dificuldade de uma narrativa global da gesta dinástica, em Quatrocentos, que se dilui na exposição
277. Joaquim Martins Teixeira de Carvalho, Arte e Arqueologia, prefácio de Aarão de Lacerda (Coimbra : Imprensa da Universidade, 1925) :
1 -32,195-199. Maria João Baptista Neto, James Murphy e o restauro do mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XIX (Lisboa : Editorial Estampa,
1997): 130-138.
278. Neto, James Murphy, 1997 : 136,133.
279. Seio, James Murphy, 1997 : 134,138.
280. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxv, (1949-1955), parte IV : 232.
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Colar, trabalho português, século XIV-primeira metade, ouro, cabochões e pérolas, doado pela rainha D.
Isabel de Aragão ao mosteiro de Santa Clara-a-Velha (Coimbra, MNMC, n.° 6037)
A forma do colar e a disposição das capelas da rotunda da Batalha são semelhantes.

particular de cada uma das figuras reais seguintes, apenas atingindo visibilidade pública na figura
de D. João II, com o mito do corpo santificado, acolhido na capela de Nossa Senhora da Piedade.
É no quadro da dispersão em que decaiu o projecto da Batalha, que pode ser equacionado o sentido
da edificação das capelas imperfeitas, a capela dos Reis. Com D. Duarte, a obra surge como uma
recondução ao centro dos eixos dos dois discursos presentes em Santa Maria da Vitória, do poder
secular e religioso, sintetizando a sua convergência num único lugar que havia de designar a nova
centralidade da obra. A exposição do conceito é clarificada pela forma do corpo acrescentado a eixo
da capela-mor, com as suas capelas distribuídas em volta da parte central oitavada, e a
"desmultiplicação" do seu número, no remate poligonal, por via do acrescentamento de pequenos
corpos adjacentes que colmatam o encerramento do perímetro exterior da forma conclusa.
Na sua disposição planimétrica, as Capelas Imperfeitas [152C] parecem evocar a forma de coroa,
relativamente à cabeceira, e introduzem o tema da axialização vertical em volume, relativamente ao
corpo da igreja. Talvez desse modo possa ser encontrada a figura do sentido da obra, numa dupla
significação de coroa do reino e de coroa mariana, que implica a dedicação global da obra a Maria,
Regina protectora de Portugal.
O tema arquitectural da coroa mariana é desenvolvido por referimento ao sistema arquitectura! da
charola, sendo a sua indicação longínqua dada por Santa Maria Rotunda, na forma centrada do
panteão de Roma, com os seus nichos, que tinha sido dedicado à Virgem e todos os Mártires, em
608/610 [152A]. Entre as construções próximas, no tempo, da obra da Batalha, deve ser citada a obra
de Santa Maria de Ettal, uma fundação monástica do Imperador, iniciada em 1330, na Alta Baviera,
e consagrada em 1370, que devia englobar um convento beneditino e a instituição paralela de uma
ordem militar e hospital (estes dois não se concretizam), que, chegou a ser aventado, estaria
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Templos de planta central dedicados a Santa Maria, esc. 1:1000
Santa Maria Rotunda (Panteão) (A) Roma. Santa Maria de Ettal, Alta Baviera, edificada a partir de 1330,
abóbada 1476-1491 (B). Santa Maria da Vitória, Capelas Imperfeitas (C). Capela da Annunziata, Florença
(D), Michelozzo (1444-1453), Antonio Manetti (1460); no reinício dos trabalhos, c. 1469-1470, associado
ao debate de uma possível alternativa cruciforme, envolvido Alberti, a quem Vasari atribui a concepção da
obra.

152B

A/C

D

destinada a acolher o túmulo do seu fundador, Luís da Baviera

[152B]. Além disso, poderiam ser

trazidas à memória as intervenções contemporâneas de Brunelleschi, em Santa Maria dei Fiori (os
projectos da lanterna, de 1436, e das "tribunas mortas", de 1439) e o projecto de Santa Maria degli
Angeli, cujos trabalhos decorrem entre 1435 e 1437, antes de serem interrompidos, por causa da
guerra, segundo Vasari, não tendo sido reatados282 [152D].
Battisti 1976. Che la progettazione delia Rotonda sia sottile e d'avanguardia, è dei tutto conguro con la qualità culturale
dei Chiostro di Santa Maria degli Angelli, uno dei massimi centri umanistici fiorentini e quindi d'Europe, che in
polemica, contro lo Studio, da poço costituito, rappresentava l'esigenza di un profilo rinnovato dei cosidetto
«regimento civile», per cui, almeno in teoria, bene pubblico e bene private dovevano coincidere.283

Como panteão dinástico inconcluso, associado à obra de consagração do reino à Virgem, o mosteiro
da Batalha vê a sua actualidade perder-se no final do século. A sua implantação deslocada dos
centros de urbanização do território, que era evidenciada no percurso penoso dos cortejos dos
saimentos, terá contribuído para acentuar uma noção de menor visibilidade da sua presença no meio
das comunidades, acelerando o sentimento de termo da sua utilidade.
Quando D. Manuel faz de novo as sepulturas de D. Afonso Henriques e de D. Sancho, em Santa
Cruz de Coimbra, e manda acabar as capelas do mosteiro da Batalha, que jaziam desde o tempo de
D. Duarte até ao seu, o seu propósito é o de ordenar com perfeição as obras dos seus antecessores
que encerram um tempo. No Restelo, no sítio onde tinha havido o início da expansão marítima com
a partida para Ceuta, já corria a fundação da igreja de Belém da nova idade, memorial dos feitos e
da promessa de governo da república do mundo que a graça de Deus, por intercessão de Maria, na
hora do Salvador, guardara, para ventura de D. Manuel e do reino de Portugal. No testamento, D.
Manuel especifica que «se mandem acabar as Capellas da Batalha, naquella maneira que milhor
parecer, que seja conforme a outra obra».
Testamento de D. Manuel, e asy lhe dem entrada para a Igreja do Mosteiro da milhor maneira que parecer, e mandem
mudar para ellas, sendo primeiro de todo acabadas, e asy seus Altares, e todas as outras couzas necessárias: EIRey
Duarte que foy o principiador delias, e assy EIRey D. Affonso meu thio, e EIRey D. Joaõ, que Deos aja, e o Principe
D. Affonso meu sobrinho.»284

A determinação do rei, relativa à conclusão da obra das capelas dos Reis, denuncia o entendimento
de um encerramento epocal, que toma o sentido de um limiar que demarca a obra da Batalha da
edificação nova dos Jerónimos. Sobretudo, tem interesse os termos da formulação, já que a
expressão «[acabar] naquela maneira que melhor parecer» e «seja conforme a outra obra» colocam
um problema específico de (linguagem de) arquitectura. A conclusão da obra implica encontrar um

281. Untermann, Der Zentralbau, 1989 : 140-143.
282. Eugénio Battisti, Filippo Brunelleschi (Milano : Electa Editrice, 1976, ristampe 1981) : 248-291.
283. Battisti, Filippo Brunelleschi, 1981 :255.
284. "Testamento delRey D. Manuel" (1517), in A. C. de Sousa, Provas, (1945-1954), tomo II, parte I, n.° 62 : 416. Teixeira de Carvalho, Arte e
Arqueologia, 1925 : 23-24.
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153

Santa Maria da Vitória, o lançamento da abóbada entre a cabeceira da igreja e as Capelas Imperfeitas

modo de continuidade com o edificado, e o ajustamento da definição da parte nova com a forma
existente. Alberti pronuncia-se no mesmo sentido de compromisso de dar continuidade a uma obra
começada por outro autor (De n aed ix, [»])
Eis o que João de Castilho parece estar a tentar fazer na articulação da cabeceira com o corpo novo
das capelas.
8.3 A figura do corpo humano como referência de ordenamento
8.3.1 Lisboa, cidade madre e principal, cabeça, coluna e esteio
Com o início do século XV, um dos aspectos específicos da tematização de uma noção corporal do
reino consiste em pensar o modo do seu ordenamento, à semelhança da figura do corpo humano, e
de pensar a sua capitalidade, por referência à cabeça. Desse modo está a ser relevado o ordenamento
global do sistema.
Lisboa surge como cabeça do reino, uma ideia que se consolida desde o século XIV, e
principalmente a partir da crise de 1385, em consequência do papel desempenhado pela cidade e os
seus cidadãos nos acontecimentos que levam à fundação da segunda dinastia. As crónicas de Fernão
Lopes lançam os fundamentos do enunciado da posição da cidade de Lisboa como cabeça do corpo
que é o reino - cidade madre e principal.
Lopes, Cron. domJoham, i. Porem com trabalho, nõ como compria, soomente por rremedear como sse devera de fazer, o
processo disto seer[aa] muito breve, nomeando alguû s fídallgos que com ell ficarom; desi de Lixboa, certos
çidadãaos, pois ella foi madre e cabeça destes feitos;...

153

285. Alberti, L 'Archilellara. De re aedifícatoria, 1966, tomo II : 867|866.
286. Lopes, Crónica de D. João I, I, clix, (1983,1990), vol. 1: 339
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Lopes, Cron. dom Joham, il. Deseraõ maees os de Lisboa - que bem sabia a sua merçe como das cidades que em Portuguall
avia, ella era a milhor e mães nobre do Reino. E poees que as cortes dos Reix e Senhores nos milhores loguares aviaõ
destar, que fose sua merçe que a corte dos seuus desembarguadores estivese sempre em Lisboa. Alem disto, pois que
a mor verdade e lealldade do Reino avia de ser naquelles que tevês ë os selos, asy pubrycos como da puridade, e
Lisboa era a primçipall que sempre mantivera verdade e lialldade amtre todolos outros lugares do Reino,. . .
Lopes, Cmn. dom Joham, n. [Conselho de Nun'Alvares]... e tomada Lixboa metela ha el Rey [de Castela] a roubar como
demfi 5 is [matando] e deshomrramdo quoantos boõs em ela achar e dos ouutros usara como servos cativos, como
aquele que he bê certo que ela foy e he cabeça de quoantos no reino revelarão comtra ele.
Lopes, Cron. dom Joham, II. . . . bem se pode dizer esto do nobre Rey dom Joaõ, porque vemdo elle como a cidade de
Lisboa fora verdadeira madre e criador destes feytos não satisfazia a seu desejo os privilégios e liberdades que lhe
dados tinha,.. . 289
Lopes, Cron. dom Joham, II. As letras feitas, partiramse da corte e cheguaram a Purtuguall; e vistas por el Rei e os do seu
comselho, por quamto a pubrica voz a ffama nã direitamente comtada muitas vezes empece a verdade, e por césar
de todo quall quer rezaom que ha esto fose comtraira, mamdou el Rei que as pubricassem na Egreja Cathedrall de
Lixboa, por tirar de sospeita alguù s imcomveniemtes de inoramtes que ffalavam, dizemdo que pois seus
embaixadores tamtas vezes hiam e vinham, que o Papa Urbano nam quisera despemsar com elle. A esta cidade, que
hc cabeça do Regno, fforam as letras emviadas, e ffeito jeral chamamemto de todollos cidadãos e aimda donas e
muito outro povoo pêra ouvir esto.

A capitalidade da cidade de Lisboa é determinada por uma dupla qualidade de ser cabeça e madre
(origem, causa primeira) que define não apenas uma posição central, mas fronteira, conferindo-lhe
a condição de ser primeira e princípio activo. De facto, a cidade encabeça o movimento que leva D.
João 1 ao poder. A capitalidade de Lisboa, no reino, já era reconhecida anteriormente, mas nesse
tempo conjugam-se os sinais de consagração pública, entre os quais se conta a passagem da Sé a
Metrópole.
O novo arcebispado, criado em 1383, engloba as dioceses de Lamego, Évora, e Guarda, desafectadas de Santiago de
Compostela, e de Silves, que transita de Sevilha. Fernão Lopes refere a integração dos «Bispados dEvora e de Silves e de
Badalhouce»291.

Os momentos principais do processo de elevação da qualidade da cidade, entre as demais do reino,
é acompanhado de intervenções na Sé, com a construção da charola, no reinado de D. Afonso IV,
e a ampliação do espaço da capela-mor, no tempo de D. João I.
A consagração da capitalidade de Lisboa remata um longo processo político de síntese e de
unificação do reino como um todo, que se concretiza nos séculos XIII e XIV. A noção do reino
como um todo e uma ideia de centralidade já estão subjacentes na justiticação apresentada por D.
Dinis para a transferência dos Estudos Gerais para Coimbra, pelo facto de a cidade ser no meio do
reino.
Pina, Chnm. D. Diniz. [Discurso de D. Dinis no conselho para a fundação dos Estudos Gerais] « . . . epor esso propus em
minha vontade por beem comum de meu Regno, e grande proveyto de meus vassallos, e naturaaes, fazer nelle huum
Estudo geraal, e muito honrado, onde todalas ciências se leaõ, e que sejafeyto nesta Cidade de Coimbra, que hee
287.
288.
289.
290.
291.
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Lopes, Crónica de D. João I, U, i, (1983,1990), vol. II : 6.
Lopes, Crónica de D. João I, II, xxix, (1983,1990), vol. II : 67.
Lopes, Crónica de D. João I,U,n, (\9S3,]990), vol. II: 10.
Lopes, Crónica de D. João I, II, cxxiii, (1983,1990), vol. II : 273.
Lopes, Crónica de D. João 1, II, cli, (1983,1990), vol. II : 331.
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no meyo do Regno, e abastada das cotizas necessárias, e asaaz temperada dos ares pêra saúde dos homens, eporeem
ante que ho pozesse em obra volo quiz assi notificar pêra me dizerdes vosso concelho, e parecer.)}

A formulação da capitalidade de Lisboa, nos termos de cabeça, e a noção corporativa do reino
transportam consigo um sentido de referência ordenadora do todo. Nesse modelo de referimento, o
topos da centralidade não é necessariamente ou exclusivamente o meio geométrico. A noção será
importante para a organização das leituras subsequentes. Ao nível do desenho de uma estrutura
urbana, por exemplo, o centro pode não ser um meio geométrico, mas antes um ponto fulcral no
espaço do território. Nas cidades ribeirinhas, esse lugar central é encontrado na interface fluvial ou
marítima, a exemplo de Tomar, Montemor-o-Velho, Tavira e Lisboa. A mesma solução funcional
e orgânica está presente em inúmeras povoações fluviais, por exemplo ao longo do rio Tejo293. A
formalização urbana de um ponto fulcral, por difererença do meio geométrico, abre caminho a uma
fundamentação erudita da polaridade dos espaços urbanos, como é desenvolvida, por exemplo, em
certos desenhos de Francesco di Giorgio.
A noção de principalidade é significada também por outras imagens. Em louvor de Lisboa, como
cidade principal do reino, Fernão Lopes discorre sobre a sua qualidade, recorrendo a uma figura
arquitectónica, numa permeabilidade de referências, que lembra o processo de exegese bíblica.
Lopes, Cron. dom Joham, i. Oo cidade de Lixboa, famosa amtre as cidades, forte esteo e collumpna que sostem todo
Portugall!294

A ideia de Lisboa como esteio e coluna do reino e suporte da sua estrutura remete para uma imagem
do texto bíblico (Ap. 3.12). A condição de «ser esteio» surge como metáfora de uma firmeza e
constância. O discurso encomiástico de Fernão Lopes, associando a noção da cidade como pilar
(forte esteio) e coluna do reino, continua com a explicitação da ideia do reino com figura de corpo
humano.
Lopes, Cron. dom Joham, I. Oo cidade de Lixboa, famosa amtre as cidades, forte esteo e collumna que sostem todo
Portugall! quecmdo he teu esposo? e quaaes forom os mártires que te acompanharõ em tua persseguiçom e doorido
cerco? - E ella rrespomdemdo, pode dizer:
Se me pregumtaaes de que paremtes descemde? - delRei dom Affomsso o quarto he neto. A altura do seu corpo? de boa e rrazoada gramdeza, e a composiçom dos seus membros em bem hordenada igualldade com graciosa e
homrrada presemça. He de gram coraçom e emgenho, nos feitos que a minha deffemssom perte ë çem, e todo meu
bem e deffemdimento soomente he posto em elle.

A mesma figura da cabeça (e subjacente a noção de corpo) encontra-se em apontamentos relativos
a outras cidades e territórios, organizando a narrativa compreensiva dessas situações novas.
292. Rui de Pina, Chronica do Muito Alto, e Muito Esclarecido Principe D. Diniz Sexto Rey de Portugal, cap. xiii ; composta por Ruy de Pina, Fidalgo da
Casa Real, e Chronista Môr do Reyno, fielmente copiada do seu original, que se conserva no Archivo Real da Torre do Tombo ; offerecida a Magestade
Sempre Augusta DelRey D. Joaõ O V. Nosso Senhor ; in Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D.
Afonso IV, D. Duarte, D. Afonso V, D. João II, introdução e revisão de M. Lopes de Almeida (Lisboa Occidental : Na Officina Ferreyriana, 1729 ; Porto :
Lello & Irmão Editores, 1977) : 266.
293. Gaspar, "Os portos fluviais do Tejo", Finisterra : Revista Portuguesa de Geografia, vol. V, n.° 10(1970) : 153-203.
294. Lopes, Crónica de D. ./oão/, I, clx, (1983,1990), vol. I : 343.
295. Lopes, Crónica de D. João I, I, clx, (1983,1990), vol. 1: 343
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Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, I
que era judeu natural do regno da Polónia da cidade de Posna, na qual eu estiue duas
vezes e negócios a que elRei dom loam terceiro q sancta gloria haja, me mãdou àquellas partes, cabeça, &
metropoli da Polónia maior, cidade grande, bem çerquada, & muito abastada de mantimentos.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, m. [Safím, 1513] Mandou a Nuno fernandez a Lopo barriga que fosse azemel da Bida, que
he ho lugar ë que hos capitães das Cabildas, & Aduares tem suas tendas, molheres, & filhos, & familia, & por mais
nobre lhe chamão em sua lingoagem azemel, que quer dizer na nossa, corte, ou cabeceira de toda ha capitania, de
qualquer daquelles aduares, ou cabildas.

8.3.2 A referência antropomórfica como explicação da ordem da cidade
Nos tratados de Francesco di Giorgio, o discurso da figura do corpo e dos membros encontra-se
associado ao desenho da cidade e à definição da sua centralidade [131], bem como ao desenho do
corpo da igreja [288-289]. O facto é particularmente significativo, no que se refere ao desenho da
cidade, porque este domínio concentra uma parte de sistematização da experiência recente e de
novas proposições de desenho urbano, que conferem aos seus tratados um carácter inovador e vão
além das justificações, apresentadas com fundamento na autoridade dos antigos.
Giorgio, Trait. S/M, m [Castelli e città]. Da Alessandra adonque, omo eccellentissimo et in ogni arte perito e solerte, fu
laudato la similitudine délia città al corpo umano.* Ogni volta adonque che alcuna parte principale delle città o altri
edifici si possono adattare ad alcuno membro dell'omo, debba avère la medesma proporzione alla città tutta, come
quello membro a similitudine del quale quello è stato giudicato.
Quanto alla terza principale parte, è da dividere quella in due particulare. In la prima è da considerare quello che si
ricerca alla bellezza, utilità et ornamento delia terra dentro aile mura. In la seconda, quale figura le mura debbi avère
alla città convenienti e forti.298
* La storiella di Dinocrate e del monte Athos è raccontata da Vitruvio (II.pref.l,sg....), donde certamente D. di G.
la trasse. Si trova ripetuta nella dedica a Federico d'Urbino del Liber machinarum delia Biblioteca Reale di Torino.
Plinio parla invece di un architetto Dinochares come fondatore di Alessandria d'Egitto {Nat. hist. V.62 ; VII125).

A figura do corpo oferece a referência para o ordenamento da cidade. O edifício com uma função
principal deve encabeçar a cidade. No caso em que a estrutura urbana detém um carácter defensivo,
a fortaleza deverá ser colocada à cabeça, na posição mais eminente. A posição da cabeça polariza a
estrutura urbana. Coincidirá, ou não, com a posição central, a que se encontra associado o espaço
urbano principal.
Giorgio, Trait. T/L, [Fortezze].... siccome noi vediamo gli antichi avere posto tutte le fortrezze ne' più forti e eminenti
luoghi che hanno trovato, e massime nella città a defensione e conservazione d'essa; cosi la natura avendo mostro a
loro el capo e faceia dei corpo humano essere el più nobile membro d'esso, e che cogli occhi visivi tutto el corpo
giuducar debba, cosi la fortezza di<a> essere posta in luogo eminente che tutto el corpo delia città giudicare e vedere
possa. Adunque la rocca de' essere principale membro dei corpo delia città, siccome el capo è principale membro di
tutto el corpo. 299

A ideia de interpretar a posição eminente da fortaleza na cidade e o seu sentido de acção vigilante,
como a de cabeça e olhos, relativamente ao corpo da cidade, mereceria ser comparada à função
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Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xliiii, (1949-1955), parte I : 104.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xxxii, (1949-1955), parte III : 134.
Giorgio, Jraltati, 1967, tomo II : 362,(4).
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atribuída à imagem da pessoa política do rei como cabeça e olhos do corpo político que é o reino,
desenvolvida na Oração de abertura das Cortes de 1562. O mesmo passa-se relativamente à
interpretação das partes da cidade, por comparação com os membros do corpo humano:
Giorgio, Tratt. T/L, [Fortezze]. Parmi di formare la città, rocca e castello a guisa dei corpo umano, e che el capo colle
apricate membra abbi conferente corrispondenzia, e che el capo la rocca sia, le braccia le sue aggiunte e ricinte mura,
le quali circulando partitamente leghi el resto di tutto el corpo, amprissima città.
Giorgio, Tratt. S/M, III [Castelli e città]. [Prima condizione comum Piazza] DÍCO adonque che in prima la piazza [maggiore e]
principale debba in nel mezzo e centro d'essa città, o più propinqua a que lio che sipuò, essere colocata, siccome
umbelico [ai corpo] dell'omo, [overo almeno più al centro approssimarla che possibile fusse quando il sito non
pâtisse quella essere in nel mezzo, e questo rimane in descrezione dello architetto,] la quale alla comodità debbe
essere seconda*.
* seconda si riferisce qui alla discrezione dell'architetto, con il significato di «obbediente».

Numa estrutura urbana simplificada, cabeça e umbigo podem coincidir. Com a diferenciação dos
dois lugares, a sua articulação relativa lança um princípio de polarização da malha urbana e de
extensão desenhada. Desse modo, é enunciado um duplo centramento que permite a exposição
distinta de poderes, dentro da cidade, colocando de um lado o poder religioso e político, e de outro,
o poder cívico da estrutura urbana local, cada um em relação com um espaço público próprio. No
seu conjunto, a cidade e as suas partes devem corresponder proporcionadamente.
Giorgio, Tratt. S/M, III [Castelli e città]. La ultima, che tutte le dette parti sieno correspondenti e proporzionate alia città tutta,
come el membro a tutto el corpo umano.

A cidade apresenta corpo e membros de boa e razoada composição. Também ela é persona, está
presente e vive, tem coração e engenho. As qualidades e feitos da cidade identificam-se com os dos
seus cidadãos.
Zurara, Cwn. dos feitos [de Guinée]. Como a cidade de Lisboa é a mais nobre do reino de Portugal, por semelhante os seus
moradores, contando a maior parte pelo todo são mais nobres e de maiores fazendas.

Considerando o exposto, pode concluir-se que a explicação do mundo, feita por analogia com a
figura do corpo humano, não serve para traçar uma linha de demarcação entre o mundo antigo e
moderno, nem deveria ser entendida, na época moderna, como presença dominada e subliminar de
formas arcaicas de pensamento.
O Renascimento e os séculos seguintes recorreram à figura humana para significar conceitos e
instituições, e para explicar princípios de composição (como Francisco de Holanda no desenho das
forças militares que hão de «tomar terra em Africa» sob a forma de uma figura humana, em Dequãto
serue A Sciencia do Desegno [39]). A figura do corpo humano oferece a referência de um princípio
de desenho e de composição dos membros e do corpo, das partes e de um todo, em arquitectura e
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Giorgio, Trattati, 1967, tomo I : 4.
Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 363,(2).
Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 365.
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no desenho da cidade, na medida em que o espaço, o território e a edificação são tomados como
lugar de encorporação de uma entidade e de uma instituição.

9 Prática da arquitectura na cidade: a obra singular e a obra de
benefício comum

9.1 As partes, os lugares e o espaço, um apontamento prévio de ideias
Ao longo do trabalho, foram utilizadas expressões como partes arquitecturais e espaço
arquitectural. Essas denominações genéricas referiam espaços e partes de edifícios como sala,
câmara, pátio {claustro), escada, varanda, torre, etc. A nomeação de partes permite indicar com
aproximação o sentido programático atribuído a esses espaços, que tomam corpo como unidades
elementares a partir de uma noção geral e sintética da finalidade e da forma, acertada por um sentido
de utilidade e de uso. Contudo, a perspectiva não é a do programa em si, mas a da resposta produzida
ao encontro desse programa. Como escreve Louis Kahn, o programa «é nada» e um «obstáculo». E
preciso é «responder ao programa»:
Kahn 1959.

The program is nothing. The program is a hindrance. You must answer the program.304

Kahn 1964.

programming is too dull a word.
This is the realization of the nature of a realm of spaces
where it is good to do a certain thing.

Em certa medida, quando colocamos o problema das partes, pensamos uma amplificação do sentido
de duas ideias apontadas anteriormente, e procuramos articular a sua conjunção:
- a ideia de Gregotti de que os arquitectos [do Gótico] transformavam matéria em factos
arquitectónicos, por contraposição a um pensamento actual habituado a lidar com uma ligação de
produtos acabados («noi assembliamo prodotti»)

;

- e a ideia de que a resolução de um problema é encontrada a partir da sua identificação, uma noção
que afirma a condição circunstancial do projecto («the problem tells you how to solve the
problem»307). A articulação das duas ideias aponta uma colocação da reflexão no terreno das
formações elementares, considerando a possibilidade da sua articulação em determinadas
sequências sintáticas, adaptadas caso a caso, em alternativa a uma reflexão colocada no domínio de
"tipologias", tanto quanto por tipologia estão a ser visualizados planos de sínteses conclusas,
distinguidas numa variância de organização interna.
Até que ponto a noção de partes coloca a reflexão num domínio elementar pode ser observado no
modo como Alberti define as partes.
Mberú, De reaed. rx, [viii]. Et sunt partes quidem, quibus circa formas utatur, lineae anguli extensio et talia.
ibidem, (intendendo per 'parti' quelle di cui si serve per dar forma alPedificio, ossia linee, angoli, superfície, etc.).
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Kahn, "Talks with Students" (1964), Louis I. Kahn: writings, 1991 : 164.
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A definição de Alberti repousa inteiramente no desenho da forma, mas o seu discurso compreenderse-á melhor, considerando que a definição surge em relação com a configuração pensada em torno
do conceito de síntese de concinnitas

.

A resposta encontrada com a realização dos espaços certos para um determinado uso distingue-se
de um enunciado directo e imediado de função, na medida em que contém a designação de uma
síntese de traços genéricos e essenciais de natureza arquitectural que dão o sentido de uso da
solução.
Kahn, 1964.

Spaces transcend function.3 ' °

O discurso de Kahn integra, pois, um sentido mais complexo, porque desloca a ênfase do espaço
definido pela função, para a noção de espaço que serve o uso das instituições do homem.
Kahn, 1964.

I know of no greater service
an architect can make as a professional man
than to sense that every building must serve an institution of man
whether the institution of government,
of home, of learning,
or of health, or recreation.
One of the great lacks of architecture today
is that these institutions are not being defined,
that they are being taken as given by the programmer,
and made into a building.

O espaço e a obra, ou uma parte edificada tomam a expressão de "instituição" arquitectural de
síntese, a forma de um corpo edificado e dos sentidos que organizam o seu uso pelos homens em
comunidade - uma res arquitectural.
Também a interpretação de Cícero da família como primeira expressão de sociedade que está na origem da cidade, da
coisa (da causa) pública e da república integra já um entendimento de articulação e de instituição nuclear que se alarga,
abrangendo as relações privadas entre pessoas e a comunidade pública, em geral (Off. 1(17).54).
Livro dos ofícios i(xvii).i6. Muitos graaos ha hi da companhia dos homeë s. E descendendo* daquela infiinda de que ja
falamos, primeiramente he seer dhû anaçom**; desi dhuù senhorio***; desi dhû a lingua, per as quaaes cousas os
homeë s som muyto ajuntados, e a(hi)inda mais chegada destas, seer dhû a cidade.... | Mas a companhia mais
achegada de todas estas cousas he dos parentes, por que comuu natureza he a todallas anymalias daver cobiiça de
fazer jeeraçom. E a primeira companhia he de tal ajuntamento, e desi a dos filhos, e despois de h ù a en que a estas
som todallas cousas comuû s. E questo he o começo da cidade e como semente de toda cousa pruvica.
* descendendo: u t . . . discedatur, «partindo». ** dhQ anaçom: ejusdem... gentis. *** dhuQ senhorio: ejusdem
nationis.

As noções de instituição, assim como de res arquitectural, entendidas como um corpo e uma
articulação de sentidos, de princípios e propósitos, de disposição e construção, denotam a natureza
compósita do conceito arquitectural, mesmo numa forma nuclear. E o retorno a um propósito
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Évora, paço de Sempre Noiva, o corpo de entrada com escada, terraço e um provável alpendre

arquitectural, entendido não estritamente como a definição do lugar adequado a uma função, mas
como a instituição de uma utilidade, implica o pensamento da obra no quadro de um uso reflexivo
da ordem instituída e dos seus valores. Esse modo de abordagem do espaço é necessário para
compreender a razão pela qual determinados espaços se tornam especialmente importantes, num
dado momento, e mesmo são objecto de nova definição.
Poderia ser alegado que existe um entendimento intemporal e invariante do que é essencial a um
determinado espaço como, por exemplo, o espaço de estar em comum, ou o espaço privado de
recolhimento, ou ainda um espaço de circulação. Contudo o entendimento da definição de cada um
desses espaços e da sua ponderação relativa (a prevalência e enfatização de uns em relação a
outros), e a invenção (a descoberta) de novos espaços revelam oscilações temporais. Na mudança
reconhece-se a especificidade de um tempo.
O mesmo se passa com a relação estabelecida entre espaços de natureza diferente, a sintaxe que
determina a sua sequência e a passagem entre eles. A definição dessas relações é temporal e
circunstancial, e desenvolve-se entre a recriação de usos consuetudinários de espaços, e a definição
de novas espacialidades e lugares que viabilizam novas formas de uso. Na disposição dos espaços,
dos seus elementos recorrentes e novos inscrevem-se regras de funcionamento e convivência, em
sociedade. A disposição e a distribuição dos espaços institui e articula modelos dessas regras.
No período em estudo e nos círculos próximos da corte, galerias, varandas e escadas exteriores, e
genericamente espaços (semiprivados) de recepção pública apresentam-se como um novo atributo
da qualidade das casas principais [154], à imagem do paço da Ribeira que surge como um do
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modelos a imitar em círculos próximos da corte, com as suas galerias voltadas ao terreiro, a escada
e os terraços do jardim. Novos corpos são agregados a um conjunto edificado existente, como
estrutura autónoma, fazendo ressaltar a novidade daquela parte arquitectural, como acontece com a
entrada do paço de Sempre Noiva [154,201] e as varandas da casa dos condes de Portalegre [202] e
da casa do inquisidor Salema Correia [203], entre outros. (Na escada do paço de Sempre Noiva, a
forma dos capitéis aproxima-os de uns existentes na casa do Capítulo do convento de S. Francisco,
e as bases apresentam um modelado semelhante ao das colunas do pórtico da igreja, o que permite
relacionar a obra do paço com a intervenção de Martim Lourenço em São Francisco, contratada em
1513313.)
Além das partes arquitecturais de aparato e representação, nas quais incidem algumas das
experiências do novo, deve ser prestada uma atenção especial às partes do serviço. Não se trata
apenas da parte de serviços que sempre gravitou, com maior ou menor expressão, em torno das
áreas habitáveis principais das casas, dos paços e dos conventos, nem das construções que nas
cidades servem a comunidade. O passo decisivo é dado, na época que estudamos, com a noção de
que essas obras e partes de um conjunto edificado e da cidade constituem uma contrapartida
importante das obras de aparato. Uma equivalência de importância que há-de encontrar uma
expressão conveniente de diferenciação, adequada a qualificar, com rigor e linguagem apropriada,
os aspectos específicos do serviço e da sua utilidade, que aproveitam ao indivíduo e ao bem comum.
Em certa medida, trata-se de relevar uma outra face - a face do serviço versus a face de mostra da
representação -, dando àquela a visibilidade de uma mostra que lhe certifica foro de cidadania.
A diferença estabelecida a nível da definição arquitectural dos espaços e (das partes) da edificação
é identificada por uma expressão adequada a cada uma das situações, segundo a qualidade de obra
de aparato ou obra do serviço, denotando um princípio de ordem, que orienta o exercício da
arquitectura. O sistema ordenado de valores partilhados de uma sociedade encontra a sua
transcrição aplicada nos princípios de ordem que determinam e orientam o saber fazer disciplinar.
Deixamos apontado um princípio de definição da obra a partir das suas partes e respectiva
articulação sintática que evidencia a temporalidade dos entendimentos do programa arquitectural,
através dos aspectos particulares da sua recomposição. Mas não falamos de tipos, porque as
articulações e novas recomposições, tanto quanto atinjam um certo nível de complexidade de
programa, não procedem da ideia prévia de um sistema rígido de distribuição global, antes resultam

313. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 260.
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de modelos de relações sequenciadas de vizinhança, adaptadas à circunstância local e inseridas em
preexistências. Esse é um princípio de fabrica et ratiocinatione, o pensamento de unidades de
síntese e dos modos de articulação. Concluiremos igualmente pela natureza arquitectural e
construtiva sintética dessas unidades.
Seja feito um apontamento relativamente às referências a uma ordem, em geral, e a princípios de
ordenamento de arquitectura, na intervenção urbana e na acção edificadora, que têm sido invocadas
no trabalho, sem que tenha sido aduzida comprovação da existência de um discurso sistemático
sobre o tema. Algumas das indicações de ordem das situações consideradas podem ser indiciadas a
partir da "sombra" que lança o seu provável conhecimento, mas não podem ser identificadas
documentadamente, na medida em que remetem para uma ordem não escrita, antes para uma prática
consuetudinária, cuja continuidade é dada na expressão «boo uso e antigo custume»
Esse sistema de ordem não escrita rege o funcionamento de significativos domínios da vida e das
relações entre as pessoas. O modo do seu conhecimento é alcançado pela experiência, pela narrativa
de situações e de acontecimentos, bem como pela sua vivência e enovação continuadas, numa prosa
casuística continuamente revisitada que funda a sabedoria experiente (veja-se a importância da
função cometida a D. Martinho de Castelo Branco, de ordenamento geral das festas de casamento
do príncipe D. Afonso, justificada pelo seu «siso, descripçam, e saber», assim das «cousas graves,
e de muita importância, como nas semelhnates de festas, e prazer»).
Pina, Chron. D. João il. E pêra isto, logo tanto que EIRey foy per seus Embaixadores, certefícado que o dicto casamento
era fecto, e do tempo que avia de ser consumado, logo ordenou de teer sempre em seus Paços casa deputada, que se
chamava das festas, de que deu principalmente cargo a Dom Martinho de Castelobranco, Veedor da Fazenda, em
que avia tanta confiança, que assi nas cousas graves, e de muita importância, como nas semelhantes de festas, e
prazer, sempre seu siso, descripçam, e saber, foy dos Reys a que sérvio muy estimado. Na qual casa sempre estava,
e com elle outros Officiaaes pêra isso deputados, e escolhidos, que entendiam em ordenar, maginar, e praticar
aquellas cousas que sentiam ser convenientes, e necessárias pêra mais comprimento, e perfeiçam maior das festas.
Porque EIRey ordenou, e mandou que fossem as maiores, e mais excelentes que se podesem fazer como disse, assi
naquellas cousas que tocavam a cerimonias Reaaes, que nas visitações, e recebimentos s'esperavam, como em
apousentamentos, e em outras policias, e principalmente em provimento de mantimentos pêra tanta gente, e salla de
madeira pêra banquetes, e consoadas, momos, touros, canas, justas, e outros entremeses:.. . 315

Segundo Althoff, três áreas de problemas encontram-se submetidas a um conjunto de regas não
escritas, sintetizado em alguns, poucos, princípios de base: em primeiro lugar, a interdependência
estabelecida entre normas comportamentais importantes e uma ordem hierárquica; em segundo
lugar, normas de actuação na condução de situações de conflito, e na sua resolução; em terceiro
lugar, o efeito estabilizador que tem um modo de comunicação demonstrativo por meio de sinais e
modos comportamentais ritualizados, que permite superar os momentos essenciais de uma
314. Carta de aforamento de Crara Sodre, freira professa, a Gil Vicente, Santarém, Mosteiro de Santa Clara (1497, Novembro, 16), in Viterbo, Diccionario
dos architectos, s.v. "Vicente (Gil)", 1904, vol. ID, n.° 1060 :181.
315. Pina, Chronica D'EIRei Dom Joaõ 11,x\\\,Crónicas de Rui de Pina, 1911 : 969.
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interacção

. O conhecimento do enquadramento regulador é determinante para a qualificação da

decisão e da acção (incluindo na arquitectura), elevadas pelo senso, a discrição e o saber. Assim é
alcançada a qualidade de certeza da acção, que se realiza na obra e na determinação dos lugares
certos.
O sistema de ordem de lugares, de espaços e de arquitecturas reflecte uma condição de não
homogeneidade do domínio, e de polarização. O ordenamento implica uma noção de coordenação
e de "referimento a -" que não é uma característica apenas de espaços antigos. A nãohomogeneidade é inerente à existência de diferenças e à presença de hierarquias que justificam a
distinção de lugares sagrados e do poder, como a marginação dos lugares antinómicos de menor
condição. Além disso, em certa medida, toda a arquitectura é sempre (também) definição de nãohomogeneidade. Uma não-homogeneidade que resulta da invenção e da criação de um espaço,
relevado da condição de indiferenciação para ser reconhecido como espaço e lugar da vida das
pessoas. A noção de não-homogeneidade dos espaços e dos lugares da arquitectura é, na sua
formulação positiva, ideia de heterogeneidade e diferença. Cada tempo irá marcar uma ideia de
heterogeneidade, num jogo de intertextualidades desenvolvido entre aproximação e distância entre
as pessoas, na permeabilidade de aberturas concedidas e modos de encerramento, na criação de
modos de visibilidade e comunicação, ou, pelo contrário, na formação de opacidades e espessura.
A não-homogeneidade e a heterogeneidade implicam a afirmação de referências e coordenadas, que
identificam os lugares e os espaços. O espaço não-homogéneo é, pois, o espaço de ordenamento e
orientação. Na cidade e no território, a leitura da ordem do espaço é feita como uma tomada de
referências e segue por sequências de referimentos, que fazem o reconhecimento de sítios, de
lugares e do edificado. Esse reconhecimento forma tramas de relações definidas com base na
semelhança e na diversidade, na invariância e na singularidade. Discursos de arquitectura
desdobrados à semelhança de um fio de Ariadne.
Na cidade e nos edifícios, como fábricas abertas em transformação continuada, o reconhecimento
de um enunciado (de nova intervenção) surge como uma interpretação suspensa num ponto, entre
as intervenções passadas e as intervenções que prosseguirão o discurso, actualizando a sua
legibilidade e transformando o seu sentido. A leitura e interpretação não pertencem, assim,
propriamente ao domínio da crítica à distância e da observação exterior neutra, mas são um
momento integrante da intervenção, necessário à revisão do sistema e à determinação do passo
seguinte da sua transformação.

316. Althoff, Spielregeln derPoliíik, 1997 : 289.
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9.2 As instituições e a cidade, concerto da relação
Consideramos certos aspectos de implantação de instituições do poder político e religioso, na
estrutura urbana, e de concerto das suas relações, no espaço, em que incidem algumas das
intervenções novas e de recomposição da época estudada. O modo como as instituições do poder
político e religioso, do rei, da Igreja e das ordens religiosas entendem a sua presença entre as
comunidades, na cidade e no seu termo, determina específicas acções de qualificação da relação
entre a edificação e a estrutura urbana, no interior da malha edificada, e do percurso de aproximação
ao conjunto edificado, no aro periurbano.
Observamos três aspectos. Em primeiro lugar, o sítio em que se implanta o corpo edificado e o
modo como este polariza a envolvente mais alargada; em segundo, as estruturas arquitectónicas que
formalizam espaços de interface, com uma utilidade própria e uma função específica de articulação
da relação entre a instituição e as comunidades urbanas; finalmente apontamos a ermergência de
uma noção de cenografia, associada à projecção da imagem da instituição, na paisagem urbana, e à
presença visível do seu corpo, no perfil da cidade e no território mais alargado. Os casos particulares
relevados têm como propósito a detecção de situações exemplares, a partir das quais podem ser
equacionadas algumas questões que serão retomadas de outros pontos de vista, nos capítulos
subsequentes.

9.2.1 O paço da Ribeira
Em Lisboa, a mudança que se dá com a passagem do paço real da alcáçova para a baixa da cidade,
no início do século XVI, anuncia uma transformação decisiva da relação da instituição real com as
comunidades urbanas e o corpo do reino, em geral. Além de conformar a importância da cidade, em
novos moldes, significa a possiblidade de ensaiar um lugar de máxima representação de urbanidade,
à escala do reino. Em parte, a instalação do paço da Ribeira aproveita um conjunto de edificações
mais antigas que se desenvolviam junto da cerca da cidade, do lado interior, algumas voltadas para
a rua nova dos Mercadores e rua da Calcetaria, embora tivessem, também, ligação à praia. Entre
esses edifícios contavam-se a casa de Ceuta, a casa da Mina, onde depois se faz a casa da India (as
duas instituições mantêm-se conjuntas), o Armazém e a Armaria. A integração de construções
existentes e a reconversão associada à edificação de novos corpo decorre, de modo continuado, a
partir do início do século XVI e ao longo dos decénios seguintes.
A passagem do paço, da Alta para a Baixa [156], culmina um período de crescente importância
económica e política da cidade que, já no século XIV, detém uma posição capital dentro do reino,
no quadro peninsular e na fachada da Europa atlântica, em relação com as actividades do comércio
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Duarte de Armas, iluminura do foral Ebvra colónia romana, 1501 (Évora, Arquivo Distrital)
António de Holanda atr., iluminura de Lisboa, in Duarte Galvão, Crónica de D. Afonso Henriques,
posterior a 1534 (Cascais, Museu Condes Castro Guimarães)
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e da navegação, potenciadas pela abertura das rotas do Oriente, os descobrimentos e a conquista.
No início do século XVI, Lisboa firma-se como uma encruzilhada do "mundo", onde confluem bens
e mercadorias, e cidadãos, mercadores, viajantes, aventureiros e escravos, numa imensa "placa
giratória" de transacção de mercadorias de bens materiais e do conhecimento. Lisboa consolida a
sua posição como a cidade principal do reino, e notabiliza-se pela riqueza e variedade das suas
gentes e produtos. Se essas são, com maior ou menor incidência, características específicas do
desenvolvimento de lugares urbanos situados na interface entre a terra e o mar, a qualidade própria
da cidade de Lisboa será dada por meio da realização de um programa edificativo, dirigido a
significar a sua posição de capitalidade política no reino e no mundo.
A transformação qualitativa inicia-se com a mudança do paço e a recomposição do sítio da praia da
Ribeira. No alto da alcáçova, o paço real inseria-se no castelo e confundia-se com a estrutura que
apresentava o domínio militar sobre a cidade e a região. Já o paço, implantado na frente urbana
fluvial da cidade marítima, "sela" uma nova centralidade resultante da convergência das acções de
sistematização urbana do crescimento da cidade extra-muros, e da sobreposição de novas funções
de capitalidade política, administrativa e comercial do reino.
A implantação do paço, na Baixa, articula uma visão da axialidade dos sentidos de extensão da
cidade, colocando-se em relação com a encruzilhada dos eixos principais do crescimento da cidade,
apresentados pelas Ruas Novas dos Mercadores, que aponta a direcção da expansão, na frente
ribeirinha, e do Rei, que organiza a penetração para o interior e o espaço periurbano, ao longo do
vale do Rossio. A configuração do conjunto edificado no terreiro da Ribeira retoma a direcção do
interior da cidade e do seu termo, que é também, genericamente, uma direcção do interior do
território do reino.
O conjunto das obras que dá origem à configuração do terreiro sistematiza o crescimento urbano da
cidade que extravasa a cerca medieval. Junto do rio e em cima da praia, forma-se a amplitude de
um terreiro maior, definido pelo corpo do paço, de um dos lados, e pelas restantes edificações que
se implantam ante a cerca dionisina e fernandina, a Portagem, a casa dos Contos, o Armazém régio,
o paço da Madeira, o paço do Trigo, a casa do Haver-de-Peso

. O lado nascente, será rematado

com a edificação da Alfândega Nova, iniciada a partir da segunda década de Quinhentos. Os paços
da Ribeira tomam o lugar central entre os edifícios principais do governo e da administração do
reino, construídos a par, e mesmo englobando as casas de Ceuta, a primitica casa da Mina [da
Guiné], a casa da índia, da Moeda, a torre do Armazém e a Armaria. A prevalência do paço no
317. A. Vieira da Silva, As muralhas da Ribeira de Lisboa, 2 vol. (Lisboa: CML, 2" ed. 1940), vol. 1: 9-10 ; m Iria Gonçalves, Um olhar sobre a cidade
medieval (Cascais : Patrimonia, 1996) : 62.
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espaço do terreiro é afirmada pelo corpo axial mais volumoso, situado no ângulo da "praça", e pelo
modo como aponte de galerias e varandas se projecta em direcção ao rio, sendo centrada por uma
torre e encabeçada pelo baluarte, junto da margem fluvial.
Segundo a documentação da obra e outros elementos relativos à cronologia de gravuras e vistas de
Lisboa, foi possível a Nuno Senos actualizar as leituras já avançadas por outros autores,
coordenando a informação dos momentos de construção com o aspecto da edificação, e propondo
uma nova interpretação do desenvolvimento da edificação dos paços. Em 1504, o paço «novamente
fabricado» ainda não tinha sido completado, segundo a informação de Lunardo da Cà de Masser,
enviado de Veneza ao rei 318 . A obra do baluarte, de Diogo de Arruda, arranca a partir de 1508,
exigindo uma complexa operação de assentamento das fundações em estacaria, que decorre no
primeiro ano; por volta de 1511 319 , encontra-se concluída a sua primeira forma de um corpo baixo,
encimado por um terraço com guaritas nos cantos. Entre o paço e o baluarte, desenvolve-se o corpo
da ponte das varandas, cuja construção decorre entre 1510 e 1511. Numa primeira fase, o edifício
compõe-se de dois pisos e um terraço superior, organizados ao centro por uma torre mais alta e
articulados com o baluarte por meio de um torreão - um piso baixo de arcadas, que integra lojas de
mercadores, e um andar de galeria recuada, pertencente ao domínio privado do paço. A altura do
torreão junto do baluarte denuncia a presença de uma escada de caracol que subia até ao nível dos
terraços da varandas.
As campanhas de obras dos últimos anos do reinado de D. Manuel incidem em duas linhas de
intervenção arquitectural. Na parte doméstica procede-se à ampliação e diferenciação dos domínios
privados, em especial com a criação de aposentos para o príncipe e para as infantes. Sobretudo, na
parte de representação pública dos paços, o corpo das varandas é alteado em mais um piso com
cobertura de telhado; e o mesmo acontece com o baluarte que perde a sua feição militar e passa a
definir-se como torre de honra e edificação paçã de aparato (no interior, as obras de remodelação
decorrem entre 1519 e 1521320). Essas obras encontram-se melhor documentadas que as
antecedentes321 e denunciam um incremento de intervenções no paço que poderá estar relacionado
com a preparação das festas do casamento da infante D. Beatriz.
A imagem global dos novos edifícios (re)construídos, visível na fachada urbana e fluvial, surge
como figura eloquente de uma nova urbanidade e da qualidade do reino, e de um desígnio universal

318.
319.
320.
321.

538

Nuno Senos, O Paço da Ribeira
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Senos, O Paço da Ribeira, 2002
Senos, O i>afo<&«/ieíra, 2002

1501-1581 (Lisboa : Notícias Editorial, 2002) : 51.
: 57,59.
: 163.
: 77.

que o rei representa e mostra. Em certa medida, o corpo alongado da ponte que dá continuidade a
uma direcção que vinha do interior, e o baluarte, no seu extremo, junto do cais e do rio, configuram
um eixo e um centro, as linhas de força e um lugar polar, à escala do reino. Situado no limiar da
passagem entre a terra e o mar, esse centro (coração e cabeça do reino), para onde convergem os
caminhos, é também o lugar da partida (de chegada), nas rotas do comércio e da conquista do
mundo.
A descrição da intervenção na ribeira de Lisboa poderia induzir a ideia de que se trata de uma
solução particular, específica da cidade. Compreender-se-á melhor a verdadeira dimensão do
conceito, se forem considerados outros casos. No período medieval, a imagem de senhorio de uma
vila confunde-se com a figura mais forte do poder militar que o castelo-alcáçova evidencia. Os
paços inscrevem-se então dentro dos castelos, salientando-se sobre a cortina da cerca (Guimarães,
Leiria, Estremoz, e nas ordens militares, Tomar, Castelo Branco,...). O paço de Guimarães poderia
ser citado como um dos primeiros que deixa a alcáçova, em Quatrocentos. No entanto, a sua posição
sobranceira, na encosta, salvaguarda a distância e a demarcação relativamente ao burgo. Por sua
vez, o paço real de Évora situa-se na parte baixa da cidade, do lado em que a vida urbana é mais
intensa, mas a sua estrutura confunde-se com a do convento franciscano em que se insere, e que é
obrigado a ceder partes da edificação e dos terrrenos [155].
Em Vila Viçosa é desencadeado um processo semelhante e contemporâneo ao de Lisboa, com a
decisão de transferir o paço da alcáçova para a vila baixa, para os terrenos de reguengo que
cerceavam, do lado norte, a expansão urbana regular da vila que então se lançava e se começava a
densificar. O desenho da malha da vila baixa polariza-se em função dos novos lugares da vida
política, cívica e social, expandidos na planície, sob o domínio, no alto, da fortaleza e da vila antiga,
cercada. O desenho urbano dá visibilidade à ordem e qualidade do poder do senhorio da vila e
governo, figurada na disposição, segundo um princípio de ordenamento político e social explanado
no espaço, que é mostrado em diferentes vertentes

. É ordenamento do senhorio militar, patente

na obra de reconstrução da fortaleza, na alcáçova; do poder político, na construção do novo paço e
no ordenamento da vila; e de fomento da religião e da cultura, no modo como as instituições ligadas
à vida religiosa e aos estudos (estes no século XVIII) polarizam localmente o espaço urbano, em
particular, em volta do terreiro ducal. Além disso, o ordenamento da vila mostra a qualidade da
administração e do governo local e a qualidade e riqueza dos seus habitantes, no modo como se

322. Maria Oliveira, coord., "O desenho da cidade: contribuição para o seu estudo", Actas do Colóquio internacional Universo Urbanístico Português
1415-1822 ; coordenação de Renata Araújo, Hélder Carita e Walter Rossa (Lisboa : Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses, 2001) : 87.
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encontram ordenados os lugares de habitar, do trabalho e da vida das pessoas, segundo as
comunidades e a condição social.
As intervenções consignadas em Lisboa e em Vila Viçosa [157,158] apresentam o princípio de um
desenho novo, voltado à representação dos lugares e da forma do poder político, afirmada na clara
identidade de um lugar edificado e do corpo dos edifícios do senhorio. Existe, é certo, uma diferença
de qualidade e de regularidade do desenho que sustenta a impressão de aparente diferença de
cronologia dos conjuntos edificados. Contudo, essa diferença de expressão não deve impedir a
comparação das intervenções nos dois sítios, decidida contemporaneamente e equacionada em
termos comuns.
A disposição de Vila Viçosa resulta da aplicação de um sistema de desenho urbano regular, que se
apoia em antecedentes nacionais de urbanismo regular (a exemplo de Tomar), cruzado com
modelos renascentistas. A influência de modelos renascentistas poderia estar ligada à presença, na
vila, de Benedetto da Ravenna, a quem é atribuída uma intervenção na casa-forte da alcáçova e o
lançamento da ala do palácio ducal323 (/do seu primeiro quarto324), a poente do terreiro ducal.
Porém, os factos urbanísticos em que assenta a definição do terreiro são anteriores à vinda daquele
mestre. São esses factos, a implantação do núcleo manuelino do paço ducal que determina os
alinhamentos no ângulo noroeste do terreiro e contém já o princípio da ala poente (pelo menos até
à porta de Ferro), e a escolha do sítio do convento de Santa Cruz, depois convento das Chagas, na
sua frente sul, associada à posição da rua dos Fidalgos que se insere na mediana do grande espaço
aberto. Com a implantação do paço ducal e a primeira intenção de fundação de uma instituição
monástica feminina, nos alvores de Quinhentos, está configurada a escala do terreiro, na diagonal
e no eixo norte-sul, assim como pode ser estimada a sua extensão, à largura, antecipando uma
definitiva regularização que ocorre mais tarde, com a reformulação dos alinhamentos do convento
de Santo Agostinho, do lado nascente. Assim, o desenho urbano do conjunto inscreve-se
temporalmente na época em que decorre a obra do paço e do terreiro da Ribeira, antecedendo a
intervenção renascentista que desenvolve a ala do paço.
A clareza do desenho regular e ordenado de Vila Viçosa deve-se a uma convergência de factores,
em que se contam a capacidade de acção e prestígio da casa ducal, afirmada pelo poder e os meios
de realização, num curto período de tempo, e a experiência continuada de um desenho de retículas,

323. Rafael Moreira, "Uma 'Cidade Ideal' em Mármore: Vila Viçosa, a primeira corte ducal do Renascimento português", Monumentos 6 (Lisboa :
DGEMN, Mar. 1997) : 48-53.
324. Marta Oliveira, "Vila Viçosa: temas de ordenamento urbano", ([ Jornadas do Património: Arquitectura e Urbanismo em Vila Viçosa), (Vila Viçosa,
2004 [a publicar]).
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que se aproxima de uma matriz quadriculada, beneficiando das condições do meio físico, em que
está a ser lançada (uma área de planície ainda não condicionada por edificações).
Já em Lisboa, a obra do paço da Ribeira precisa de ser talhada à medida da circunstância exacta
local e das funções complexas que aí devem ser articuladas. A imagem resultante será de tal modo
eficaz, que irá moldar a visão das gerações seguintes, até aos nossos dias. Esse é um critério decisivo
para compreender a sua qualidade e a importância do seu rasgo. O seu carácter decorre não da
importação de um modelo fixo, mas de uma solução prosseguida no tempo e da sua adequação à
especificidade do sítio. Trata-se de resolver a relação da cidade com o rio, na particularidade do
lugar criado junto da margem, organizando o terreiro, de modo a articular a chegada por mar, os
cais e a praça, e definindo o enquadramento do espaço com edifícios públicos de governo do reino,
que configuram a frente urbana, como sede do poder real.
Nesse espaço de mediação entre a cidade e o rio, encontram-se concentrados os principais edifícios
públicos do governo que organizam a entrada monumental, às portas da principal cidade do reino.
A posição do terreiro, frente à cerca da cidade, coloca esse espaço urbano fora dos limites da cidade.
A escolha do local e as intervenções que transformaram o sítio parecem naturais e óbvias. Porém,
ao mesmo tempo, a posição local revela-se essencial a uma conformação do lugar com uma
qualidade mais abrangente, inclusivamente de sentido "nacional".
Sobre o espaço da ribeira de Lisboa havia a reserva de que não fosse cedido a particulares, como D.
Manuel faz questão de notar, quando, em 1498, autoriza a cedência de terrenos destinados à
edificação de casas de tendas e boticas, no exterior da cerca, «para nobreza da cidade», «sem
embargo das determinações e leis dos reis passados», por si confirmadas, de «que na dita Ribeira
de fora dos muros nom fossem dados pela cidade um só palmo de terra a pessoa alguma»

.

Em certa medida, o lugar antepõe-se à cidade. Coloca-se à sua frente, subtraindo-se formalmente à
alçada, que adviria da inscrição no espaço intramuros, ou adjacente, em virtude do crescimento e
expansão da área urbana. É, pois, numa área de reserva e no domínio público que vai ser
conformado o lugar central do poder Real e da Coroa, no reino, apresentando em permanência,
através da fábrica edificada, a mostra continuada do corpo político que se torna independente da
estada da corte na cidade. A incorporação dos edifícios do poder político, tecida na malha dos
lugares da vida pública e cívica da estrutura urbana, forma a imagem de nova urbanidade da cidade
principal do reino.

325. Carita, Lisboa manuelina e a formação de modelos urbanísticos, 1999 : 210.
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Também a nível da disposição da parte privada dos dois paços, real e ducal, se observa uma
semelhança de princípios. Em Vila Viçosa, os lugares da vida privada dos duques afastam-se de
uma exposição urbana demasiado visível. Recolhem-se para além das fachadas, englobando um
vasto domínio de espaços ao ar livre e de jardins privados, na parte posterior. Do mesmo modo, em
Lisboa, apenas uma parte do domínio privado do paço da Ribeira é visível e expõem-se com os seus
terraços e varandas, voltados à frente fluvial [156]. Uma dimensão considerável do conjunto subtraise aos olhares e aos lugares da vida pública urbana, entalando-se contra o espaço da antiga cerca
fernandina, e abrindo-se aos jardins, que se desenvolvem a poente da ala das arcadas e das varandas.
No âmbito da tratadística, alguns dos referimentos mais importantes para as transformações
ocorridas no terreiro da Ribeira encontram-se notados em desenhos de Francesco di Giorgio.
Embora não estejam delineados com segurança os percursos que levam ao conhecimento dos
escritos e desenhos dos tratados de Francesco di Giorgio, que não foram editados, a possibilidade
do seu conhecimento em Portugal foi sugerida primeiro por Jorge Segurado, a propósito da planta
centrada de Bom Jesus de Valverde326, tendo sido retomada por Rafael Moreira, no caso de um
desenho de arquitectura militar, colocado em relação com a torre de Belém

. Decisiva poderá ser

a referência a um certo «Maestro Diego portoghese», talvez Diogo de Arruda, que estaria ao serviço
de Afonso II de Aragão, duque da Calábria, em 1485-1486, onde teria participado em trabalhos de
fortificação juntamente com Baccio Pontelli e Francesco di Giorgio, «a remodelar a cerca de
Nápoles e erguer contra os turcos fortificações costeiras na Apúlia»

. A possibilidade de

referimento a certos desenhos dos Trattati confirma-se igualmente para uma série de soluções e
pormenores evidenciados no Paço de Ourém329. Terão sido, ainda, os apontamentos de Francesco
di Giorgio, mais que as ilustrações de Vitrúvio, publicadas nas edições quinhentistas do tratado, a
fonte de inspiração para o desenho da igreja de São João, patrocinada por D. Miguel da Silva, junto
da foz do rio Douro330. Apontamentos de Francesco di Giorgio, relativos a um convento com
claustro circular viabilizam a solução de claustro do convento do Salvador, no termo do Porto (Serra
do Pilar)331. Assim, em face dos exemplos citados, parece aceitável admitir um conhecimento

326. Jorge Segurado, Francisco d'Ollanda: da sua vida e obras, arquitecto da Renascença ao serviço de D. João 111, pintor, desenhador, escritor,
humanista (Lisboa : Edições Excelsior, 1970) : 363.
327. Rafael Moreira, "A arquitectura militar", História da Arte em Portugal. Volume 7: o Maneirismo ; por Vitor Serrão, colab. José Eduardo Horta
Correia et ai (Lisboa : Alfa, 1986) : 139.
328. Moreira, "A Arquitectura do Renascimento . . .", 1991, vol. 1: 150.
329. "A obra de D. Afonso em Ourém: o paço e a cripta", levantamento e estudo por Carla Joaquim, Cristina Santos, Helena Gomes, Nuno Moura (Curso
de Arquitectura, trabalho prático da disciplina de História da Arquitectura Portuguesa ; Universidade do Porto, Faculdade de Arquitectura, 1998).
330. "A igreja do forte de São João da Foz e a obra de Francisco de Cremona, na Foz do Douro", (Curso de Arquitectura, trabalhos práticos da disciplina
de HAP), (Universidade do Porto, Faculdade de Arquitectura, 1991,1993, 1999).
331. Marta Oliveira, "O Mosteiro do Salvador . . .", Monumentos, 9 (Set. 1998) : 19.
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directo da escrita teórica e desenhada do mestre, como uma das fontes de inspiração para a obra do
paço da Ribeira.
Vários aspectos chamam a atenção para a hipótese de um referimento aos tratados do mestre
italiano, no caso da intervenção no terreiro e no paço. Na descrição dos edifícios públicos {da
república) da cidade, Francesco di Giorgio introduz o problema da sua relação com a cidade, que
deve ser definida por meio de um espaço público, uma praça ou largo fronteiro.
Giorgio, Tratt. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare 1'acqua]. \M23\ Di poi che delle particular! case è ditto, bene è da
dire delle pubbliche, le quali sono di due spezie, cioè di tiranni e di repubblica e di signori e personeproprie: e prima
diremo delle case delle repubbliche. Dico adonque che queste dieno avere la piazza comune e principale delia città
inanzi [, sicondo che è ditto nel primo trattato]; debbe essere libero el palazzo et espedito intorno.

A posição de uma instituição deve salientar-se, dentro da estrutura urbana, e assinalar a sua
autonomia, no conjunto de edificações em que se insere. A individualização do edifício pode
ocorrer de várias maneiras, incluindo a ocupação integral de um quarteirão ou a presença do corpo
do edifício isolado, dentro de um espaço urbano mais alargado.
Por sua vez, a relação da parte principal da edificação, com a envolvente, deve ser mediada pela
anteposição de um espaço público que resolve o enquadramento do edifício na malha urbana. A
condição de edificação principal e pública é sublinhada pelo cuidado com que é pensada a sua
aproximação, seja através da visão do seu enquadramento, dada pelos percursos urbanos de
aproximação, seja por meio de uma gradação de sucessivas distinções de natureza arquitectural que
sequenciam a transição do espaço público aberto para o interior privado do edifício.
Relativamente à definição do plano de interface entre o público e o privado, Francesco di Giorgio
define soluções possíveis para qualificar a distinção, por meio de uma elevação da plataforma em
que assenta o edifício, de dois ou três degraus. Mas considera, também, modos de permeabilidade
e de abertura do domínio privado, relativamente ao público, e de relação do interior com o exterior,
através de arcadas e varandas, e da colocação da sala grande na fachada principal.
Giorgio, Tratt. T/L, [Architettura antica e moderna e pratiche costruttíve]. In prima le case reali e signorili debbano dinanzi a sé avere
una magna e spaziosa piazza dove 1'entrata delle pubriche strade si riferischi. La faceia d'essa sopra due o tre gradi
elevata, con una o tre porti nella sua apparenzia e fronte. E intorno libaro e spidito, con amprissime strade ch'entomo
a esso* circulando vada, non superato d'alcun'altra muraglia o edifizio che li apresso sia. Abbi uno spazioso e gran
cortile in nella prima entrata, e l'andare d'essa** in longhezza di piei quaranta e in larghezza vinti, inanzi che alie
logge si pervenga.
* Sottintende edifizio. ** e l'andare d'essa: e il corridoio o andito di essa (sottinteso entrata).
Giorgio, Tratt. T/L, [Architettura antica e modernae pratiche costruttive]. Le case de' principe e gran signori vogliano essare in nella
prima fronte di bello e grato aspetto. Situate con espaziose piazze dinanzi da esso.

332. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 350.
333. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 70,(6,7).
334. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 72.
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Giorgio, Tratt. T/L, [Architettura antica e moderna e pratiche costruttive]. Similmente SÍa una casa longa piei dugentodieci e larga
centocinque, la qual per testa abbi 1'entrata e diverso la spaziosa piazza dinanzi a essa. Intorno circundata da strade
o vie, e diverso la piazza una sala di longhezza piei cinquanta e larga quaranta.
Giorgio, Trail. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare l'acqua]. \M24\ [Ultimamente è da trattare del]le case di signores
[particulari] o vero prencipi. [E prima a me pare che] inanzi dieno avere una ampla piazza, [e] dintorno libera et
espedita; puossi fare inanzi alia intrata uno portico longo quanto la faceia con logge sopraposte. Di poi una ornata
porta et intranta mezzo delia casa, con andito [o con] átrio o [con] cortile di portichi e logge circundato, li quali sieno
deambulatori, per le quali intorno a tutte le stanzie di quello piano si possi intrare [e pervenire].... Sopra dei primo
pavimento |565v| si perviene per late scale in una loggia sopra li detti cortili; et apresso a questa loggia sia una sala
grande e principale la quale debba essere sopra a la piazza; e da ogni capo delia sala vole essere uno salotto

Desse modo, as arcadas e galerias abertas do paço da Ribeira, incluindo as varandas nos corpos da
parte privada de habitar, podem ser lidas à luz de certas passagens da tratadística da época, e
nomeadamente dos escritos de F. di Giorgio.
A referência a modelos de edifícios renascentistas contempla, frequentemente, a inclusão de pátios
e "claustros" como elementos centrais de distribuição do espaço interior. Todavia, essa referência
nem sempre está presente em soluções portuguesas de arquitectura pública e civil. Aliás não esteve,
igualmente, numa série de villae romanas que apresentam um pátio muito pouco desenvolvido
(Milreu, Pisões), ou mesmo prescindem da sua incorporação, na organização central da casa (São
Cucufate). Pelo contrário, os edifícios organizam-se de forma compacta ou em alas compridas que
formalizam uma solução de poderosa frente urbana na paisagem da cidade e no campo, a exemplo
da ala conventual de Santa Maria do Espinheiro (e de Santa Marinha da Costa de Guimarães, entre
outros conventos edificados nos séculos seguintes). Assim, se fosse prosseguida a leitura do texto
de Francesco di Giorgio, relativa a um 'palácio', apenas seria reencontrado "terreno conhecido" no
momento em que o autor descreve a fachada posterior das casas principais, e expõe um princípio de
permeabilidade e de comunicação para o exterior por meio de logge, que se abrem ao espaço dos
jardins. Adiante, serão considerados esses aspectos relacionados com o mundo privado das casas.
A solução do paço da Ribeira privilegia uma imagem de abertura e de comunicação, que torna
possível a visibilidade do movimento das pessoas, no espaço percorrido de arcadas e galerias.
Arcadas e galerias, associadas à frontaria do paço real, configuram um modo de abertura e de
encontro entre a instituição e as comunidades da república, sob a forma de lugares e espaços que
permitem a mostra do rei, ainda dentro do paço e na saída para as ruas da cidade. A semelhança do
largo fronteiro de edifícios públicos da cidade, que ordena o espaço urbano na sua aproximação,
também os alpendres, galerias e arcadas, associados ao corpo do edifício público, ajudam a
configurar a aproximação formal à instituição. Como espaços de acolhimento semiabertos,
335. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 76.
336. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 351-352.
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apresentam lugares de permanência intermédia que organizam a transição entre o exterior e o
interior, dando forma a um modo de encontro entre a instituição e as comunidadas da república, e
adaptando-se a uma pluralidade de funções e usos.
Alberti, De re œd. v, [ii]. Portico e vestibolo - secondo la nostra opinione - non sono destinati soltanto alla servitíi, come
pensa Diodoro, ma a tutti i cittadini.*337
* Diodoro Siculo, Bibl. hist, V.40.I.

Cortesãos, comunidades e organizações locais, mercadores e viajantes utilizam esses espaços para
um sem número de funções, actos públicos, transacções e encontros. Nos reinados de D. Duarte e
D. Afonso V, por exemplo, está documentada, em Sintra, a utilização de alpendres do paço real, sob
a sala grande, e da praça e adro de São Martinho, para a realização de reuniões da vereação do
Concelho, audiências, contratos e cabido geral da confraria dos Fiéis de Deus

. No caso dos paços

da Ribeira, é específica a ocupação do piso baixo à&ponte com lojas de mercadores que mantinham
provavelmente uma relação de serventia com a casa da índia
As lojas ocupariam os módulos correspondentes aos arcos largos da varanda térrea, integrando-se num percurso que do
cais onde eram desembarcadas as especiarias («dove se desimbarca la especierie» (1575)340) fazia a passagem às casas
de Ceuta e da Mina/Índia do lado setentrional do terreio do paço. Talvez uma pequena edificação anexa ao baluarte, do
lado nascente, que desaparece das imagens da cidade a partir de Vista de Lisboa de António de Holanda {Crónica de D.
Afonso Henriques de Duarte Galvão), posterior a c. 1534341, fosse destinada especificamente a um sítio de controlo das
descargas e alfândega das naus que transportavam especiarias.

Inusitada associação, essa, de um paço real máximo que albergaria no piso baixo mercadores («e'il
palazzo reale è lungo la riviera, ma gli altri abitatori, che stanno in basso, sono tutti mercatanti»,
numa descrição de um mercador florentino de 1578

). O seu sentido deverá ser compreendido à

luz da trilogia de conquista, nauegação e comercio que integra o título de D. Manuel, relativo ao
senhorio das partes do mundo, inscrito na moeda Portugueses de Ouro de 1499, na face que
apresenta as armas do reino e a Coroa:
Góis, Chwn. do Felicíssimo Rei, IV.... & da outra parte tinham ho scudo das armas do Regno cõ sua coroa, & dous letreiros,
hu na garfílla de fora aho redor q dizia, primus Emanuel Rex Portugaliae Algarebioru citra, & vlara in Africa, &
dominus Guinae, & outro letreiro aho redor das armas que dizia cõquista nauegação comercio Aetiopiae, Arabiae,
Perfiae, Indiae.343

Volvidos os reinados de D. João II e D. Manuel, Garcia de Resende, que viveu e escreveu sobre
esses tempos de proximidade entre o rei e os cidadãos («costume bem chão»), nota na Miscelânea
os indícios de um distanciamento, que começa a fazer-se notar a partir do segundo quartel do século
XVI, e fala da impressão de ausência da pessoa real, por falta de visibilidade

. Nuno Senos

337. Alberti, L 'Archilelíura. De re aedificatoria, 1966, tomo 1: 338.
338. Documentos identificados por Anselmo Braancamp nos arquivos da Misericórdia e pergaminhos da confraria dos Fieis de Deus ; in O Paço de Cintra
, desenhos de S. M. a Rainha a Senhora Dona Amélia ; apontamentos históricos e archeologicos de Conde de Sabugosa ; collaboração artística de E.
Casanova e R. Lino (Lisboa : Imprensa Nacional, 1903) : 29-30.
339. Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 67,76.
340. Simão de Miranda, Ulisiponae Pars, desenho de 1575, in Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : fig. 12.
341. Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 97.
342. Lettere di Filippo Sassetli, ed. Eugénio Camerini (Milano : Casa Editrici Sonsogno, [s. d.]) : 125 ; tn Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 67.
343. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxvi, (1949-1955), parte IV : 239.
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sublinhará igualmente o afastamento de D. João III do paço da Ribeira, onde praticamente não vai,
e de D. Sebastião, que inclusivamente evita deter-se em Lisboa. Em certa medida, essa falta de
visibilidade do rei detém um equivalente arquitectural. Em Vila Viçosa, as qualidades de abertura
e transparência da fachada já não se encontram presentes, na extensão da ala do paço que se
caracteriza por uma frontaria organizada segundo a solução corrente dos palácios do Renascimento
(tal como o paço da Ribeira, do final do século XVI). A fachada extensa, articulada em corpos, é
ritmada por aberturas que não conformam uma acessibilidade, nem uma relação de transparência,
entre o interior e o exterior, antes pontualizam momentos de comunicação estante. As pessoas
surgem à janela, mas não são vistas, deslocando-se no interior das varandas do edifício.
O problema da visibilidade é essencial para o entendimento da questão no plano da arquitectura. O
período em que tal visibilidade mais se faz notar coincide com a presença frequente de soluções
alpendradas, na organização das fachadas de edifícios públicos. A proximidade da instituição real
das comunidades dos seus súbditos, que é notada por meio da presença do rei, que se faz familiar
entre as pessoas, pode ser seguida na expressão formal e institucionalizada que resulta da
clarificação de níveis de visibilidade e aproximação, conformadores dessa relação, através do lugar
genérico de varanda. Há, assim, abertura e aproximação, como há, também, o aspecto
complementar da instituição de uma distância que estrutura a aproximação formal, designadamente
por meio da escada de aparato. Os dois aspectos dão forma a uma relação, que antes da segunda
metade do século XV não estaria a ser tematizada do mesmo modo, seja relativamente à actuação
da figura política do rei, como se depreende da passagem de Rui de Pina acerca de D. Afonso V,
seja relativamente aos lugares do acontecimento da sua presença, que é um problema arquitectural.
Pina, Chron. D. Affomo v.... foy o primeiro Rey que pellas praças e lugares pubrycos das Cidades e Vyllas de seus Reynos
fez a todos muy famyliar sua vista, porque atée seu tempo os Reis destes Reynos assy raramente o faziam, que
quando alguma ora ante a face do povo sahiam, concorria de todallas ruas tanta jente pêra os ver, como se fose huma
gram novydade, mas ysto procedeo de sua humana condyçam, por as gentes mais facilmente lhe poderem pedir
mercêe e requerer justiça, em cujo despacho foi sempre muy liberal e atento.
(A observação de Pina poderia ser motivada por comparação com o reinado de D. Duarte, já que existe a memória de
grande empatia entre o Mestre de Avis e o povo comum de Lisboa, pelo menos até ao seu levantamento por rei: «quamtas
vezes o Meestre cavallgava pella villa, era assi acompanhado do comuû poboo, como sse das maãos delle caíssem
tesouros que todos ouvessefm] dapanhar» .)

9.2.2 As ordens religiosas e a cidade
No plano da relação das instituições religiosas da Igreja com a cidade, em especial das ordens
religiosas, interessa considerar apenas alguns dos aspectos em que mais parece fazer-se notar uma

344. Ver :510.
345. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Ajfonso V, ccxiii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 880-881.
346. Lopes, Crónica de D. João 1,1, xx, (1983,1990), vol. I :43.
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marca de temporalidade no desenvolvimento de acções que concretizam a vocação espiritual e
pastoral de diferentes ordens. O processo de especificação dessa relação denota o poder e a
autoridade detidos pela ordem no domínio religioso, os caminhos de espiritualidade que apresenta
para a salvação e os valores que enquadram a sua acção pastoral na direcção espiritual e temporal,
junto dos homens e das comunidades.
Nos casos em que é importante a representação de uma posição de domínio na sociedade e a
apresentação de uma imagem correspondente, especialmente nas ordens medievais principais que
gravitam nos círculos próximos do poder real, como os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho
(Coimbra, Lisboa) e Cister (Alcobaça), a continuidade da presença actuante será associada a uma
renovação da instituição e actualização da imagem da sua presença edificada, nos espaços da cidade
e na paisagem urbana, pois não se trata, na maior parte dos casos, de uma nova implantação das
edificações. Alguns conventos formalizam, na época, soluções arquitecturais de transição entre o
exterior público e interior privado, com a construção de alpendres e pórticos que permitem um uso
diversificado para trocas comerciais e para o exercício de actos públicos (notariais e outros), e
oferecem condições de reunião e de abrigo individual. Numa carta em que são descritas as obras em
curso no mosteiro de Alcobaça, a função desses alpendres está perfeitamente enunciada:
Carta a el-rei de frei João Claro, na qual se dá vários apontamentos das obrigações que tinha e lhe fala dos danificamentos do seu convento (s.d.).

[Sobre o alpendre que sta aa porta de Santiago] E debaixo ficara alpendre como agora he onde se ajunta ho convento
pêra se fazerem hos prazos e arendamentos porque he j a na claustra segunda onde se nom requere goarda de
silentio.347

É verdade, que tais funções sempre foram exercidas, em relação com o espaço das igrejas, nos seus
alpendres e galilés, mas nos conventos pode haver lugar à formação de uma sequência mais
complexa que leva, em alguns casos, a um primeiro claustro, utilizado como um espaço de encontro
semipúblico, ao serviço de membros da comunidade civil, como pode ser observado em Santa Cruz
de Coimbra.
Nas ordens que se caracterizam por um discurso de distanciamento e de certa reserva, relativamente
ao mundo (por exemplo, os Franciscanos observantes, os Jerónimos, em parte, e os Capuchos) o
lugar dos seus conventos tenderá a ser elegido no aro da cidade, entre as hortas e pomares,
quintinhas e villae que pontuam o espaço periurbano. À margem da vida urbana, mas à distância de
uma caminhada breve, a acção dessas ordens oferece o lugar do ermo (o deserto) e um sítio de
apartamento e contemplação, que tanto pode ser um espaço de amenidade («o deserto he como

347. Gav. XV, maç. 2 - doe. 42, As Gavetas, (1960-1977), vol. IV : 149.
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arrebalde do ceo», na expressão de frei Heitor Pinto

), como pode servir de dura prova, no meio

da natureza agreste e selvagem de fragas e ermos.
Frei H.Pinto, imagem, "Dialogo daReiígiam". E pêra que tomemos a cousa mays de longe, dizeyme Elias, & Eliseu, & os filhos
dos Prophetas, & S. Ioão Baptista, & outros diuinos varões, que se foram aos ermos, que faziam senam ensinamos,
quanto nos conuem o apartamento? Si, disse o peregrino, mas todauia esses mesmos tornauão a pouoado. E S. Ioão
veo do deserto a Ierusalem a pregar na corte delRey Herodes. Isso, disse o religioso, he verdade, porq quando a
charidade o requere, licito he aos religiosos pregar nas cidades, & nos paços dos principes.

A posição de Santa Maria do Espinheiro, dos Jerónimos, relativamente a Évora, e da quinta de
Valverde, dos Capuchos, ou o lugar do conventinho capucho, junto de Vila Viçosa prefiguram a
amplitude de condições possíveis. Alguns dos sítios escolhidos denotam uma intenção de marcar a
visibilidade no território, como o faz o convento do Espinheiro num pequeno cerro, em diálogo
contraposto à elevação da cidade de Évora, ou pelo contrário, acentuam uma intenção de se
subtraírem aos olhares do mundo, com a imersão do mosteiro nas dobras das serranias e nas faldas
do monte (São Francisco do Monte, na Abelheira em Viana do Lima).
A inserção periurbana de algumas dessas instituições poderia ser considerada também na
perspectiva de uma sensibilidade nova pelas questões da natureza. São conhecidas as caminhadas
dos reis, numa intenção de devoção a que juntam, por vezes, o prazer de um dia passado no campo.
Como exemplo, a romaria que fez D. João II, de Torres Vedras a Santo António da Castanheira,
Santa Catarina de Carnota e São Francisco de Alenquer, e depois, a ida com a rainha ao conventinho
da Senhora da Pena, em Sintra:
G. de Resende, Chmn. dom loam il
forão estar onze dias por h û a nouena que prometerão, e estiuerão muyto sos, porque
então a casa era hû a bem pequena hermida, e os que com elle estauão pousauão em tendas que o Rei ahy mandou
leuar,. . . 350

Em Évora, contam-se as idas de reis ao convento do Espinheiro, de D. João II e de D. Manuel, que
vão em cortejos de aparato.
G. de Resende, Chron. dom loam 11. Foy el Rey hum dia de Euora a ouuir missa a nossa Senhora do Espinheiro, e por fazer
grande calma, e muito pó, e yr muyta gente com ele, se recolheo depois da missa dentro no mosteyro, e mandou dizer
a todos que se fossem a comer, que ele queria ficar soo.

Mas também podem ser lembradas as peregrinações de D. Jaime ao ermo do Conventinho, numa
expiação de remorsos afogados num vale entalhado, junto da sua vila viçosa, atrás dos montes da
alcáçova. Proeminência, na paisagem urbana e no território, ou recolhimento apagado, entre a
penedia serrana, desenham as estremas de uma presença virtuosa entre as comunidades, numa
interpelação que atraía, por igual, a vontade espiritual do homem urbano [159].

348. Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Crislã ordenada por diálogos, 2 tomos, "Dialogo da Religiam", cap. iii ; introdução de José V. de Pina Martins.
[Imagem da Vida Christam, ordenada per diálogos como membros de sva composiçam, nova edição]. Lisboa : Na Typographia Rollandiana, 1843 ; ed.
fac-simile, Porto : Lello & Irmão Editores, 1984), tomo 1: 107.
349. Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, "Dialogo da Religiam", iii, 1984, tomo I : 105-106.
350. Garcia de Resende, Chronica, clxxi, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 247.
351. Garcia de Resende, Chronica, xc, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 131.
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159

Vila Viçosa, o ermo dos Capuchos junto da ermida de Nossa Senhora da Piedade

As ordens religiosas, vocacionadas para uma pastoral exercida entre as comunidades urbanas (as
ordens Mendicantes e dos Pregadores, e os Jerónimos, em Belém), consolidam a sua acção de
formação e de assistência às pessoas, e de serviço às comunidades urbanas. Nessas ordens, em
consequência da sua presença interventiva, junto das comunidades, assiste-se a uma acção em três
vertentes com implicações arquitectónicas e urbanísticas. O conceito de espaço fronteiro é
desenvolvido sob a forma de um terreiro ou de um largo, ao qual se juntam espaços de alpendradas.
Acresce a abertura do interior dos conventos, em particular do espaço do refeitório, que é usado
inclusivamente para encontro de leigos e actividades da sociedade civil.
Tirando partido de uma implantação que procura realizar, desde o início, a condição de estar no
meio das pessoas e na encruzilhada dos seus percursos, esses conventos oferecem-se como lugares
do encontro e de abrigo, junto das portas da cidade e dos portos, nos lugares da mercancia e dos
ofícios, que identificam o domínio da cidade sobre o território. Um dos elementos centrais da sua
articulação com a cidade é o largo, o terreiro ou campo. Situados, por vezes, na periferia nova da
malha urbana, os espaços fronteiros dos edifícios públicos organizam a confluência dos caminhos
da cidade, sob a forma de um espaço aberto de encontro e de reunião, um terreiro que se abre ao
enfiamento dos percursos e devolve a cidade em profundidade. Esses largos antecedem a passagem
ao adro, em que é exercida a jurisdição eclesiástica privada.
Por vezes encontram-se, à margem dos factos principais relatados em documentos, pequenos
apontamentos de referência a esses terreiros e campos, que estão a ser regularizados ao tempo dos
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episódios notados. Se fosse possível coligir todos esses apontamentos dispersos, haveria uma noção
da efectiva marca de temporalidade de projectos urbanísticos, sem nome nem autoria, que articulam
a presença da instituição com a estrutura urbana, seja no caso do convento, como, também, da igreja
matriz e paroquial.
Pina, Chmn. D. Duarte. [Infante dom Henrique, acerca da cruzada no Norte de Africa] E com tudo ho Ifante fervendo em
seu apetite, apartousse com EIRey soo per hufl campo, que se faz antre o Moesteiro de S. Francisco d'Estremoz, e
lhe disse:.. . 352
Pina, Chmn. D. Affonso V. Asynado o dia da preposyçam das Cortes, EIRey teve seu estrado, e Real Estado em huma
pequena praça, que se faz ante a Ygreja de Santyago daquella Villa,.. .
G. de Resende, chron. dom loam li. Estando el Rey em Alcouchete, hindo hum dia de casa a pe com a Rainha, e damas, e
senhores, e muytos fidlagos a ver correr touros no terreiro junto da Igreja, . . .

Existem também, demarcados no contexto urbano, espaços abertos, delimitados por meio de muros,
que definem a área de jurisdição privada da instituição, que têm utilização pública e que os textos
designam por vezes como currais.
Lopes, Cron. dom Joham, I Gomçallo Vaasquez mamdou dizer huu dia a esses melhores do logar, que sse jumtassem
todos huû dia na egreja de sam Joham dAlpram, por fallar cõ elles alguû as cousas; e depois que hi forom jumtos,
chamouhos todos pera huO gram currall fora da egreja, e disse em esta guisa:
Um curral podia ser também um recinto cercado integrado num sistema de fortificação: «e passamdo a cava de hfl forte
currall de çerqua de hfl a grão torre e bem defemssavel que hy esta», em Almeida

O caso dos conventos de São Domingos do Porto e de Lisboa permite equacionar o trabalho
arquitectural, efectuado com vista a articular a relação da edificação com a cidade, e conformar os
usos decorrentes da centralidade da instituição e do lugar na vida das comunidades urbanas. A
estreita relação dos Dominicanos com o poder, na segunda dinastia, e com as comunidades da
república, explica a utilidade pública e política conferida aos seus espaços de interface com a
cidade, no caso dos alpendres, terreiros e largos fronteiros, tanto no Porto, como, sobretudo, em
Lisboa.
No Porto, a posição do convento dominicano ocupa um lugar central dentro da malha medieval que
se expandiu além da primitiva cerca da Sé, no alto da Penaventosa, e do burgo na margem fluvial,
até ser abrangida, finalmente, pela cerca nova fernandina. O sítio coincide com a encruzilhada de
percursos que unem as costas habitadas dos morros da Sé e da Vitória, e do caminho de penetração
para o interior do termo da cidade, que subia o vale do rio de Vila. A topografia acidentada da cidade
dificultou sempre a formação de um espaço urbano amplo e aberto, que permitisse formalizar
adequadamente a centralidade urbana do sítio, sob a forma de uma praça. As intervenções urbanas
352.
353.
354.
355.
356.
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realizadas tentam sucessivas soluções de compromisso, para o ordenamento do espaço público
adjacente à cabeceira da igreja e ao alpendre, seja ensaiando o seu alargamento, numa área ocupada
com hortas junto do rio de vila, seja abrindo novas acessibilidades principais, que reforçam a
posição central e de encruzilhada de percursos do pólo de São Domingos.
Por ocasião das bodas de D. João I e de D. Filipa de Lencastre, é regularizada «hua a graõ praça
amte Saõ Domingos da Rua do Souto, que eraõ emtão tuudo hortas»

, destinada a justas e

torneios. No primeiro quartel do século XVI, o lançamento da rua de Santa Catarina das Flores
resolve a formação de um eixo urbano, que insere a ocupação nova da encosta, a sul do convento
de Santo Elói e articula o pólo de São Domingos com a alta do convento de São Bento de AveMaria, ordenando a acessibilidade às saídas da cidade, na passagem ao terreiro da praça nova,
implantado fora de muralhas. A requalificação da zona atrai para a nova rua aberta instituições de
assistência e solidariedade como o hospital de D. Lopo e a Misericórdia.
Mais tarde, no final do século XVII, denotando a continuidade da ausência sentida de um espaço amplo, é retomada a
ideia da abertura de uma praça nova, no "coração" da cidade, a implantar numa área livre remanescente entre as traseiras
das casas da rua dos Mercadores e das Flores, acima da antiga encruzilhada de São Domingos. Desse modo, era
igualmente efectuada uma operação de "saneamento" e de integração urbana da zona degradada de habitações, velhos
hospícios e cortumes, encravada junto do rio de Vila. Abandonado o projecto, o pequeno largo de São Domingos que
articulava em rótula os diferentes percursos, junto do convento, será rectificado no seu enquadramento, no final do século
XVIII, para enquadrar a inserção da rua nova de São João, aberta entre a praça da Ribeira e o convento dominicano. Já
no século XIX, uma nova rua, implantada sobre o rio de Vila substitui o plano seiscentista da praça nova, no centro
intramuros. O centro da cidade em expansão tinha-se então deslocado para fora da cerca fernandina que, posterior ao
convento de São Domingos tinha designado a sua posição central antiga.

O convento de São Domingos permanece como centro e elemento polarizador das sucessivas
intervenções, até ao século XIX, abrindo-se à cidade e oferecendo, desde o século XIV, um amplo
alpendre protegido dos quadrantes da intempérie ou da calma excessiva, na sua exposição a
nordeste, e um pátio recolhido, ensolado que antecedia o acesso à igreja. Nesse adro alpendrado que
ficava à ilharga da igreja e à face da rua realizavam-se reuniões do Concelho e do tribunal

, sendo

ouvidas e despachadas as partes. O alpendre «Era hxima cousa de que se os mora/dores da d/ta
Cidade serujow» (1391)359, não havendo «outro lugar conveniente para grande ajuntamento de
gente» (1575)360. [351]
Frei Luis Cacegas, Historia de S. Domingos
hum Prior, filho do mesmo Convento, a quem nas memorias antigas achamos
com o nome de dom Frei o Pedro Esteves, levantou o grande alpendre, que cobre o adro, qual foi logo povoado de

357. Lopes, Crónica de D. João I, II, xcv, (1983,1990), vol. II : 223.
358. Augusto Soares d'Azevedo Barbosa de Pinho Leal, Portugal amigo e moderno: diccionario geographico, eslatistico, chorographico, heráldico,
archeologico, histórico, biográfico e etymologico de todas as cidades, villas efreguezias de Portugal e de grande numero de aldeias, 12 vol. (Lisboa :
Livraria Editora Mattos Moreira, 1873-1890), vol. VII : 402. Vitorino, "O Convento de S. Domingos", Notas de Arqueologia Portuense (Porto : Câmara
Municipal do Porto, Gabinete de História da Cidade, 1937) : 129.
359. Liv.de Vereaçoens, "XXXIII. Sessão de 13 de Abril de 1391",/ 17 ; in «Vereaçoens». Anos de 1390-1395. O mais antigo dos Livros de Vereações
do Município do Porto existentes no seu Arquivo ; com comentário e notas de A. Magalhães Basto (Porto : Publicações da Câmara Municipal do Porto,
Gabinete de História da Cidade, 1937) : 69.
360. "Alvará Régio de 15 de março de 1575", in A. de Magalhães Basto, Os diversos Paços do Concelho do Porto: subsídios para a sua história ; [Sep. de
Nota "Os diversos paços do Concelho da Cidade do Porto", in « Vereaçoens». Anos de 1390-1395 : 247-306 (Documentos e Memórias para a História do
Porto ; 2)], (Porto : Câmara Municipal do Porto, Gabinete de História da Cidade, 1937) : 7.

552

sepulturas, e em parte serve de recreação, e casa de negócio dos naturaes, ao modo que fazem as grades da Sé de
Sevilha aos seus. Porque, como a cidade está situada em lugar dependurado, e o Convento lhe fica no meio, e como
no coração d'ella, não ha lugar mais a propósito para ser frequentado dos negociantes, juntando-se a commodidade
da Igreja, e o amparo, que o alpendre dá pêra Sol, e agoa.
Novais, Anacrisis Historial. Lo que màs Engrandece a este observantissimo Conuento, en obsequio de las exçellencias
destaNobilisssima Ciudade, es el amplíssimo Pátio, ò Adrio, de su Iglesia, fundado sobre Magestuosos y grandes
arcos de Cantaria, Por su grande districto y anchurosos Passeos, en donde se franquea la Conuersassion de todos los
Caualleros y Ciudadanos delia, abrigados dei Sol y lluuia en su grandíssimo âmbito y debaxo de su techo, que es
sustentado desses Arcos y Columnas fortíssimas que le Sustentan. Aqui se ponem muchas tiendas de diferentes dijes
y Joyeles, que de las Partes de Italia y Venecia concurren al despacho de sus mercancias diferentes, Florentines y
Napolitanos.362

Alpendre e pátio serviam de lugar público de encontro e debate de problemas da cidade, oferecendo
um espaço abrigado e enquadrado por capelas de confrarias, entre as quais se contava a capela de
Nossa Senhora das Neves, ao cimo de uma íngreme escada, que era da especial devoção dos
cidadãos do Porto.
Em Lisboa, o convento de São Domingos situa-se no vale, junto do Rossio, na articulação entre a
margem ribeirinha e o espaço interior da região saloia. As intervenções urbanas dos séculos XV e
XVI, nessa parte da cidade, são coerentes no sentido de reforçar a centralidade daquele local da
Baixa, como lugar central e forum da cidade, rectificando a velha rua do Cano e abrindo um novo
troço, dando origem a um eixo novo, a rua Nova do Rei, que faz a articulação entre o centro de
governação, no terreiro do Paço, e o Rossio. Aí convergiam, além disso, os percursos que fazem a
ligação entre as duas encostas, e drenavam os caminhos do interior do termo da cidade. No Rossio,
realizavam-se a feira e os actos públicos da vida cívica e urbana da cidade. É pois aí, que em
Quatrocentos se implantam, também, instituições de assistência e solidariedade, como os Estaus e
o hospital de Todos-os-Santos.
O alpendre de São Domingos que faz a transição entre o terreiro público do Rossio e a igreja do
convento já se encontrava edificado no início do reinado de D. João I, como o indica a notícia de
uma enxurrada que derrubou o muro, por ocasião de um grande temporal que fustigou a cidade,
pouco tempo depois do cerco de Lisboa, pelo rei de Castela.
Lopes, Cmn. dom Joham, I. E [a água] sahia tam tesa pella porta da egreja, que derribou o muro do alpemder hu preegã; e
todo o Ressio era huO gramde mar, anagamdo muitas casas darredor délie; e nadavom os tonees do vinho na rrua
das Esteiras, e pella rrua Nova; e nadou h Q a gallee na taraçena, e outras muitas cousas que pareceriam impossivees
de créer.

361. Frei Luis Cacegas, Primeira Parle da Historia de S. Domingos, III, xiii, reformada por Frei Luis de Sousa, (3a ed., Lisboa, 1866) ; in Vitorino, "O
Convento de S. Domingos", Notas de Arqueologia Portuense, 1937 : 127-128.
362. M. P. Novais, Anacrisis Historial,^., 1913 : 59-60 ; in Vitorino, "O Convento de S. Domingos", Notas de Arqueologia Portuense, 1937 : 128.
363. Lopes, Crónica de D. João I, I, clxiv, (1983,1990), vol. 1: 353.
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A utilidade do alpendre é variada, encontrando-se associada a acontecimentos maiores do reino;
esse foi o lugar escolhido para a cerimónia de juramento do pequeno príncipe D. Miguel, em
1499,364 e de levantamento de D. João III, em 1521 365 .
Relações de Pêro de Alcáçova Carneiro, "A maneira em que se fez o alevantamento de El-Rei D. João, o terceiro . . .". E a s s i m foram p e l a

Ribeira e pela Rua Nova dos Mercadores, e que entraram pelas portas da Ribeira da Padaria Nova, e levaram a Rua
Nova de El-Rei, até chegarem a S. Domingos, donde no alpendre do dito mosteiro estava feito um grande catafalco
de oito degraus na entrada, e todo o dito alpendre armado de rica tapeçaria, assim por cima a carão do telhado, como
pelas paredes; tinha o estrado as costas contra as casas do Capitão, e era cercado em cima das ilhargas e todo
alcatifado, e as varandas do cerramento cobertas de tapeçaria. Tinha em cima um estrado pequeno para El-Rei, a que
se subia do estrado por dois degraus, e, em cima deste estrado, uma cadeira coberta de brocado, em que se El-Rei
assentou, com suas almofadas de brocado aos pés, com seu docel de brocado rico.
À entrada deste catafalco estava esperando El-Rei, nosso Senhor, o Cardial, seu irmão, com todos os Prelados,
porque, posto que os Grandes e Senhores fossem a pé, não quis El-Rei que o Cardial, seu irmão, fosse a pé, e mandou
que, com todos os Prelados, o fosse lá esperar, e assim se fez.
Andrada, Cmn. Dom João in,i.... com esta ordem entrarão polias portas da ribeyra e forâo por algumas ruas da cidade
até chegarem ao alpendre do moesteyro de saõ Domingos, onde se auia de fazer este acto que estaua todo ha roda &
por cima ornado e paramentado como comvinha para tal solenidade: junto da porta da igreja estaua feito hum muyto
grande teatro de oito degraos, ornado também riquissimamente, cerado polias ilhargas com huns parapeitos cubertos
de finos e ricos panos, e em cima delle hum estrado pequeno a que se subia por dous degraos, concertado também
ao modo de tudo o mais, no qual estaua a cadeyra para o princepe debaixo de hum dossel de brocado de muyto preço,
com almofadas do mesmo: estaua também neste estrado outra cadeyra cuberta de brocado com huma almofada em
cima em que estaua hum missal, e huma Cruz, ha forma do juramento que o princepe auia de tomar. Ha entrada deste
teatro o estaua esperando o cardeal ifante dom Afonso seu irmão com todos os prelados, que então estauâo na corte,
os quais por honra e acatamento da religião não he custume acompanharem a pé os princepes em ninhum acto quando
elles vão a cauallo.367
Já anteriormente, o levantamento de D. João II por mandato de D. Afonso V, que estava em França, tinha sido solenizado
num alpendre, no caso, o do convento de São Francisco, em Santarém .

Galilés e alpendres tornam-se o lugar abrigado de um serviço público oferecido às comunidades
locais e viajantes, bem como à sociedade e ao reino, em geral. A presença de tais construções, junto
das casas religiosas, conforma os lugares e os espaços a um apoio prestado pela instituição que é
compreensivo da totalidade dos aspectos da vida do homem. A utilidade dessas partes [160,161],
adossadas à frontaria das edificações, ou englobadas no corpo da construção, mostra-se variada,
servindo propósitos políticos e sociais, de solidariedade e assistência, no temporal como no
espiritual, e inclusivamente comerciais, oferecendo as condições a uma prática de negócios e de
venda de produtos.
Especialmente em Quatrocentos e na primeira metade de Quinhentos, a edificação desses espaços
comuns inscreve-se numa vontade partilhada por diferentes sectores da sociedade, de acção em
benefício público e proveito comum. Não surpreendem as inúmeras referências que podem ser

364. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xxxiiii, (1949-1955), parte 1:71.
365. "Copia, e Memoria da doença, e enterro delRey D. Manoel tirada dos livros do Marquez de Castello-Rodrigo ..." (1521) ; m A. C. de Sousa, Provas,
(1945-1954),' tomo II, parte I, n.° 60 : 385-386.
366. Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 208.
367. Andrada, Crónica de D. João III, I, viii, 1976 : 16.
368. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, ccii, Crónicas de Rui de Pina, 1977: 862. Garcia de Resende, Chronica, xvii, Crónica de D. João II e
Miscelânea, 1973 : 20.
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160
161

Serpa, convento de Santo António (Franciscanos), alpendre na entrada para a igreja
Beja, convento da Conceição (Clarissas)
O convento e a igreja sofreram importantes alterações com a demolição de partes do conjunto, a integração,
no edifício, de aberturas provenientes do paço ducal adjacente que foi demolido, e a adaptação da igreja para
sede do bispado que ficou sem efeito.

encontradas, relativamente à existência de tais espaços e à variedade dos acontecimentos que aí
ocorrem, como poderiam igualmente ser aduzidos inúmeros exemplos.
Os pórticos dos conventos de Nossa Senhora da Conceição, em Beja, de Clarissas [161], e de Santo
António, em Serpa, franciscano [160], e mais tarde o caso paradigmático da frente alpendrada da ala
do dormitório, dos Jerónimos («o alpendre de Betleem»

), sublinham a ideia de que existe uma

noção clara e generalizada da função programática conferida às estruturas alpendradas de conventos
e igrejas, e da utilidade polivalente dessas estruturas.
A utilidade pública dos conventos podia alargar-se ao seu interior. Um dos casos mais interessantes
de abertura do uso de espaços internos do convento acontece na comunidade de São Domingos de
Lisboa, onde é concedida a utilização (semi)pública do refeitório.
Ainda no reinado de D. Fernando, na crise de 1385, e depois, no tempo da regência de D. Pedro,
no início do reinado de D. Afonso V, durante a menoridade do rei e até ao desfecho dos anos de
crise, com a batalha de Alfarrobeira, o convento serve de lugar de reunião das comunidades urbanas
em momentos de debate de assuntos de interresse público. O refeitório é o espaço da congregação
cedido para o efeito.

160

161

369. "Trasladação dos ossos dos muitos altos, e muito poderosos, EIRey D. Manoel, e a Rainha D. Maria, de louvada memoria, feita por o muito alto, e
muito poderoso Rey D. Joaõ o III. deste nome, seu filho nosso Senhor" (1551) ; in A. C. de Sousa, Pravas, (1945-1954), tomo II, parte I, n.° 61 : 397.
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Lopes, Crõn. D. Fernando. El-rrei quando soube que aquellas gentes alli estavom e a rrazom por que viinham, mandouhos preguntar per hfl u seu privado que era o que lhes prazia e a que eram alli assi viindos. E Fernam Vaasquez
rrespondeo em nome de todos dizendo que elles eram alli viindos porquanto lhes era dito que el-rrei seu senhor
tomava por sua molher Lionor Tellez,... A gente era muita que esto dezia per desvairadas maneiras, nom
embargando que Fernam Vaasquez propinha por todos; e el-rrei lhes fez rresponder que lhes gradecia muito sua
viinda e as rrazoões que por seu serviço diziam;... mas que porquanto lhes ell por loguo nom podia rresponder como
compria, a quall rreposta avia mester de seer com boom consselho, segundo elles viam que era rrazom, que em outro
dia fossem todos ao moesteiro de Sam Domingos d'essa cidade e que alli lhes fallaria sobre aquello e averia seu
acordo com elles.

Em 1385, as primeiras decisões de apoio ao Mestre são acertadas no convento, em reuniões de
carácter semipúblico que têm a participação do mestre. Já para a certificação dos actos, a assembleia
transfere-se para a Câmara, fazendo coincidir a tomada formal de uma decisão, com o lugar
institucional que lhe confere legitimidade.
Lopes, Crm. domJoham,\. Estomçe ho comuû poboo livre e nom sogeito a alguO s que o comtrairo disto semtissem, lhe
pedirom por merçee que sse chamasse regedor e Defemsor dos rregnos; e ell veemdo seu gramde desejo, desi o
comsselho de frei Johane, e dos outros que lhe sobristo aviam fallado, outorgou de o fazer, com tamto que elles se
jumtassem todos aquell dia no moesteiro de sam Domingos, pêra lhes aver de fallar o que sobrello emtemdia de fazer
em rrazom de sua ficada».
. . . E disseram logo ao Meestre, que por quamto na cidade avia muitos homrrados cidadoãos, que alli nom estavom
presemtes; que fossem chamados aa Camará do Comsselho, e que lhe fosse todo rrazoado e preposto quamto alli fora
dito, de guisa que outorgassem todos o que elles disseram, e queriam fazer.

É igualmente elucidativo seguir a sequência de falas e debates privados e públicos, preparatória do
movimento de apoio à regência do infante D. Pedro, observando de que modo se desenrola o
circuito dos lugares de decisão, por vários edifícios e lugares da cidade de Lisboa, e analisando a
posição que ocupa mais precisamente o refeitório de São Domingos, no processo das deliberações.
A sequência surge como uma coreografia de decisões, encenada em correspondência com uma
topografia de lugares edificados e urbanos, privados, semi-públicos e da causa pública.
«Oficiais e mecânicos de Lisboa, com outra gente popular» juntam-se em São Domingos, onde
redigem e assinam o acordo e requerimento às Cortes, para que o infante D. Pedro assuma a
regência e defesa do Reino372. Segue-se a negociação e o concerto mais alargado de posições.
Numa primeira fase, há a combinação (semi-) ou inteiramente privada, acertada entre o Doutor
Diogo Afonso Mangancha e um tanoeiro de Lisboa, homem da confiança do povo e partidário do
infante, para que seja feita uma «publyca falia» na Câmara

.

O momento do discurso público constitui a oportunidade para sondar a disposição dos presentes,
procurando conhecer «nos rostos dos mais, suas vontades para seu aviso». A convocação da reunião
para o convento de São Domingos não é transparente, já que a sua finalidade não é formalmente
conhecida em antecipação. Os presentes serão mobilizados para marcarem presença, no dia

370.
371.
372.
373.
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seguinte, sob os auspícios da Igreja, numa missa solene, testemunhando subsequentemente a
realização do encontro privado de D. Pedro com os homens da cidade. A comparência de D. Pedro
constitui a mostra pública da sua anuência aos propósitos do movimento. A reunião, realizada
privadamente, abre caminho ao debate público, esse sim aberto à participação de todos, que se
efectua, ao outro dia, juntando «no refeitório de São Domingos todo o Povo, aquele que pode
caber». O orador utiliza o púlpito daquele espaço conventual, para expor publicamente o acordo
combinado privadamente na véspera, requerendo que os presentes dêem o seu parecer. Desse modo,
são sancionadas publicamente as decisões, preparadas em reuniões anteriores, privadas e restritas.
Na sequência de debates, o refeitório de São Domingos funciona como o espaço da assembleia
alargada que reúne, no temporal, em alternativa ao momento em que as mesmas pessoas se
congregam, enquanto fiéis na religião, na celebração litúrgica. Mais tarde, o acordo da cidade «foy
pubricado a todo o povo no refeitório de Sam Domyngos, honde logo com vozes, e synaaes de todos
foy sem contradiçam aprovado e consentydo»

. A importância do convento como espaço de

assembleia pública (mesmo semipública, destina-se sempre a preparar a ressonância pública) é
coincidente com a centralidade da sua implantação, na baixa da cidade.
Outros conventos serão escolhidos para a realização de reuniões privadas e secretas de
afrontamento ao poder instituído, como acontece em São João de Tarouca, no período de regência
do reinado de D. Afonso V, e em Santa Maria do Espinheiro, nos tempos que precedem os processos
contra a casa de Bragança, no reinado de D. João II.
Pina, Chmn. D. Affonso v. Ho Yfante Dom Anrique de Portugal pêra atalhar os azos de mais desacordos e oniooè" s, se foy
a Viseu como disse; e porque sentio que no assessego do Conde de Barcelos, segurava o assessego do Reino e da
Raynha, viose comelle e com os de sua vallia, no Moesteiro de Sam Joham de Tarouca, junto com Lamego, onde
sobre muitas praticas e altercaçooë s, que todos antressy ouveram, nunca o Yfante pode acabar, que o Conde se
decesse de sua opiniam, nem pode nunca per elle saber algum evidente fundamento d'agravo, ou contentamento
descuberto que pêra ysso tevesse; . ..
Pina, Chmn. D. JoãoII. De que se seguio que o Duque de Viseu, e o Duque de Bragança, e seus irmãos se ajuntaram logo
no Vimieiro, onde teveram sobrisso pratica, e louvaram muito o modo que tynham; .. . Pelo qual, segundo dicto
d'alguns que eram presentes, ali tomaram todos por concrusam determinada, e conforme, que nom consentissem a
entrada dos Corregedores em suas terras, e com todo risco lhe resistissem; e sobristo o Marquez, e o Conde de
Faarom, e o Senhor Dom Álvaro algu as vezes se viram no Moesteiro de Santa Maria do Espinheiro d'Evora, em
que com temor do ódio d'EIRey, que contra si maginavam, consultavam a maneira que teeriam pêra contra elle se
vallerem, em que claramente se soube, que o voto, e teençam do Marquez cada vez era mais acesa em desamor, e
deslealdade contra EIRey;. . .
G. de Resende, Chmn. dom loam u. E logo o Duque de Viseu, e o Duque de Bragança, e seus irmãos, depois de partidos
Dalmeirim se ajuntaram no Vimieiro, onde todos tiueram pratica sobre isto, louuando muyto os modos que tinham,
. . . e sobre isto o Marquez de Montemor, o Conde de Faram, e o senhor dom Aluaro se viram, e ajuntaram algû as
vezes no mosteiro de Santa Maria do Espinheiro em Euora.
374.
375.
376.
377.
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Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, xlv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 637.
Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, ixi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 661.
Pina, (Chronica D'lilRei Dom JoaõIl,x, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 911.
Garcia de Resende, Chronica, xxxix, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 50.
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Nos dois casos trata-se de edificações situadas fora do contexto urbano e dos lugares da republica,
facto que, sabendo-se ou não do acontecimento, constituía, por si, um modo de comunicação da
natureza privada da reunião. Aliás, o próprio rei D. João II utiliza o espaço do convento para
encontros dissimulados Pina, Chmn. D. João li.. .. porque despois foy mais decraradamente avisado per o mesmo Diego Tinoco, que por maior
dissimulaçã, foy em pessoa falar a EIRey no moesterio de Sam Francisco de Setuvel vestido em abetos de Frade.

- ou, mais abertamente, para a reunião do Conselho, como acontece no caso de uma reunião
convocada pelo príncipe, para o Espinheiro, em 1477, quando toma a cargo a governança do reino
na ida de D. Afonso V a França

.

Na escolha do convento, em função da sua localização, no espaço da cidade, ou no aro periurbano
próximo da cidade, como é o caso do Espinheiro, ou no campo é comunicado o sentido de maior ou
menor publicidade que se quer dar às reuniões aí efectuadas.
O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra [162] oferece o exemplo de uma sequência regulada de
espaços, desde a cidade até ao interior da área conventual, cuja solução não depende tanto da
especificidade da ordem, quanto da intenção de qualificar a importância da sua presença, no
contexto urbano. A descrição do conjunto monástico, de frei Jerónimo Roman, cronista da ordem
de Santo Agostinho, em Espanha (finais do século XVI) acerca da implantação da igreja, na malha
da cidade, esclarece o modo como é lida a posição do convento na paisagem urbana, e permite
comprender a sua influência na designação da qualidade urbana daquele sítio da baixa coimbrã.
Frei Jerónimo Roman. Tiene estrafía magestad la puerta dela iglesia porque está en puesto que acuden ocho salidas de
calles a la puerta, cj necessariamente para entrar por ellas ó salir a travajar dan los ojos en la puerta, y la causa de ser
aquel lugar tan publico, es estar muy bien poblado y acompafíado de buenos edifícios, y casas principales, y dos
fuentes para el servicio comum de aquellos barrios.

O recinto fronteiro é demarcado, de modo a delimitar um espaço de jurisdição da Igreja, que serve
funções de carácter religioso, como enterramentos, mas acolhe também expressões da vida pública
urbana, como o encontro de estudantes e de pessoas ocupadas em negócios. Sobreelevado, o espaço
do cemitério forma um «"tabuleiro ladrilhado de pedras quadradas e cercado de grades de ferro",
erguido em altura de quatro degraus sobre o Largo de Sansão»

:

Frei Jerónimo Roman. En esta plaça que está adelante de la Iglesia se levanta un cemitério q toma todo lo ancho de la
Iglesia y de una parochia de San Juan que es de el Monasterio: Es pieça galana por£| está todo enlosado de piedras
muy ajustado, y todo cercado de rexas gruessas de hierro con sus antepechos de lo mesmo: Este Cemitério aun £} es

378. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, xviii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 928.
379. Anselmo Braacamp Freire, "Auto do Conselho havido no Espinheiro em 1477", inArchivo Histórico Portuguez, I, n.° 6 (Lisboa, 1903) : 198-199 ; in
Mendonça, D. João II, 1991 : 137.
380. Frei Jerónimo Roman, In Vergílio Correia, "Uma descrição quinhentista do Mosteiro de Santa Cruz", Obras, Vol. I: Coimbra (Coimbra: Por Ordem
da Universidade, 1946) : 215.
381. D. Francisco de Mendanha, Descripção e Debuxo do Mosteiro de Coimbra [1541 ], in Frei Nicolau de Santa Maria, Crónica dos Cónegos Regrantes,
livro Vil, parte 2.", in Vergílio Correia, "A praça de Sansão e o mosteiro de Santa Cruz em 1796", Obras. Vol. 1,1946 : 279.
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ornamento de la entrada dela Iglesia verdaderamente sirve de lonja, y de lugar publico adonde concurren todos los
estudiantes dela Vniversidad, y tambien qualquiera otra persona alla alli lugar para negociar, y es cierto que a
qualquiera hora se halla gente en el, y mucha.382

A palavra 'tabuleiro' sugere o sentido que o espaço toma na sua ligação à instituição que o oferece
a uma utilização pública. O espaço é delimitado dentro da praça, destacando-se do terreiro urbano,
em altura, por meio de marcas e pelo maior cuidado posto no acabamento do pavimento, em lajeias
de pedras. (As relações altimétricas encontram-se, actualmente, profundamente alteradas.)
A obra de regularização do terreiro fronteiro a Santa Cruz incluiu a abertura e o calcetamento de
ruas e o derrube de algumas casas, custeado por frei Brás de Braga, a quem é apontado o desígnio
daquele conjunto de intervenções. A colocação de uma fonte e a instalação de uma rede de
abastecimento público de água, prolongada depois à praça velha, reforçam o carácter de utilidade
pública do espaço do largo, regularizado à semelhança de uma praça, ainda que não seja essa a sua
designação, que continua a ser reservada apenas para a praça principal de uma cidade. O mesmo
princípio de articulação de um terreiro, que organiza o acesso à entrada principal, é retomado frente
aos colégios de São Miguel e de Todos-os-Santos, no início da rua da Sofia, aí, definindo uma
plataforma elevada de seis a sete degraus. A fundação dos dois colégios ocorre no ano de 1530
Já dentro do mosteiro, abre-se ao público uma primeira quadra: o claustro da Portaria.
Frei Jerónimo Roman. Esta está entre las dos puertas que sirven a la entrada de el Monasterio, entrasse desde la calle por
una puerta muy bien trazada, y tiene luego un claustro mui bien obrado con muchos assientos y ventanas; llamasse
dei Consejo, porc} alli ay pieça adonde se ajuntan los Religiosos a consultar cosas tocantes ai govierno espiritual, y
temporal; Aqui aguardan los que vienen a negociar, y sirve un Ministro deputado a esta portaria, que nó es de los
Religiosos, y luego enfrente está otra puerta que guarda algun canonigo que de ordinário es de los principales, y mas
antiguos, y este responde quando llama el otro portera primera, y segun la persona que es lo mette en lo mas interior
que es una pieça mui galana adonde todos aguardan .

Adjacente a esse espaço, entre o claustro da Portaria e o do Silêncio, inscreve-se uma casa, onde os
cónegos podem conversar com pessoas da sociedade civil, admitidos ao interior do mosteiro. Essa
casa, que recorre ao modelo de disposição das salas de capítulo e das salas de reunião de câmara,
com assentos em redor, representa a formalização de um espaço de acolhimento e conselho, que é,
também, prestado aos membros da comunidade civil, recebidos nessa área mais reservada.
Frei Nicolau de Santa Maria, Crónica dos Cónegos Regrantes. Junto deste claustro, da parte do Oriente, está uma casa mui bem
consertada, forrada e ladrilhada, com janelas de pedraria, com lindas vidraças, e com sus assentos em redor, que se
chama a Casa da Portaria, com falam e conversam os Cónegos do Mosteiro, com seculares que os vêm de fora
visitar.385

382. Frei Jerónimo Roman, in Vergílio Correia, "Uma descrição quinhentista do Mosteiro de Santa Cruz", Obras. Vol. I,1946 :215.
383. Frei Timóteo dos Mártires, Princípios e Fundação do Real Mosteiro de Santa Cruz (1650), in Vergilio Correia, "Os colégios de S. Miguel e de Todos
os Santos", Obras. Vol. la, 1946 : 289.
384. Frei Jerónimo Roman, in Vergílio Correia, "Uma descrição quinhentista do Mosteiro de Santa Cruz", Obras. Vol. I,1946 : 232.
385. Frei Nicolau de Santa Maria, Crónica dos Cónegos Regrantes, in Vergílio Correia, "O claustro da Portaria em Santa Cruz", Obras. Vol. 1,1946 : 284.
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164
165

Coimbra, o mosteiro de Santa Cruz e o largo de Sansão no século XVIII
Lisboa, o paço dos Estaus. Giorgius Braunius, Civitates orbis terrantm, 1572; volume Urbium
praecipaarum mundi theatrum quintum,f. 2, "Olissipo quae nunc Lisboa, civitas amplíssima Lusitaniae, ad
Tagum totiq orientis et multaram Insularam et Aphricoeque et Americae emporium nobilissimum", 1598
João Nunes Tinoco, o Rossio na "Planta da cidade de L.a... ", 1650
Lisboa, o hospital de Todos-os-Santos, painel de azulejos, século XVIII-início (Lisboa, Museu da Cidade)
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Frei Jerónimo Roman escreve que o primeiro claustro se chama do Conselho, «porque sobre ele
abre a casa em que se juntam os religiosos a consultar cousas tocantes ao governo espiritual e
temporal do Mosteiro. Aqui esperam os que vêm a tratar de qualquer negócio, e são atendidos por
um ministro encarregado da portaria e que não é nenhum dos religiosos».
Como se depreende de uma carta de 1550, o espaço do claustro da Portaria é escolhido para a
representação de uma comédia, nas festas do grau de bacharel, tomado por D. António, futuro prior
do Crato. Na mesma missiva, frei Brás recomenda «a melhor guarda . . . para que a gente se não
desordene e entre no mosteiro e nas outras oficinas da casa e a religião padeça algum
detrimento»387. Toca assim num ponto sensível que é o de uma controlada acessibilidade ao interior
do domínio privado da instituição. A complexidade advém do facto de a entrada do mundo exterior
se fazer como uma "interferência" no que parece ser o essencial do espaço conventual, que é o seu
encerramento face ao mundo exterior. O equilíbrio entre os dois mundos é a matéria da solução
arquitectural, resolvida em função de uma (maior ou menor) abertura de cada ordem religiosa, que
faz a especificidade da espiritualidade da ordem, e da sua presença activa na pastoral das
comunidades.
Desde as ruas que afluem ao largo do recinto fronteiro de Santa Cruz até ao acesso ao interior do
mosteiro, filtrado progressivamente em relação à sua acessibilidade, a sequência de espaços
conforma um percurso de leitura do corpo do convento e da igreja, na paisagem urbana da cidade
[162]. Essa sequência de espaços não resulta apenas de uma leitura impressiva, apreendida na
progressão de sucessivos espaços e percursos, de passagens e de lugares de permanência. Mais do
que isso, é desenhada na antecipação e composição dos efeitos de visibilidade concedidos a essa
aproximação. Por exemplo, a posição da portaria oferecia-se à vista de quem entrava na cidade,
vindo de Norte, pela rua Direita e da frente ribeirinha, pela rua da Moeda. Por sua vez, a
regularização do largo fronteiro é determinada por uma relação de proporção entre o corpo do
claustro do Silêncio e o espaço exterior, frente à igreja. Uma razão comum une os dois espaços do
claustro privado e do largo fronteiro urbano e público. Acresce uma relação próxima entre as áreas
do terreiro público e do corpo da igreja.
Do mesmo modo que na cidade, também no espaço periurbano e no mundo rural, a aproximação ao
convento pode ser objecto de uma solução arquitectural específica. A intervenção realizada no
convento de Nossa Senhora da Conceição, em Matosinhos, cujo acompanhamento Gonçalo Baião
refere numa carta de 1547, fornece um exemplo do modo como podia ser resolvida a sequência de
386. Frei Jerónimo Roman, in Vergílio Correia, "O claustro da Portaria em Santa Cruz", Obras. Vol. I, 1946 : 284.
387. Vergílio Correia, "O claustro da Portaria em Santa Cruz", Obras. Vol. J, 1946 : 285-286.
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espaços de aproximação ao convento, bem como das obras de melhoramento que são julgadas
convenientes ao adequado ordenamento do seu espaço fronteiro.
Pela descrição é possível determinar a existência de um alpendre «grande de duas naves», que vai
ser lajeado e coberto de novo. A intervenção inclui a regularização de um amplo terreiro «à entrada
do alpendre» (dez braças de comprido por seis de largura) que é dividido em dois níveis: no plano
alto, um tabuleiro, com duas braças, delimitado por um gradeamento de ferro e acedido por uma
escada com nove degraus; e no plano baixo, ocupado pela fralda da escada de seis braças, ao meio,
«um terreiro encostado à parede peitoril da escada», para estarem as cavalgaduras. Antes da obra,
o espaço seria amplo e indiviso, não sendo possível evitar a passagem de «toda a cousa e o gado»,
que «ia ter a sesta ao alpendre, assim de dia como de noite e às vezes entrava na igreja». No balanço
final da obra, escrita na carta para o rei, Gonçalo Baião anuncia a saúde que a casa agora tem:
Carta de Gonçalo Baião para o rei, Porto (1547, Setembro, 15)
toda esta obra he de pedraria: eu com o parecer do ministro fiz
ysto; ele diraa o mais a V. A. e a saúde que a casa aguora tem,.. . 388
Na passagem transcrita chama-se a atenção para um pormenor que não poucas vezes se torna extremamente elucidativo,
na leitura dos textos na escrita original. A notação da palavra 'aguora' denota um falar duriense, o que concorda com uma
possível origem do mestre de Baião.

9.2.3 Instituições e equipamentos públicos no exemplo das obras do Rossio
Nas instituições públicas ligadas à vida das comunidades, em particular na casa da Câmara, nos
estaus e nas boticas, e nas instituições de solidariedade, fundadas com o concurso da sociedade
civil, como os hospitais, os alpendres e arcadas são um corpo arquitectural atributivo da sua
específica função comunal.
Foi citada uma passagem dos Ofícios, em que a família (o «ajuntamento», e dele decorrente, os
filhos), como primeira companhia doméstica, é nomeada a semente de toda a coisa pública

. No

contexto da citação referida, surge um aspecto que pode agora ser explicado. O original latino faz
uma referência a pórticos, enquanto que a tradução recorre à designação comuns alpendradas.
Cie. Off. 1(17).53. Interius etiam est eiusdem esse civitatis; multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana,
porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis res
rationesque contractae.
Livro dos ofícios i(xvii) 16. Que muytas cousas som comuû es aos cidadaãos, assi como as praças e os templos, e as
comutt es alpendoradas*, e os caminhos, e as lex, os juizes e as ajudas** e os custumes, das quaaes cousas se seguem
grandes converssaçoões e muytos fallamentos e trautamentos de muytas cousas.
* alpendoradas: porticus. ** os juizes e as ajudas: judicia, suffragia.

388. Viterbo, Diccionario dos archileclos, s.v "Bayão (Gonçalo)", 1904, vol. I, n.° 66 : 94.
389. Ver : 530.
390. Livro dos ofícios de Marco TullioCiceramJ. 15v, 1948 : 35,(4-5).
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Assim, no entendimento da época, as alpendradas comuns surgem como um equivalente de
pórticos.
O Rossio, em Lisboa [163-165], concentra, ao longo de mais de um século, um conjunto de intenções
projectuais ordenadas em prol da causa pública, que conformam a ideia de um centro cívico
porticado, implantado no coração da cidade e envolvido por edificações de utilidade pública, entre
as quais se contam, além do convento de São Domingos, os Estaus e o hospital de Todos-os-Santos.
Na passagem por Lisboa, em 1494, Jerónimo Munzer fica alojado no Rossio, «numa grande e bonita
casa do Rei, habitação do sogro do Sr. Martinho da Boémia chamado Job Hurder, de Bruges,
homem nobre e capitão das ilhas do Faial e Pico». «Maximo et latíssimo campo», assim designa o
viajante o grande espaço do Rossio que se esplanava à frente da propriedade.
Mitnzer, hinerarium. Et hec domus in máximo et latíssimo campo sita, iuxta monasterium sancti domini

.

No enquadramento norte do terreiro, inscreve-se o paço dos Estaus, iniciado ainda no reinado de D.
Duarte e concluído no período de regência do infante D. Pedro. A obra destina-se a prover
aposentadoria a fidalgos e suas comitivas, dignitários estrangeiros, passantes em Lisboa, viajantes
e gentes de guerra em trânsito na cidade.
Junto do convento de São Domingos, que tinha pegado a capela de Santa Maria da Escada, e do
alpendre, D. João II manda «ante si fundar», em Maio de 1492, o hospital de Todos-os-Santos, e
começar os primeiros alicerces «na maneira em que ora está feito, o qual lugar era a horta do
mosteiro de S. Domingos»

. Embora a parte maior da edificação do conjunto se deva a D. Manuel,

em particular a igreja com a fachada manuelina, e mesmo a D. João III sejam creditadas
significativas intervenções

, a visão do projecto e a fundação da obra pertencem a D. João II. As

circunstâncias que rodeiam o seu lançamento parecem conferir à obra o sentido de um voto pessoal
do rei.
Datava do mês de Maio de 1492, o princípio da doença do rei que haveria de trazer-lhe a morte, pela «muyta tristeza, e
grande sentimento» que teve pela morte do príncipe, «ou por peçonha que lhe deram». «Grandes acidentes e desmaios,
de que . . . esteue muyto mal, e muyto perigoso á morte», e paixões «malenconizadas e tristes» tinham levado os físicos
com muita instância a pedir ao rei, que nunca bebera vinho, a que «medicinalmente o bebesse». Tal acontece, pela
primeira vez, no dia dezassete do mês (a partir daí, sempre bebeu «muy temperadamente») , a véspera do dia em que o
príncipe D. Afonso teria feito dezassete anos, se ainda fosse vivo (nascera a 18 de Maio de 1475395). Ora, dois dias antes,
a quinze, ocorria a cerimónia de fundação do hospital396. Nesse dia, «por sua mão por honra de tão santo, tão grande, e

391. Jeronimus Munzer, " Itinerarium sive peregrinado excellentissimi viri artium ac ultriusque medecinae Doctris Hieronimi Monetarii de Feltkirchen
civis Nurambergensis", in Basílio de Vasconcelos, «Itinerário» do Dr. Jerónimo Mûnzer (excertos), (Sep. de O Instituto, vol. 80, n.° 5), (Coimbra :
Imprensa da Universidade, 1931) : 28.
392. Garcia de Resende, Chronica, cxl, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 209.
393. Monçon, l.ibro Primem [1544], lix, in Buescu, Imagens do Principe, 1996 : 58.
394. Pina, Chronica D'lilRei Dom Joaõ 11, lxiv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 1012-1013. Garcia de Resende, Chronica, clxii, 1973 : 238.
395. Garcia de Resende, Chronica, viii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 7.
396. Pina, Chronica D'HIRei Dom Joaõ II, lvi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 992. Garcia de Resende, Chronica, cxl, Crónica de D. João II e
Miscelânea, 1973: 209.
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piedoso edifício», o rei lançou «muitas moedas de ouro» nos primeiros alicerces; o dia andou «todo aí vendo como se
começava, e comeu em casa do conde Monsanto, que é pegada com a horta do dito hospital» .

No reinado de D. Manuel, o conjunto dos edifícios públicos sediados no Rossio vê a sua qualidade
pública ser acentuada com alpendradas comuns que emolduram a praça no lado nascente,
integrando constitutivamente os corpos do hospital, e sendo acrescentadas nos Estaus, no pátio
frente às estrebarias.
Nos estaus, o corpo de alpendre parece compor-se de uma arcada baixa e varandas sobrepostas,
ladrilhadas e telhadas (1520)398. Os arcos de baixo, de pedra e abóbadas de tijolo, em número de
vinte e oito, têm peitoris e cimalhas, prolongando-se até um cunhal. As varandas de cima são
resolvidas por meio de colunas, com bases e capitéis. A obra nova concede uma utilização
relacionada com o interior do edifício, com o qual comunica, e que será uma sala, no piso superior.
É mencionada a existência de chaminés nas varandas, facto que sugere uma utilidade própria para
esse espaço.
Avaliação de obra por André Pires (1521, Julho, 6).... fui aualiar os arcos . . . nos Estaos nas varadas defronte das astrabarias
e os arcos sam as voltas de tejolo e os nembros sam de pedraria he hum qunhal de pedraria he hum arco de pedraria
e as cimalhas de pedraria . . . , em que achei que sam os arcos xxbiiij arcos . . . He assi sfir, quontei as quolunas que
sam xxj hO a e mea com suas basas e seus quapites:...

Na parte do hospital, a fachada é definida como uma frente urbana alpendrada no piso baixo [165].
A utilidade desses espaços abertos, mas abrigados, é dupla, pois cumprem funções associadas ao
edifício a que pertencem, oferecendo um lugar para os peregrinos que aí encontram alojamento, ao
mesmo tempo que servem a feira que se realiza na praça.
João [de Buarcos] Brandão, Grandeza e abastança tem outra casa debaixo dos alpendres, onde se faz a feira; e tem vinte e
cinco leitos de homens e outros vinte para mulheres, em que há hospitaleiro e hospitaleira, onde agasalham
peregrinos que vão e vêm, aos quais não dão senão camas e água para beberem.
Pontualmente será necessário endireitar a parede da varanda do hospital, ao mesmo tempo que são realizadas obras no
convento de São Domingos, o que poderia indiciar a necessidade de resolver o encontro das duas edificações, pois o
mesmo mestre de carpintaria, Afonso Gonçalves, intervém nos dois edifícios (1515) .

Como as imagens demonstram mais tarde, do ponto de vista arquitectónico, a soma das edificações
não resultava acordada e os pórticos apresentavam soluções de arcadas díspares, mas, ainda que a
leitura coerente do conjunto urbanístico saísse diminuída, devia permanecer uma viva impressão da
vitalidade do conjunto e da sua utilidade social e de bem comum.

397. Garcia de Resende, Chronica, cxl, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 209.
398. Contrato entre Gaspar de Paiva, por mando do rei, e Afonso Monteiro, almoxarife das obras da casa da Mina, com Brás Rodrigues, pedreiro, para
obras no pátio dos Estaus (1520, Novembro, 12; recibo no verso, 1520, Novembro, 18) ; in Viterbo, Diccionario dos architects, s. v. "Rodrigues (Braz)",
1904, vol. II, n.° 845 : 390,391.
399. Viterbo, Diccionario dos architeclos, s.v. "Pires (André)", 1904, vol. II, n.° 755 : 289.
400. João Brandão de Buarcos, Grandeza e abastança de Lisboa em 1552 ; organização e notas de José Felicidade Alves (Lisboa : Livros Horizonte, 1990)
: 126.
401. Cartas do rei relativas ao pagamento de obras a Afonso Gonçalves (Almeirim, 1515, Novembro, 17 ; Lisboa, 1515, Dezembro, 5) ; in Viterbo,
Diccionario dos architeclos, s.v. "Gonçalves (Affonso)", 1904, vol. I, n.° 347 : 444,445.
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O modo como os textos citados descrevem as estruturas alpendradas do Rossio merece atenção,
porque denota a percepção de uma distinção de qualidade arquitectónica, entre um corpo de arcadas
e varandas e um corpo alpendrado, como aquele indicado no caso do hospital e na parte baixa dos
Estaus. A diferença de termos observada na descrição, entre varandas (o termo aplica-se também
ao primeiro piso) com arcos e varandas com colunas, indicia uma diferença de sistema construtivo
e de qualidade arquitectural, que estaria associada, possivelmente, a abóbadas e cobertura de
madeira, respectivamente. As varandas com colunas e arcos tendem a surgir como um plano de
fachada "transparente", pertencente ao corpo principal do edifício.
A estrutura alpendrada de arcos e abóbadas reveste-se de uma espessura material e de uma
qualidade edificadora própria, que lhe permite subsistir autonomamente ou adossar-se a um edifício
existente, inclusive sustentando o corpo, do qual forma, por hipótese, o piso baixo, admitindo uma
compartimentação interior e mesmo o seu encerramento periférico. É o caso do hospital, com a
«casa debaixo dos alpendres, onde se faz a feira», e onde se alojam os peregrinos. Os seus vinte e
cinco arcos de pedraria, com abóbada, com setenta e três braças de comprido e trinta e cinco de largo
muito honram a obra e ornamentam a cidade, «por caso da feira que se faz no Ressio»
O efeito do conjunto será reforçado pela criação de enfiamentos que enquadram a leitura da fachada
da igreja, a partir de diversos percursos de chegada ao Rossio [164]. Inclusive a implantação
deslocada do corpo da igreja, no espaço do terreiro relativamente a uma posição de simetria
meridiana, parece justificar-se em função das relações estabelecidas com a calçada que levava à
igreja do Carmo, e o arruamento que subia a uma nova urbanização, iniciada nos chãos do olival do
convento da Trindade, em 1501, junto ao postigo, que dava acesso à ermida de S. Roque e à Vila
Nova de Andrade (Bairro Alto).
A principal relação de enfiamento é definida, com referência à rua nova do Cano, renovada em
meados do século XV, que correspondia a um antigo e sinuoso percurso de ligação entre a rua nova
dos Mercadores e o terreiro do Rossio. Para o efeito de enquadramento da fachada da igreja terá
sido regularizado, ou aberto nesse momento, um novo troço rectilíneo, em 1502, que arranca
aproximadamente a meio do caminho antigo, no sítio onde havia uma encruzilhada de percursos.
Esse último troço desemboca obliquamente no terreiro. Assim, a partir de cerca do meio da antiga
rua do Cano, a fachada sumptuosa da igreja é avistada, ao fundo, no alto de um grandioso tabuleiro.
A novidade do novo alinhamento de parte do arruamento, relativamente ao Rossio, encontra na
denominação de rua nova do Rei a consagração da intenção urbanística mais abrangente, que
presidiu à intervenção de D. Manuel. A designação evoca a qualidade de principal axialidade,
402. Brandão, Grandeza e abastança de Lisboa, 1990 : 126.
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igualada à da antiga rua nova dionisina. A denominação comparada enfatiza a equivalência e
semelhança de qualidade e função, das duas principais direcções axiais em "T", que estruturam a
malha da Baixa.
9.2.4 A comum alpendrada como um princípio de articulação do edifício com o exterior
As transformações realizadas circa 1500 desenvolvem a relação estabelecida entre os edifícios e a
praça, conformando-a como o centro da vida urbana da cidade de Lisboa, com as suas múltiplas
funcionalidades comerciais, sociais e políticas. Planos de fachadas permeáveis criam espacialidades
que fazem uma transição entre o espaço exterior, público e aberto, e o espaço interior privado. Essas
espacialidades de transição oferecem os cómodos ao desenvolvimento de actividades que
necessitam de condições de abrigo. A adopção de uma solução arquitectural de alpendre reflecte o
interesse pela condição do serviço público à comunidade, pensado em termos de utilidade e de
comodidade. Em vários casos de praças, o recurso a arcadas depende de uma avaliação da situação
local, feita com um claro bom senso.
A solução não é aplicada em volta de todo o espaço público, como se houvesse que subordinar-se
a um princípio de simetria especular, antes conforma-se segundo princípios de economia e sensatez.
Diferentemente dos claustros, as comuns alpendradas surgem nos lugares em que são mais úteis,
segundo as condições locais, respeitando o propósito de abrigo da intempérie, dos ventos e de
protecção solar. Conforme a situação no território, encontram-se mais frequentemente nas fachadas
mais expostas, voltadas a sul e poente.
O acrescentamento de estruturas de alpendres e pórticos, em articulação com um novo ordenamento
do espaço urbano público e privado, junto das casas conventuais e das igrejas, ensaia uma abertura
na relação das instituições religiosas com a cidade. Assenta essa relação numa dupla conformação:
a dos espaços urbanos públicos que articulam a convergência dos percursos e preparam a
aproximação à instituição, e a da sequência de espaços e de partes edificadas da instituição, de
acolhimento e de serviço aberto à comunidade.
A enfatização dos modos de abertura da instituição e a tematização dessa abertura sob a forma de
partes arquitecturais específicas, bem assim como o facto de ser regulada a relação com os espaços
urbanos adjacentes, tanto na arquitectura religiosa como na arquitectura civil, são os traços que
distinguem essas intervenções, denotando o seu carácter epocal.
Num arco de tempo entre o século XV e a segunda metade do século XVI, galerias e arcadas, galilés
e pórticos são um elemento determinante da qualificação dos edifícios civis e religiosos,
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apresentando espaços comuns destinados à vida social e cívica, e às formas de exercício da
cidadania [211].
O enunciado dos Tratttati de Francesco di Giorgio serve como exemplo da evidência de um
interesse, na época, pela conformação de espaços urbanos em relação com os edifícios principais
da cidade, em geral, e pelo papel atribuído aos espaços de intermediação constituídos por arcadas e
porticados. Esse aspecto mais particular de elementos arquitecturais de interface já é referido por
Vitrúvio que defende a utilidade das colunatas dispostas em volta da cela de templos, pois oferecem
um lugar de abrigo para uma multitude de pessoas surpreendida por um momento de chuva
desabrida (IIl.iii.9); o tema é retomado por Alberti, Filarete e Francesco di Giorgio.
A descrição dos edifícios, seja o castelo e o palácio, as casas principais, as igrejas das paróquias e
os conventos, inclui a definição da relação urbana, que não é pensada estritamente nos termos de
fachada. Sempre que as condições o permitem e a importância do edifico o requer, aquela relação
deve ser mediada pela distância e visibilidade criadas por um espaço fronteiro que define as
condições do enquadramento urbano da edificação, e determina a reserva da parte da área pública
que recai sob o seu domínio directo.
Giorgio, Trait. T/L, [Città]. Anco compartito sia in alcuna parte delia città le chiese parroffiali, conventi e altre simili, acciò
che da' popoli spesso visitate sieno; con chelle piazze che a tali edifízi si ricerca. Le intrate di ciascuno edifízio in
nel mezzo e fronte d'esso edifízio e piazza, e non per flanco, e che la faceia ai mezzo del diamitro abbi
corrispondenzia, acciò che da la strada veduta e visitata sia. Sieno detti tempi isolati e partiti dalle vie circulari e dalle
circustanti abitazioni.
Giorgio, Iran, T/L, [Conventi]. E una spaziosa piazza in nella prima fronte [da igreja], dirietro o da ciascun flanco, e
quadrati o circular chiostri dove uno accimitero o sipolture attribuito sia.
Giorgio, Trail. T/L, [Architetturaanticae moderna epratichecostruttive]. Avendo dettO in parte delPedificazioni e Vari forme de atri
e casamenti, ora delle particularità, proporzioni e misure d'esse abitazioni discriverò. E perché ciascuna per sé ha
ragione spidita, siccome apresso si sprimerà, in prima i quadrati cortili quattro ragioni da fare sono. El primo ha tutti
angoli retti e le facce di pari misura e larghezza. Altri ad un quadro e terzo. Similmente di quadro e mezzo. Altri di
due interi quadri. E questi son da adattare e usare sicondo la comodità, e che più côngruo all'edifizio o altro luogo
sia. E con queste simili ragioni le piazze delle città e castella si dien costituire. I cortili che a facce o uovolo e a forma
navale si fanno, con queste medesime ragioni composti saranno.

As disposições consignadas no texto não precisam de ser entendidas como absoluta novidade, mas
antes como o registo de uma prática conhecida, o que explica alguns pontos de contacto existentes
entre os escritos martinianos e a experiência observada na circunstância da variedade dos casos,
incluindo portugueses. Do mesmo modo, para o enquadramento do uso semipúblico do primeiro
claustro de Santa Cruz de Coimbra (o claustro do Conselho ou da Portaria) poderia ser aduzido o

403. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1 : 22.
404. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 236.
405. Giorgio, Trattati, 1967, tomo I : 86 ; omitidas as notas 86(2-6) correspondentes ao excerto transcrito.
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Baldassarre Peruzzi, projecto de mosteiro, século XVI-segundo/terceiro decénio (Florença, Uffízi 349 Ar.)
O pátio à ilharga da igreja, com um pórtico, é designado «Cortile publico».

exemplo de um projecto de convento, de Peruzzi que contém, na legenda de um primeiro claustro,
a indicação «cortile publico» [166].
Nos Trattati, a principal diferença consiste na sistematização de uma prática conhecida, que é
submetida a uma revisão, na parte do desenho da sua regularidade e proporção, referido ao antigo.
Como o próprio autor afirma, o seu contributo dirige-se a rever e a fundamentar, em novos moldes,
os princípios de desenho. Por vezes, ante a casuística das soluções, F. di Giorgio suspende a
narrativa textual e remete para o desenho, como figura de síntese aplicada (em parte, se existiram
tais exemplos não se conservaram). Não se limita, apenas, a enunciar princípios de desenho e de
proporção de praças, como fazem tratadistas como Alberti, mas, inclusivamente, acrescenta
indicações de proporção, destinadas especificamente a pórticos.
As soluções de alpendradas encontradas em cada um dos casos particulares já referidos, e outros,
recriam os elementos essenciais em novas combinações imaginativas, constituindo essas partes da
obra a novidade de um preciso momento histórico. O carácter temporal de tais soluções é
evidenciado pelo facto de transformações posteriores, ocorridas a partir do final do século XVI,
afectarem precisamente esses elementos, remetendo-os para uma condição de aspectos
circunstanciais, susceptíveis de serem alterados. No último quartel do século XVI, a fachada
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composta como lugar de interface, por meio de formas espaciais abertas, porventura em saliência
relativamente ao corpo principal do edifício, começa a ser preterida, em face de novas soluções.
A obra da igreja de São Sebastião no terreiro frente ao paço da Ribeira marca como que o fim de
um tempo de alpendradas e arcadas [172]. Na versão do projecto desenhada por Holanda, a igreja,
que tinha começado a ser edificada no centro da praça, corporizava um diálogo de formas abertas
com o paço, por meio de arcadas laterais, parcialmente abertas, que apontavam ao rio, enquadradas
por pequenos torreões nos quatro cantos do corpo edificado. E D. Sebastião «detriminaua . . .
mandar botar huma uaranda que uiesse das suas do paço pela banda do mar ter ao dito templo»

,

evidenciando abertura a uma coexistência de estilos que, aliada à recriação de soluções, dava
continuidade ao que vinha sendo praticado. Em certa medida, porém, estava elevada até ao limite a
impossibilidade histórica que iria ditar o abandono do projecto, em paralelo com a renovação do
palácio real.
A qualidade epocal de São Sebastião, como projecto de ocaso, não podia ser mais significativa em
virtude dos acontecimentos políticos que precipitam a suspensão das obras, com o início do período
de União das Coroas. Mas já antes, se bem lidos os sinais do tempo, vinham sendo fechadas as
possibilidades, como em Beja, onde o espaço dos açougues é encerrado e adaptado a igreja da
Misericórdia [171]. O mesmo acontece, na ala dos Jerónimos, cujos alpendres já se encontram
encerrados no século XV11 [167]. As obras filipinas do paço da Ribeira preservam o sentido global
do volume de enquadramento, do lado poente do tenreiro e do seu remate por meio de um torreão
em projecção sobre o rio, mas abdicam da relação comunicante estabelecida entre o antigo corpo e
o espaço público urbano do terreiro, por meio da fachada aberta com galerias e arcadas.
A permanência de soluções arquitecturais abertas apenas parece continuar sob o modo de uma
rememoração regional de formas, evidenciada em certas igrejas da Estremadura (em Leiria, a capela
de Nossa Senhora da Encarnação e a igreja do Senhor Jesus dos Milagres, e Nossa Senhora da
Conceição, na Atouguia da Baleia). No fim do século XVI, os pórticos dão lugar a uma solução mais
compacta, em que os espaços de uso equivalente são incorporados na espessura da fachada, ou
mesmo são transpostos para o interior do edifício. Formas espaciais preteridas, mas não
definitivamente abandonadas, como o comprova a galilé de Nasoni, na Sé do Porto, que substituiu
um antigo alpendre de madeira, construído em meados do século XVI, reaproveitando
possivelmente uma estrutura mais antiga.

406. Pêro Roiz Soares, Memorial, ed. de M. Lopes de Almeida e César Pegado (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1953) : 48 ; in Senos, O Paço da
Ribeira, 2002 : 109-110.
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Filipe Lobo, o Mosteiro dos Jerónimos, século XVII (Lisboa, MNAA)

Há uma observação de Kahn, a propósito da stoa, no Agora que capta a natureza essencial desses
espaços arquitecturais e permite compreender a sua raiz, em relação com os fundamentos da
arquitectura, seja na obra de artesania e da arte edificadora, seja na obra de máxima erudição.
Kahn 1969. The Agora . .. was a place of hapenning; Agora, the Stoa. The Stoa was made most marvellously. It was
made like this. No partitons, just columns, just protection. Things grew in it. Shops became. People met, meet there.
It's shaded. You present a quality, architectural, no purpose, just a recognition of something which you can't define,
but must be built.407

Um abrigo coberto, exposto do modo mais conveniente para que cumpra a sua função de
acolhimento é um problema do domínio do saber fazer de acordo com a materialidade do lugar e a
qualidade da obra. A ideia é a de uma parte arquitectural que pode subsistir autonomamente e se
molda e modula de acordo com a circunstância. A forma dos seus elementos arquitectónicos pode
ser modificada e actualizada conforme o gosto e o saber do mestre, o uso e a qualidade da obra,
comum ou singular, chã ou eloquente.
A agregação de espaços alpendrados e de arcadas ao corpo dos edifícios implica a sua composição
nos alçados. Por exemplo, na fachada das igrejas, a articulação de um pórtico, no piso baixo, coloca
o problema da utilidade a conferir ao terraço aberto, no piso superior. Em alternativa perfíla-se a
possibilidade de fazer um uso, voltado ao interior, sob a forma combinada de uma galilé e de um
coro-alto. Independentemente da transcrição em formas clássicas dos elementos considerados
isoladamente (pilares, colunas e arcadas), será necessário um trabalho de conjugação das ideias que

407. Kahn, "Silence and Light" (1969), Louis I. Kahn: writings, 1991 : 239-240.
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permita encontrar essa síntese compacta, articuladora da galilé e do coro, num corpo único e num
plano "único" de apresentação frontal, na fachada.
O percurso que vai dos edifícios com alpendres e arcadas, associados à fachada, ao desenho da
fachada, que integra e interioriza esses espaços, desenha uma alteração de fundo do exercício da
arquitectura. Há uma passagem do saber fazer, pelo referimento a modelos de combinação de
elementos que podem ser acrescentados a posteriori, para um pensamento de projecto que aplica
um modelo de articulação fixa de relações. Essa passagem a uma fórmula estabilizada e repetível,
tal qual, implica um processo lento que é mais complexo do que a actualização de modelos pela
simples transcrição de formas estilísticas, por exemplo, de arcadas manuelinas para arcadas e
pórticos renascentistas. As soluções integradas, mais tardias, transportam consigo uma redução da
versatilidade útil de cada uma das partes. Do ponto de vista das possibilidades de uso, por exemplo,
a galilé da Sé de Braga [175] e o pórtico lateral da sé do Porto [174] são mais "versáteis" do que o
pórtico da igreja de São Vicente de Fora [173].
As comuns alpendradas podem ser pensadas como parte arquitectural autónoma, com uma
utilidade própria, e podem ser usadas como um elemento de composição agregada ou em conjunção
sintética num corpo mais complexo. A sua utilidade encontra-se associada a um sentido do que é
público comum e urbano. A "aplicação" é independente da expressão da forma que pode ser gótica
ou renasentista. Do mesmo modo que relativamente à articulação com edifício, é flexível a sua
articulação com o espaço aberto frente ao edifício, o lugar urbano adjacente, o largo e a praça. Nesse
sentido, enquanto corpo arquitectónico a alpendrada aproxima-se de um conceito de arquitectura
aberto.
O pensamento do desenho do edifício e da sua relação com o contexto envolvente, por meio de
elementos arquitecturais - corpos e lugares urbanos fronteiros, próprios - surge como um exercício
de definição de lugares de estar num espaço entremeado que regula a complexidade dos planos de
comunicação, graduando a distância e os modos de vivência da aproximação. Assim, numa
contínua cerzidura de "nós" vai sendo actualizado e revisitado o desenho do edifício, na sua
interacção com o espaço envolvente, como vai sendo concertado o tecido construído das cidades e
a envolvente dos lugares edificados no espaço do campo. Um exercício de intervenção versátil e
adaptado, no espaço do território da cidade e do campo, refazendo em contínua regeneração as
passagens edificadas que anunciam o comum e o público, e reservam o privado. Como trabalho
edificativo, é um exercício paciente de tratamento do corpo construído, de melhoramento e de
concerto, e de transformação nova, mas sempre um trabalho com o tempo e a passagem das
gerações, que dá conta da mudança de relações entre as instituições e as comunidades dos cidadãos.
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Em Lisboa, a passagem do paço, da alcáçova para o terreiro, traz o rei do alto da colina para junto
dos súbditos e dos cidadãos do reino. A implantação do paço da Ribeira detém uma posição única
de encabeçar a cidade na sua frente fluvial, e evoca a encruzilhada de direcções fundamentais da
malha urbana, e as direcções dos territórios do reino e dos mares. É certo que ainda permanece
reservado, nesse lugar, um espaço demarcado e privado dos domínios paçais a poente. Mas, de
facto, os paços do rei deixam o sítio defendido do alto, para se juntarem aos lugares da vida da
cidade e do reino, configurando o enquadramento do novo terreiro principal do reino.
Há neste processo um sinal de "dessacralização" da instituição que tem incidência no espaço e nos
lugares. Não seja, porém, esse indício de "dessacralização" considerado um sinal de aproximação
ao entendimento do espaço contínuo e homogéneo. Se a arquitectura e a cidade são lugar, e a
definição de um sítio institui uma diferença no espaço, instaurando um princípio de ordenamento
polarizado, então não será verdadeiramente possível falar de homogeneidade do espaço e de espaço
contínuo. Porém, deve ser ressalvada a menor incidência dos aspectos que marcam a sectorização,
e deve ser valorizada a experiência das passagens e das continuidades.
Do mesmo modo que o paço se inscreve numa frente urbana, também no caso das igrejas e dos
conventos pode ser assinalada a mudança que leva à sua inscrição, na malha urbana, como mais um
quarteirão, e mesmo a sua integração num lote do quarteirão, facto que acontecia anteriormente,
apenas com as pequenas capelas. Nos conventos há ainda uma segunda transformação, que decorre
da possibilidade de inscrição da capela-mor no contorno geral da mole dos edifícios conventuais.
Assim, existe uma diferença fundamental no modo como a igreja matriz de Viana da Foz do Lima
se implanta, subtraindo-se aos alinhamentos que determinam uma regularidade da malha urbana, ou
ainda o projecto da igreja de S. Sebastião, instalado de plena corporalidade no meio do terreiro do
paço, e o modo como a igreja de São João Baptista, de Tomar, se increve num quarteirão da retícula.
A ocupação central de um espaço urbano com uma edificação é ordenada para uma apreensão dos
edifícios pelo lado da sua corporeidade no espaço; corpo e massa construída estão presentes na
medievalidade, como anteriormente tinham sido afirmados na arquitectura grega

. Além disso,

no caso dos edifícios religiosos, a implantação segundo uma axialização própria que não se
subordina a eixos e alinhamentos da malha da cidade, denota uma subtracção ao tempo e ao mundo
do profano409. A subtracção ao espaço comum e a colocação isolada definem a condição essencial
sagrada da obra, e reforçam o sentido de opacidade de que se reveste a sua presença corpórea entre
as demais construções.
408. Gruber, Forme et caractere, 1985 :
409. Gruber, Forme eí caractere, 1985 :
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170
171

Milão, o porticado de Santa Maria alia Fontana, 1507; a obra é referida a mestres próximos do estaleiro da
catedral de Milão (Bramante, Bramantino, Cristoforo Solari, Leonardo da Vinci)
Santarém, capela de Nossa Senhora do Monte, o alpendre c. 1548
Desde o século XIII, a ermida, situada no outeiro do Monte, forma o centro do bairro da gafaria que foi
afastado da vila e das imediações dos conventos.
Igreja matriz de Fonte Arcada, o espaço do antigo alpendre na fachada sul e o tabuleiro da entrada axial
Beja, praça da República, um desenho antigo das casas do lado nascente, ao fundo a Misericórdia
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173
174
175

Francisco de Holanda, Da Fabrica que falece ha Cidade de Lysboa, a igreja de São Sebastião no terreiro
dos paços da Ribeira, «Lembrança da grade q deue ter a Noua Igreia»,/ 26v, 1571
Lisboa, a igreja de São Vicente de Fora
Sé do Porto, o pórtico lateral de Nicolau Nasoni antes da demolição do casario envolvente
O pórtico substituiu um alpendre que está a ser reconstruído no século XVI.
Sé de Braga, a fachada e a galilé, fotografia anterior à demolição de casas na envolvente do lado sul
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Dewitte 1985. Cette absence de relation axiale entre l'édifice sacré et la ville profane implique une certaine nonvisibilité de l'édifice sacré . . . il importe de souligner l'opposition marquée entre deux niveaux d'être, et non de
placer l'édifice sacré dans une position dominante sur une échelle continue.
Dewitte 1985. la présence du sacré est liée à une forme d'opacité, à une manifestation qui se dérobe partiellement à la
vision transparente, la corporéité serait donc un nouvel aspet de cette opacité.

No limite, o espaço assim marcado pelos objectos que o ocupam necessita de ser apreendido e
desvendado em volta de corpos e por entre os seus "interstícios". Pelo contrário, a formulação de
um sistema urbano, em que edifícios religiosos e profanos se inscrevem numa mesma ordem
comum de quadrícula ou retícula e sob a direcção de enfiamentos, desloca a notação da diferença
do tecido edificado e dos corpos distintos, que o compõem, exclusivamente para o plano de fachada
das ruas e das praças. A leitura construi-se orientada por enfiamentos e axializada em pontos fixos.
Plano espacial (Raumplan) contrapõe-se assim a corpo edificado (Baukórper). Essa concepção do
espaço, formalizada na arquitectura romana, em especial no forum, é recuperada com o
Renascimento. Como noção forte de espacialidade torna-se imagem de marca do Classicismo, nos
séculos seguintes. Por esse motivo, as transformações relatadas que implicam um "recuo" do
edifício, de corpo no meio de um espaço urbano, para o plano de alinhamento das fachadas, no
limite do espaço urbano amplo (a passagem de Baukórper a Raumplan), são geralmente
interpretadas como um sinal de retoma dos valores clássicos.
Nesse processo, a fachada passa a ser o plano essencial de comunicação, entre o edifício e a cidade.
Especialmente no caso dos edifícios religiosos, a opacidade, como valor da presença do corpo do
edifício, deixa de ser um tema, pela razão de que a sua apreensão, enquanto corpo, deixou de ser
possível. A procurar manter-se essa opacidade, seria a própria visibilidade do edifício a estar
comprometida. A fachada torna-se, assim, necessariamente, espaço essencial de escritura do
discurso arquitectónico do corpo obliterado, e plano das linguagens de significação.
Em certa medida, do mesmo modo que o paço da Ribeira [183], também o mosteiro dos Jerónimos
anuncia já um sentido novo de fachada e de frente, embora pudesse ser apreendido distintamente,
como um corpo isolado (em especial, a parte da igreja), no sítio de Belém. Mas considerando os
percursos de aproximação e as rotas da navegação, o conjunto edificado apresenta-se sobretudo
como uma frente fluvial com espessura - um plano único cenográfico de significação arquitectural
e iconográfica que mostra uma pintura do poder Real às portas do reino [186].

410. Dewitte, "Lexique des concepts principaux . . .", in Gruber, Forme et caractère, 1985 : 287.
411. Dewitte, "Lexique des concepts principaux . ..", in Gruber, Forme et caractère, 1985 : 291.
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Antonio Averlino detto II Filarete, Trattato di Architettura, fachada de paço régio, VIU,/ 58v
O paço da Ribeira. Livro de Horas dito de D. Manuel, Evangelho de São João,/ 25, 1517 a segundo
quartel do século XVI (Lisboa, MNAA)

9.3 A obra de honra, lugares de discurso público e cerimonial da mostra (do poder) real

9.3.1 Espaços e lugares de um teatro de mostra
Entre as intervenções associadas a uma definição arquitectural e urbanística da relação entre
instituições e as comunidades urbanas foram referidas as obras de regularização dos espaços
urbanos fronteiros de edifícios importantes da cidade, que ordenam a sua envolvente e a
aproximação, e foi apontada a importância de certas partes arquitecturais, como os espaços
alpendrados (varandas, galerias e arcadas) que articulam a passagem e a abertura de vista, entre o
interior dos edifícios e o espaço exterior fronteiro.
À diversidade de funções e usos praticados nesses espaços cobertos, acresce uma função própria
que justifica, em parte, a aposição de tais corpos frente a alguns dos edifícios principais, como é o
caso do paço da Ribeira [177]. Essa função específica explica a preponderância que adquirem tais
estruturas na composição de um conjunto edificado, como espaços de apresentação de um
cerimonial público de carácter político e social. Seria preciso explicar o sentido de função própria,
referida ao uso cerimonial dos espaços das arcadas do paço real quando, de facto, uma das
qualidades das varandas é a de servirem uma pluralidade de funções, e de serem versáteis na
utilização. A sua qualidade arquitectural é pois de natureza vaga e admite inúmeras utilidades, o
que, de certo modo, parece contrariar a ideia de uma função específica.
No caso dos alpendres e das arcadas, trata-se de partes arquitecturais que se adaptam ao corpo dos
edifícios e resolvem inúmeras situações de protecção e abrigo, de circulação, e de desenvolvimento
de actividades. A qualidade neutra da sua definição assenta na repetição de elementos simples e
moduláveis que possibilitam a aplicação repetida, estendida conforme as circunstâncias. Essa
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extensão é regulada e compassada pela repetição dos elementos de suporte e de cobertura que
organizam a extensão. Mais do que o desenvolvimento de funções, como o comércio de
mercadorias que se faz correntemente sob os alpendres, ou a prática de reuniões que se realizam,
tirando partido das condições de abrigo oferecidas num espaço semiaberto, público e comum, as
arcadas permitem a exposição do movimento do percurso.
Com esse sentido tinham, aliás, uma aplicação contínua, desde a Antiguidade, no Agora, nos
pórticos dos templos perípteros, nos pátios e nos claustros dos edifícios, e nas ruas e praças
porticadas de cidades e vilas novas medievais. Nada se passaria de novo, então, cumulativamente
às utilidades já conhecidas, não fora as arcadas associadas a fachadas de edifícios principais se
inscreverem agora, no corpo da edificação, como parte de uma composição arquitectural de
magnificação de cerimoniais de entrada, e como espaços de permanência e de deambulação, e de
prazer de vistas.
Em especial no paço da Ribeira, a ala das galerias apresenta-se como um corpo autónomo, que faz
a ponte entre o paço e o baluarte, e é axializado ao centro por meio de um torreão. A edificação
resolve a cspacialização de um percurso voltado ao exterior, oferecendo o lugar aberto e permeável
visivelmente para a mostra das pessoas que integram uma comitiva, por exemplo numa festa e numa
cerimónia de recepção ou despedida organizadas na corte. Conforme a circunstância da mostra real,
o cortejo podia circular no interior do paço, mas também saía para o espaço urbano público fronteiro
e continuava pelas ruas da cidade. Na parte da edificação, trata-se, portanto, da formulação de
espaços que permitiam tematizar o percurso e os gestos associados a um acto de mostra, com o
objectivo da sua exposição pública. Mas também há os actos de ir ao encontro de, de entrar e de
sair, de receber e de despedir.
No caso do encontro, o acontecimento resulta da encenação de uma sucessão de momentos de
tempo e de colocações no espaço, com movimentos de deslocação e de suspensão que determinam
o tempo preciso do encontro concertado entre a pessoa que recebe e está na casa (na cidade/no
reino) e aquela que vem de fora, que é recebida e acolhida.
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A transcrição arquitectural dessa encenação implica a definição de elementos e partes de edifícios,
e a sua articulação numa sequência apropriada. O resultado é uma fórmula sintática de lugares e de
espaços cerimoniais, suma manifestação de urbanidade pública e individual, mostrada à escala
local, na passagem entre os lugares públicos e privados, como à escala global do sítio do edifício,
da cidade e do território.
Alguns desses elementos pertencem a um nível próximo de relação interpessoal, como é o caso de
escadas e patins, varandas, terraços e galerias de chegada, e a passagem à sala grande. Outros
abrangem o domínio da cidade e do seu termo, numa encenação do espaço cerimonial, à escala
urbana e do território.
Na figuração pessoal, a colocação em cena é dada sob a forma de um discurso de múltiplas vertentes
que exalta a qualidade das instituições e da pessoa, da grandeza, riqueza e nobreza da cidade e das
suas instituições, e dos seus cidadãos. A forma discursiva é dada por uma conjugação do movimento
e da sua suspensão, de gestos e de actos que mostram a figura e a qualidade de entidades e
instituições. Por sua vez, os acontecimentos são compreendidos na medida em que são apreendidos
visivelmente durante a manifestação de honra e de louvor, e no decurso de uma encenação de
rememoração, recriada sucessivamente no tempo e no espaço.
O enquadramento arquitectónico concorre visivelmente para mostrar, através da acção edificativa
esclarecida, a qualidade da acção de tais actores. Edifício e cidade tornam-se, em certos momentos,
o espaço do teatro do apercebimento comum. Assim, embora sem uma relação directa aparente,
compreende-se de que maneira a intervenção de regularização e de requalificção das ruas, e a
regulamentação das fachadas promovida por D. Manuel, em Lisboa, faz sentido neste contexto. Os
conceitos de ortographia e scaenographia (Vitr. I.ii.2) tornam-se dimensões do projecto da cidade e
do desenho do cenário real de enquadramento magnífico que qualifica a cena da urbanidade dos
seus cidadãos. A extensão e a qualificação dos percursos, na cidade, como no interior dos edifícios,
e a ordem e a qualidade dos espaços urbanos devolvem, como em espelho, a importância dos
protagonistas e dos actos que estão a ser expostos e presenciados. A simetria da cidade surge como
figura de proporção regulada do governo dos seus cidadãos.
Na cerimónia de encontro de personalidades principais, a saída de uma pessoa ao encontro de outra,
além dos limites da cidade assinalados pela porta da cerca, em direcção ao espaço periurbano, até
ao limite do termo, mostra a importância conferida ao acontecimento, constituindo uma
manifestação de deferência relativamente à pessoa esperada. Mas esse movimento de projecção
além dos limites urbanos detém, também, um outro sentido, pois a distância percorrida corporiza

578

medidas do espaço que podem ir até ao limite do termo da cidade (nos textos, essa distância é
medida em léguas). Nos casos em que a pessoa que percorre representa uma corporação (os homens
do concelho), o percurso toma um sentido equivalente ao de uma mostra do domínio da cidade
sobre o território do seu termo. De certo modo, ao percorrer o espaço, a pessoa que se desloca
engloba a própria cidade e o termo na finalidade última de apresentação da importância conferida
à pessoa recebida.
Existem formas de exposição pública e cerimonial da ordem e das relações entre as pessoas e as
instituições, no período medieval, como na época moderna e contemporânea. A especificidade da
época em estudo e a marca da sua temporalidade estão no significado atribuído a esses
acontecimentos, muito especialmente nos reinados de D. João II, até à morte do príncipe, e de D.
Manuel. Os cortejos de mostra do rei, acompanhado da corte e de representações dos povos
constituem uma prova do bom governo da república de celebração colectiva do tempo dos
Descobrimentos, e da unidade do corpo do reino. Uma complexa teia de relações congrega
ritualmente pessoas e comunidades a participar nas celebrações e nas cerimónias, como a assistir.
O conhecimento do modo como esses acontecimentos e encenações se desenvolvem no plano dos
edifícios e da cidade é essencial para compreender a importância de certas soluções arquitecturais
e urbanas, e o sentido de uso e de vivência dos espaços. A efemeridade de tais actos públicos não
deve iludir quanto à sua permanência na memória e contínua rememoração, retomada infindas
vezes com a "enovação" de encenações comparadas, medidas e amplificadas nas acções
subsequentes. O seu conhecimento é transmitido como uma narrativa de contínuo reconto.

9.3.2 A mostra do rei em lugares urbanos
Retomando algumas referências mencionadas anteriormente, seja lembrado, em primeiro lugar, um
grande terreiro ante S. Domingos do Souto, no Porto [350], que foi aberto para a realização das justas
e torneios, convocados por ocasião das festas de casamento de D. João I e D. Filipa de Lencastre.
Como refere o cronista, a abertura desse espaço inscreveu-se num ordenamento mais geral dos
lugares da festa na cidade, que mobilizou gente da casa real e oficiais da cidade, segundo o rei
encomendou a uns de «fazer praças e desempachar as ruas por huu haviaõ damdar as gemtes, e
outros de fazer joguos e trebelhos e matinadas de noute»
Outro momento alto de uso do espaço urbano, com vista à realização de um complexo cerimonial
de celebração festiva ocorre em Évora, com as festas do casamento do príncipe D. Afonso e D.

412. Lopes, Crónica de D. João /,n,xcv, (1983,1990), vol. II : 223.
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Isabel, em 1490. A cidade é tomada por um conjunto de disposições, como se se tratasse do
ordenamento de um projecto edificativo global.
O primeiro tempo de festa dá-se com a notícia do casamento da princesa por procuração, ainda na
corte dos reis católicos, em Sevilha, na noite de Páscoa de 1490. D. João II prepara a coincidência
de festas em Évora, onde está a corte, que devem acontecer como manifestação espontânea e
"explosão" de alegria popular, mal seja confirmada a notícia do recebimento, o que acontece logo
na segunda-feira seguinte, ainda de dia.
De facto, a festa é preparada secretamente e encenada com todo o cuidado. Num jogo de simetria e
espelhos, que funda a explicação feliz dos acontecimentos da vidas dos homens, o rei reserva para
o momento em que espera o conhecimento da boa nova, uma actividade pública de carácter
simétrico. «Em pessoa», como sublinha Garcia de Resende, e com ele «o príncipe, o duque e outros
muitos senhores» (de novo, a importância da ideia de coincidência de pai e filho numa única
pessoa), o rei vai casar a filha do seu secretário. Tinha acabado de sair da casa, quando recebe a
nova, «andando passeando na praça» (na/de praça significam máxima comunicação pública). Rui
de Pina precisa igualmente que a notícia chega ao rei, quando este se mostra em público, «andando
na Praça da Cidade de Évora a cavalo», em acompanhamento de estado (como o denota a
enumeração do filho, do duque e de outras pessoas principais). Logo, com tanta brevidade que foi
«cousa espantosa», irrompem as festas.
Pina, chwn. D. João li
trouxeram a dieta certidam, logo aa segunda feira seguinte ainda de dia, e lha deram andando
na Praça da Cidade d'Evora a cavallo, e co elle o Princepe seu filho, e o Duque com muitos Senhores; que despois
de ouvida, foy ellla logo respondido com gritas, e alegrias de todos, a que continoaram, e ajudaram as cousas que na
esperança daquella ora eram ja pêra ella percebidas, .s. sinos, trombetas, bombardas, fogareeos, emramamentos de
ruas, e bandeiras infladas per os muros, torres, e lugares vistozos da Cidade, que em chegando a nova era per EIRey
mandado, que todo juntamente jogasse, e fezesse seu officio. O que se fez com tam supeto estrondo, que com elle, e
com grita juntamente, e alvoroço geral de toda a gente parecia verdadeiramente que a terra tremia.
G. de Resende, chron. dom ioam li. E el Rey tinha prestes sem se saber per toda a cidade, pêra tanto que a noua viesse,
muytas e muyto grandes fogueiras por todas as praças, ruas principaes, e todas as torres do muro, e da cidade, e polios
muros, torres, e lugares altos da cidade muytas infindas bandeyras, muytas bombardas, e outros tiros de fogo, e
foguetes, muytas trombetas, e atambores, charamelas, e sacabuxas, e que todos os sinos repicassem, e as ruas, praças,
muros, e torres, muyto enramados de ramos verdes, e isto era repartido por muytos homens sem se saber. E tanto que
a noua foy dada a el rey, todas estas cousas se fizeram juntamente, com tanta breuidade, e presteza, que foy cousa
espantosa. E era tamanho o estrondo, que com isso, e com a grita da gente parecia que a terra tremia, tudo muyto
pêra ver por ser tam supitamente, e feito em muyta perfeiçam.414

A festa prolonga-se pelo serão que foi «muito grande e rico», com danças, bailes, alegrias e muitas
festas.
G. de Resende, Chmn. dom loam li. E toda a gente da Cidade foi posta com muita brevidade em danças, e folias, com infindas
tochas na praça, e no terreiro dos paços e por todas as ruas principaes, e tanta gente honrada, e nobre, e assim a do
povo, que nâo cabia, nem se viu nunca tanto aluoroço e alegria,...
413. Pina, C/iron/ca D'EIRei Dom Joaõ II, xliv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 967.
414. Garcia de Resende, Chronica, cxv, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 152-153.
415. Garcia de Resende, Chronica, cxv, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 153.
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A sucessão dos primeiros festejos segue um "guião" de festas. Primeiro a manifestação
"espontânea" da comunidade urbana, com o "acaso" da presença do rei entre os cidadãos, na praça
- o espaço urbano principal e formal -, acompanhado das figuras importantes da hierarquia do reino.
Após a ida à Sé, em acção de graças, tem início a festa que se alarga aos lugares da cidade, à praça,
ao terreiro do paço e às ruas principais que vertebravam os antigos arrabaldes e faziam a saída da
cidade, agora nas portas da cerca nova. A celebração prolonga-se pela noite dentro e é retomada nas
noites seguintes.
Um programa formal organiza os dias da festa cortesã. Ao amanhecer de terça-feira é ordenada uma
ida à missa, ao convento do Espinheiro, num cortejo galante que percorre a distância da travessia
da cidade e do seu aro, invencionado de festa e prazer. Devoção pública e mostra galante dão o mote
a esse dia de recreio passado na natureza.
Pina, Chron. D. João II. E aa terça feira logo seguinte como amanheceo, EIRey, e ho Princepe, e o Duque com todolos
Grandes, e Fidalgos da Corte; e a Rainha com suas Donzellas, Senhoras, e Donas honradas da Corte, e da Cidade,
todos a cavallo muy ricos, e galantes, acompanhados dos Judeus, e Mouros, e povoo, envencionados todos de festas,
e prazer, como pêra o caso compria, foram ao Moesteiro de Sancta Maria do Espinheiro a ouvir Missa, e dar a Deos,
e a ella polo fecto muitas graças; e la comeram, e sobre a tarde com grande estrondo de prazer se volveram aa Cidade,
em que pelas praças, e ruas, ouve convites muy abastados, e nos paços danças e festas atee pela menhaâ.416
G. de Resende, Chron. dom loam il. E logo ao outro dia, a terça feyra pola manhãa cedo, el Rey, o Principe, e o Duque com
todolos grandes, e fidalgos da Corte, e a Raynha com suas damas, e as senhoras, e donas honradas da Corte, e da
Cidade, caualgaram muyto ricamente vestidos, e diante délies os mouros, e judeus com suas toucas, guinolas, e
festas, e assi todo o pouo com muytas folias, e enuenções de prazeres foram ao mosteiro de nossa Senhora do
Espinheiro a ouuir Missa, e a dar a Deos, e a ella muytas graças, e la no mosteiro comeram, e a tarde com grande
estrondo de prazer se tornaram a Cidade, em que polias praças, e ruas ouue comeres muy abastados, e nos paços
muytas danças, e festas ate cerca da manhãa.417

Na quarta-feira, a festa galante continua com «momos Reaaes, e mui ricos» no Terreiro dos Paços
que foram «toldados». Participam o rei, com senhores casados, e o príncipe e o duque, com fidalgos
e gentis homens, «envencionados todos, com muita graça, e gentileza, de coores, e devisas como
pêra seus propósitos se requeria».
Na quinta-feira segue-se um espectáculo de touros e canas, na praça da cidade, público e comum, a
que assistem o rei e a rainha «com grande estado e magnificência». Porém, na continuação, as festas
serão atalhadas pela notícia da morte da princesa D. Joana.
As diferentes maneiras de celebração da festa pelas comunidades do reino, que a cidade concentra
e espelha no universo dos seus cidadãos, tem correspondência no uso distinto dos espaços do
terreiro do paço, da praça pública e das ruas principais da cidade. Os lugares e os modos da festa
referenciam a distribuição social das comunidades e das pessoas, no tecido urbano. Por diferença

416. Pina, Chronica D'IilRei Dom Joaõ II, xliv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 968.
417. Garcia de Resende, Chronica, cxv, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 154.
418. Pina, Chronica D 'UlRei Dom Joaõ II, xliv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 968.
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de outras celebrações, relatadas em crónicas anteriores (o casamento de D. João I e o de D. Leonor,
irmã de D. Afonso V, por procuração), nas festas de Évora de 1490, e em outras dos reinados de D.
João II e de D. Manuel, surgem como inovação a travessia do espaço periurbano, para ir a um
convento situado fora da cidade, ou mesmo a ida ao campo. Esses cortejos são realizados como
manifestação substantiva de grande estado e como mostra pública galante, com uma expressão
lúdica de invenção e prazer.
No mesmo ano, antes do Natal, realizam-se em Évora propriamente as festas do casamento. São
ordenadas cinco praças para mercado e abastecimento de mantimentos à cidade, ficando defendida
a venda de produtos na praça principal, que é reservada para «justas, e prazeres» (Pina
e festas», na versão de Resende

) («justas

), as quais adquirem, nesse lugar central, um sentido público

aberto às comunidades do reino, apresentadas pela comunidade dos cidadãos da cidade.
Na praça decorre o ponto alto dos torneios convocados para as festas. Cabe ao rei combater os
fronteiros e tomar a teia, encenando ante os presentes a sua função de principal defensor do reino.
Na praça é colocada uma teia coberta com as cores do rei, com mastros altos, com bandeiras grandes
e ricas com as armas de Portugal e de Castela. A entrada da rua dos Mercadores ergue-se um estrado
de madeira, com a forma de fortaleza de guerra.
Pina, Chronica D 'ElRei Dom joaõ II. com seus cubos e torres, apendoada em todo de muitas veletas de latam com facho
cuberto de brocado posto muy alto pêra se derribar aa entrada, e vynda dos Ventureiros, com hû sino também pêra
repique como em frontaria de guerreiros contraires.

No dia acertado para ajusta, o príncipe e a princesa «com muita pompa, e grande estado se foram
apousentar no meio da praça, e também a Rainha que era mal-sentida, para daí verem as justas». Ao
rei compete tomar a teia, o que cumpre «com tanta Realeza e com tantas novidades, e invenções de
grandeza como nunca se viu tomar». Ante outras muitas justas reais vistas, «muitos Justadores
velhos de muitas Nações» foram «da riqueza, e envençam destas sobre todas maravilhados»
O uso do espaço da principal praça não se confunde com a utilização pública, de natureza cortesã,
que é dada ao terreiro frente aos paços de São Francisco, onde também se fazem justas e momos.
A diferença de espaços urbanos poderia ser conferida, em Vila Viçosa, no uso dado ao terreiro do
paço ducal, à praça do concelho e ao terreiro do Rossio [156,280]. O terreiro do paço é enquadrado
por alguns dos edifícios principais da vila que apresentam o estado ducal e expõem a presença dos
poderes religioso e temporal: o paço, e os conventos de Santo Agostinho e das Chagas,
respectivamente, panteão do ramo masculino e feminino da casa de Bragança. Neste grande terreiro
419.
420.
421.
422.
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realizam-se justas e outros acontecimentos sociais da corte ducal, para os quais o paço, com a sua
extensa fachada urbana, a frente de jardim, com o mirante, assim como os conventos, oferecem
acomodação variada, exposta ou mais recolhida, à assistência que acompanha os acontecimentos, a
partir de diferentes lugares.
No extremo oposto da vila situa-se um terreiro antigo, que já está formado em Trezentos, pois é
usado por Nuno Alvares Pereira para realizar um ajuntamento de forças, na presença do mestre de
Avis. Aí, «num rossio a par do arrabalde contra o Alandroal», o conde faz reger as suas gentes de
armas, treinando-as nas manobras e no uso das armas.
Lopes, Cron. dom Joham, II. Emtam mamdou o Comde daar as suas trombetas e foise a h û resio que esta a par do
arraballde comtra o Alamdroall, e todas suas gemtes armadas, a cavallo, com bacinetes nas cabeças e lamças
compridas nas mãos. E asy armados, a cavallo, os amdou regemdo pêra cada h Q saber o que avia de fazer quoamdo
tall cousa aviese, porque jatempo avia que nã foram em nenhu a obra. O ajumtamg to feito, o Comde e o Mestre
com todollos outros partiram de Villa Viçosa hu u dia a tarde, depois de bespora, e fora durmir a hfl mato que he
aquém do Campo dElvas.

Os terreiros do arrabalde sul e do paço ducal funcionam como balizas na análise do processo de
formação e uso de grandes terrenos livres, situados na orla de uma ocupação urbana, e da definição
nova de espaços, comparáveis em escala, mas que adquirem a qualidade de apresentação de uma
urbanidade institucional inteiramente nova. Em contraposição à imagem do terreiro largo de
contornos pouco precisos (uma reserva de espaço indefinido e vaga, que se anima nos dias de feira
e serve esporadicamente a movimentação de forças militares e um alardo), o terreiro ducal
quinhentista constitui a formalização de uma ordem urbana regulada por desenho e integrada no
ordenamento geral da vila, que espelha a qualidade do senhorio ducal.
Os torneios realizados por ocasião do casamento do príncipe D. Afonso, em Évora, nos espaços do
terreiro dos paços de S. Francisco e na praça principal dão lugar a uma diferença do discurso real,
respectivamente entre justas de expressão cortesã, que exaltam a excelência e carácter maravilhoso
das festas, e as justas de praça, que acrescentam um discurso político acerca do cargo do rei, como
defensor do reino, e acerca da magnificência e grande estado do rei como pessoa política. Porém,
os tópicos relevam de uma inspiração cavalheirosa, personalizada na figura absoluta de D. João II.
O enquadramento urbano desses acontecimentos são os lugares da cidade encenados - enramados,
concertados, armados, aparelhados, toldados - para o efeito.
Foi efémero o tempo de esperança do reinado, para que tivesse havido lugar à formação de um
discurso arquitectural específico que assegurasse a continuidade da memória da sua pessoa real, na
presença edificante da obra arquitectural. Esse passo será dado pelo Venturoso, em Lisboa, com a
formação de lugares urbanos de representação institucional e de mostra pública, correspondentes às
423. Lopes, Crónica de D. João I, II, clx, (1983,1990), vol. Il : 350.
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obras manuelinas realizadas nos sítios da Ribeira e do Restelo. Esse conjunto de intervenções faz a
tematização da figura política do rei, encenada por meio da sua presença activa e da sua mostra no
espaço urbano, e das instituições corporativas do poder, apercebidas por meio da obra arquitectural
edificada.
9.3.3 Os lugares da presença do rei como corpo político, o paço, a torre e o mosteiro
A passagem à segunda década do século XVI marca um ponto de inflexão na sistematização do
discurso político e arquitectural, que emerge com nova ênfase de celebração, a partir de
acontecimentos que se dão por volta dos anos de 1513-1514. No plano de edificação, ressaltam as
obras reais do terreiro e do paço da Ribeira e das casas de Estado, associadas ao governo do reino,
o hospital de Todos-os-Santos como obra maior de benefício público, e as intervenções em Belém,
com a colocação de João de Castilho à frente do estaleiro dos Jerónimos, e a presença de Francisco
de Arruda na obra da torre de Belém. Mas também no convento de Cristo, sede e lugar da frente
organizada de defensão do reino e de enxalçamento da fé, que tem à cabeça o rei, observa-se uma
nova orientação da obra, com a atribuição da direcção dos trabalhos a João de Castilho.
Como momentos altos do plano de celebração dos feitos do rei e do reino contam-se as cerimónias
ordenadas por ocasião da partida da armada para a conquista de Azamor, em 1513, e a embaixada
de obediência a Leão X, que tinha ascendido ao papado nesse mesmo ano, apresentada na Páscoa
seguinte.
A partida da expedição para Azamor marca uma primeira utilização pública, associada a cerimónias
reais, do terreiro do paço conquistado à praia e ao rio e novamente regularizado. D. Manuel
determina o envio de uma armada contra Azamor em 1513, entregando o seu comando ao duque de
Bragança, D. Jaime. A expedição, que vinha sendo cuidadosamente preparada já anteriormente,
marca um deslocamento de objectivos da acção política e militar, a favor da consolidação de uma
rede de portos estratégicos, na região cerealífera da Enxovia e da Duquela e na frente atlântica de
um território dominado pela cidade interior de Marrocos. As condições em que deverá desenrolarse a acção, e os recursos humanos e meios colocados à disposição pelo rei e requeridos às pessoas
principais do reino prestigiam a operação como uma das mais importantes jamais preparadas. Por
sua vez, a acção inscreve-se num conjunto mais amplo de iniciativas políticas e económicas,
associadas à implantação portuguesa no Oriente, cujos resultados começam a surgir na última
década do reinado de D. Manuel. A embaixada enviada ao Papa, na Páscoa do ano seguinte, em
1514, anuncia já o sentimento desse tempo vivido, fazendo mostra em louvor do rei e da nação
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portuguesa no mundo, e proclamando, em sede da Cristandade, a acção do rei em prol da defensão
da res publica cristã (a guerra contra os infiéis e a sua submissão).
São estas as circunstâncias que se desenham no horizonte, quando estão a ser ultimados os
preparativos à partida das forças capitaneadas por D. Jaime. Por esse tempo, aliás, D. Manuel
realizava na ponta de Cata-que-farás, em Almada, o experimento de um disparo com uma peça de
artilharia que havia inventado (1513, Março, 22)

.

No enquadramento descrito, pode agora ser retomado o tema do ordenamento do espaço do terreiro
do paço da Ribeira, tendo em conta o uso que é dado ao terreiro, integrado num discurso complexo
sobre o poder real e a sua acção de defensão. A partida da armada de D. Jaime oferece uma imagem
e um mote para voltar aos lugares centrais da representação do poder real, e ao problema da sua
resolução arquitectural. Por essa altura, desenrola-se no terreiro, frente ao paço da Ribeira, uma
série de acontecimentos diários protagonizados pelas forças militares que se preparam, fazendo
formaturas e movimentações, num crescendo até ao dia da largada da grande armada.
Trata-se de um ensaio de ordem militar e não de um alardo comum, ou de justas cortesãs que
encenam o lugar hierárquico ocupado pelos defensores do reino e oferecem uma oportunidade para
mostrar a sua valentia.
Góis, Chron. do Felicíssimo Se/, DL... & que estas pazes, & amizades fossem juradas per spaço de vinte annos. Mas por £j
depois ho mesmo Moleizeyam has quebrantou, contra vontade da mór parte dos moradores, & prinçipaes da cidade,
per cujo respeito hos Portugueses se sairã delia, determinou elRei no anno de M.D.XIII mandála tomar, pêra ho qual
negocio, ellegeo dom Iaimes seu sobrinho Duque de Bragança, pela muita confiança que delle tinha, & experiência
de sua prudência, & saber, ordenãdolhe pêra isso h u a grossa armada, que se fez em Lisboa, em que haueria entre
nãos, nauios, carauellas, taforeas, & barcaças, mais de quatro çentas velas, & afora ha gente do mar dezoito mil
home s de pé, de que hos quinze mil ihão a soldo delRei, & hos três eram do Du£j de Bragança, £j fez vir de suas
terras, onde antes q viessem lhes mãdou ensinar ho modo da ordenãça, per Gaspar vaz, Pêro de moraes, & loão
rodriguez, que iha por capitão da guarda do mesmo Duque. E depois destes serem è Lisboa, tomou ho Duque á custa
delRei, de gente que ãdaua solta, mil home s, de que deu ha capitania a Christouão leitão, & hos fez todos quatro
coronéis de mil home s cada hum, ahos quaes todos ho Duque mandou dar á sua custa calças, gibões, & gorras de
panno branco, cõ cruzes vermelhas nos peitos, & nas costas, & ahos coronéis, alferez, cabos descoadra, & sargentos
do campo, deu vestidos de seda: hos quaes capitães vinha per gyros, cada dia com seus mil home s, dar mostra a
elRei, no terreiro dos paços da ribeira, onde faziam seus caracoes, cunhas, quadras, & coroas, em tão boa ordem
quomo se ho vsarâo todo ho discurso de suas vidas. Leuou mais ho Duc] quinhentos, & çincoë ta de cauallo seus
criados, & vassalos, 5 q entrauãçè acubertados. Ha outra gente nobre £j elRei mãdou nesta armada dos moradores
de sua casa, passauam de dous mil de cauallo, & duzentos acubertados, afora ha pionaje cj cada hum destes leuaua.
Hos senhores, & pessoas principais que ihão nesta armada, debaixo da capitania do Duque, de q aqui ponho hos
nomes, sem na ordè délies poder guardar a cada hum ho grão, & precede çia de suas nobrezas, foram ...425

Talvez pela primeira vez, a expedição revela uma estrutura militar mais fina que a divisão larga por
capitanias, pois está organizada numa hierarquia de postos militares, responsabilizados pelo
comando das respectivas formações. Segundo Damião de Góis, a instituição dessa ordem deve-se
a D. Jaime. A armada constituída sob as suas ordens não apenas excede em recursos e qualidade as
424. Ver :349.
425. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xlvi, (1949-1955), parte III : 180-181.
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que anteriormente tinham sido organizadas, mas, sobretudo, apresenta sinais de algo de novo que
se encontra em formação latente. Esses sinais são os da ordem e disciplina evidenciadas na
apresentação em formatura que está a ser ensinada «por giros» e «em cada dia» no terreiro do paço
da Ribeira. Na apresentação frente ao paço do rei há o sentido de exposição pública de uma ideia
de ordem regulada e disciplinada. A acção reguladora do comportamento em comunidade é
mostrada na imagem de regularidade e uniformidade dos movimentos e dos trajes dos homens que
variam segundo o lugar que ocupam na formação.
A imagem mostrada publicamente (em praça) é uma imagem de virtude que exalta a acção
disciplinada, regulada e uniforme, capaz de congregar as vontades no desígnio comum do
cumprimento da empresa. E significativo o modo como regularidade e uniformidade se indiciam
como valores, em convivência com os valores da variedade, da surpresa e da invenção, numa
coincidência de opostos que revela uma fragmentação complexa de sentimento e gosto da época. A
notação desses aspectos distintos nas crónicas revela que a diversidade dos modos era percebida na
oscilação de uma simultânea alternância, em que se comprazia o olhar do tempo.
Voltemos a atenção para a definição do espaço do terreiro e dos edifícios do governo do reino, que
fazem o enquadramento do lugar, onde decorre a mostra da armada comandada por D. Jaime. Um
breve apontamento de Damião de Góis («depois que começou de conquistar a índia») confere
exacta identidade temporal às intervenções realizadas nesse lugar da cidade, dando o sinal da
consciência da sua historicidade.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV.... mandou fazer de nouo ho cães da pedra de Lisboa, & tabuleiros de longo da praia,
& chapharises da cidade tudo de pedra de canto. Mandou fazer ho Terreiro que está diante dos paços da ribeira de
Lisboa que era tudo praia, ho que se fez com gram trabalho, & despesa atte se ganhar aho mar quomo agora sta. . . .
Depois que começou de conquistar ha Índia mandou de nouo fazer hos magníficos, & sumptuosos Paços da ribeira
de Lisboa, pêra onde se foi dos Dalcaçoua, sem mais tornar a viuer nelles.... Fez de nouo has casas da contractaçam
de Guiné, & índia, debaixo do apposento destes paços da ribeira,...

A descrição recorre aos topoi de um discurso encomiástico. Primeiro a atenção é dirigida ao
ordenamento do terreiro da Ribeira. Menciona a dificuldade e o custo da obra das plataformas, e a
sua qualidade construtiva, cujas dimensões e regularidade irão obrigar a conquistar terreno ao rio.
Com a intervenção de conformação do terreiro da Ribeira há a introdução de um lugar novo dentro
da malha urbana ou antes, em rigor e significativamente, fora, entre a cerca fernandina e o rio, cujo
sentido ultrapassa o âmbito estrito da cidade. Até então, Lisboa era cabeça do reino "por inerência",
porque se destacava entre as demais do reino em grandeza, riqueza e qualidade da sua estrutura e
dos seus habitantes. Dentro da cidade, o espaço urbano principal continuava a ser o Rossio. Acolhia

426. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxv, (1949-1955), parte IV : 232.
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funções religiosas, de assistência e comerciais, e era o centro da vida social e cívica, formado em
relação próxima com a Sé. É "umbigo" do corpo da cidade, numa expressão de Francesco di
Giorgio427.
Na Descrição da Cidade de Lisboa, Damião de Góis cita o Rossio nos termos de uma «vasta
esplanada, ou campo, rodeada por uma série quadrada de belos edifícios»
Góis, Urbis olisiponis descriptio. Pro huius vero foribus campus patet apertus, planus vndique, quadrato aedium
pulcherrimarum ordine circundatus . . . .

Não é apenas um fraseado de retórica. Independentemente dos desacertos existentes, a referência a
quadrada - a figura quadrada é signo de excelência - reclama uma imagem de regularidade do
recinto que serve para sublinhar a natureza ordenada do espaço e a sua função (de praça) principal.
O ordenamento do terreiro da Ribeira, no sítio da praia e dos cais, determina a formação de um lugar
de qualidade urbana nova que se caracterizava em especial por uma abertura à frente fluvial, ao
modo das cidades portuárias [178,180]. Os elementos que conformam o espaço do terreiro do paço
(o paço da Ribeira com o baluarte, junto da linha de água, e os outros edifícios públicos, o cais e
escadas e os pórticos) inscrevem-se num corpo de recomendações, sistematizado, por exemplo, por
Francesco di Giorgio para o caso das cidades situadas nas margens de um rio [179].
Giorgio, Trait. s/M, m [Casteili e città]. [Fiume] Se la città [tutta] in piano fusse divisa da alcuno fiume, [allora] apresso aile
ripe [sue] o lito suo* si debba ordinare piazze overo ample strade con portici continuati, et apresso [di] alti e belli
palazzi [ornati]. Et alla stremità délie rive [si facci tanto] alti i mûri in modo che per le inundazioni del flume
crescente la città non pata detrimento [alcuno]. [Ponti] Apresso di questo si debba fare tre o quattro ponti
correspondenti aile \S 15| principali strade. [Scale] [Et] aile predette rive inpiù luoghi si facci più scale per le quali
sopra all'acqua descendere si possi.
* Seguendo II Promis . . . si può distinguere ripa corne sponda adattata a scalo, da lito come sponda a pelo d'acqua.
Não se trata de afirmar a possibilidade de uma transposição da conceptualização martiniana para o contexto de Lisboa,
mas apenas de relevar o enquadramento que permita interpretar temporalmente a intervenção manuelina.

À definição do lugar central das funções ligadas à vida do mar, ao comércio e à navegação,
acrescem outros sentidos e sobrepõem-se significados, cuja convergência determina a nova
qualidade do espaço, nesse sítio de interface. Na Idade Média, diversas vilas do reino possuíam um
espaço urbano que reunia a sede de instituições locais e assinalava um lugar de centralidade junto
de uma margem fluvial. Em Lisboa, a diferença está no facto de se tratar, não já da implantação de
instituições locais, mas da sediação distinta das instituições políticas do governo do reino.
Nova é a apresentação da sede do poder real, da coroa e da administração do reino que se faz em
relação com os lugares da navegação. E nova é também a formação da frente marítima como
scenographia das instituições do reino. Os edifícios que aqui se implantam (o paço e o baluarte, a
427.
428.
429.
430.
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O paço da Ribeira. Livro de Horas dito de D. Manuel, Ofício dos Mortos,/ 129v, 1517 a segundo quartel
do século XVI (Lisboa, MNAA)
Francesco di Giorgio, Trattati M, porto dentro da cidade com anteporto poligonal e duas entradas
guardadas com torreões,/ 87
Artista desconhecido do centro de Itália, perspectiva arquitectural de cidade portuária ("Painel de Berlim"),
século XV-fmal
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alfândega nova e o celeiro, as casas de Ceuta e da índia, o arsenal de Guerra) apresentam a
consagração urbanística e arquitectural da capitalidade de Lisboa.
No lugar novamente imaginado, o paço da Ribeira e o baluarte constituem os elementos principais
do discurso do senhorio do rei e da coroa. Junto do paço, o pórtico que faz a passagem do cais às
escadas de acesso ao plano do terreiro marca uma nova entrada em terra que significa a entrada
formal no reino.
A segunda parte da passagem de Damião de Góis citada refere a magnificência e sumptuosidade
dos paços que se tornam aposento real definitivo, apontando uma relação entre a sua construção
nesse local e a conquista da índia. Na Descrição da Cidade de Lisboa, que denota uma visão
moldada pela estética clássica, é proposta uma interpretação do significado do conjunto edificado.
Um paço amplíssimo e sumptuoso, uma «vastíssima colunata», e um corpo que «avança para o mar,
como uma máquina de guerra», com uma «torre de cantaria bem trabalhada», sobranceira à praia.
O parágrafo é, no essencial, uma leitura de três pilares da apresentação do poder real, na parte do
grande estado, de poderio militar e dos valores de urbanidade que a obra resolve globalmente no
terreiro, formando uma parte do seu enquadramento.
Góis, Urbis olisiponis descriptio. Proinde ex regia, quam ibi desuper Dominus Emmanuel amplissimam, &
sumptuosissimam sibi fabricatus erat, porticus latíssima, velut musculus, vt demonstravimus (a qua campus de quo
paulo ante mentionem fecimus a meridionali latere sepitur) in mare prorumpit, in cujus fronte ad Oritem versus,
turris vndique quadrato saxo mire exculta litori imminet.431
Góis, Descrição da Cidade. Desde o topo do Paço Real, grandioso e sumptuoso, que Dom Manuel mandara construir para
si, avança para o mar, como uma máquina de guerra, uma vastíssima colunata, que limita pelo sul o terreiro a que já
aludimos. No extremo da colunata, voltada ao nascente, ergue-se sobranceira à praia uma torre de cantaria bem
trabalhada.432

A interpretação do paço como máquina de guerra que avança sobre o mar poderia parecer uma
expressão de retórica, mas, de facto, a sua concepção e a imagem da sua presença fazem referência
a uma finalidade que seria desejável, segundo Francesco di Giorgio.
Giorgio, irait. T/L, [Città]. Le città che edificate in su la marina seranno, pare essere formate sicondo el lugho e sito. E se
in esse accadesse fortrezza fare, debba cosi essere figurata che participi drento alla città e che di more abbi stensione,
e diverso la marina possi giudicare e offendare e offendare e difendare a' tempi del bisogno, e ch'el porto o moio da
essa superato sia. El porto di tal fondo adattato e composto che <i> legni facilment entrare e uscir possino.

Embora a leitura do paço seja dificultada pela falta de indicações precisas e por alguma diferença
de notação das vistas do paço que se conservam é certo que o paço teria uma qualidade militar
designada especificamente pelo corpo do torreão que o rematava, e que seria talvez enfatizada por
elementos simbólicos e ornamentos.

431. Góis, Urbis olisiponis descriptio, 1937 : 51.
432. Góis, Descrição da Cidade, 1988 : 57.
433. Giorgio, Trattati, 1967, tomo I : 24.
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A sumptuosidade e magnificência da obra do paço constitui uma imagem da instituição real que
honra a figura do rei e mostra o seu estado, mas apresenta-se também como ornamento da cidade e
elemento do seu enobrecimento. Reverte assim em proveito comum como marca de urbanidade e
também de utilidade que as logge conformam. A disposição do paço e as partes arquitecturais
também podem ser compreendidas na sua qualidade epocal à luz de certas passagem dos Trattati
de Francesco di Giorgio.
Giorgio, Tratt. T/L, [Cita]. Avendo in parte detto degli ordenamenti modi delle città, e massime el porre délie piazze, vie
e strade, ora resta a dire degli edifizi pubbrici e delPaltre cose a essi appartenenti. In prima el palazzo signorile debba
essere in suprema parte delia principale piazza, in luogo eminente e per sé levato sicondo si richiede. Anco la chiesa
cattedrale non molto distante da la piazza, in luogo che tutta la città facilmente visitar possa. Anco si richiede in dette
piazze avère una grande e spaziosa loggia, laddove i mercanti e cittadini ridur si possino. E di queste logge in più
luoghi delia città ordenate seranno.

Com a implantação do paço na frente ribeirinha é formalizado arquitecturalmente um novo lugar
eminente, não já o mais alto, na alcáçova, mas aquele que configura um vértice no ordenamento
geral do espaço urbano. No terreiro da Ribeira, esse é o sítio do baluarte. O torreão destaca-se entre
o conjunto de edifícios que enquadram o espaço urbano e marca a conclusão do paço sobre a linha
de água. A partir dos desenhos e gravuras da época, pode observar-se que a extensão da ponte de
varandas se estendia do paço em direcção ao rio, culminando no remate pontual do baluarte fundado
na água, que fazia convergir a percepção do espaço do terreiro naquele canto. Desse modo, o
baluarte emergia como pedra angular e fecho da composição urbana. Algumas das gravuras são
sensíveis à força que orientava o olhar no terreno e fazia exaltar as formas do corpo do paço. A
representação em desenho força o alongamento da ala com as varandas e a elevação da torre em
contraposição ao corpo do paço, no ângulo. Essa seria a visão, na aproximação à cidade pelo lado
do rio.
Embora o terreiro seja amplo, e a praia se abra ao rio, é no extremo do paço, ao pé do torreão, que
se faz a passagem do cais, pelas escadas e ao longo das arcadas, em direcção ao corpo principal.
Nos pisos superiores, varandas e galerias acompanham em paralelo o mesmo movimento de
circulação. Em certa medida, marcam lugares de mostra e também de guarda, numa visão recíproca
das pessoas e dos seus movimentos, do rei, da corte e de visitantes recebidos, no interior, e dos
súbditos, vassalos, cidadãos e viajantes estrangeiros, no espaço do terreiro.
Além do conjunto da Ribeira, tomando a direcção do mar, a torre de Belém surge como a outra sede
de representação da instituição real. Entre a torre e o baluarte do paço da Ribeira existe uma relação
de mútuo referimento. Talvez seja possível falar de declinação de uma mesma ideia no espaço,

434. Giorgio, Trattati, 1967, tomo I : 21-22.
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segundo a razão de ser em cada um dos lugares, de modo a formar a identidade própria de cada uma
das obras edificadas. Mas há, também, uma transposição da ideia, num jogo de planos de
antecipação e de reposição, à semelhança da relação estabelecida entre o portão, no limiar de um
domínio, e a porta da casa. A posição da torre no sítio de Belém surge como posto avançado da
cidade capital e lugar de guarda às portas do reino, porque esse é o sítio de chegada, e também da
partida última.
Existiu uma diferença de qualidade entre um primeiro projecto da obra, do tempo de D. João II, e a
torre efectivamente construída. Damião de Góis fala da obra que se «fez de novo», captando o
sentido de uma nova qualidade que não é, apenas, um lugar de fortificação, mas de representação,
de honra e de guarda.
Góis, C.hron. do Felicíssimo Rei, IV. Fez de nouo ha Torre, & fortaleza de sam Vicente da par do Mosteiro de Bethléem todo
de pedra canto em que mandou poer muita artelharia, & gente de guarnição cõ que se ho porto vegia, & guarda.

Talvez a ideia inicial tivesse sido alterada, dando origem a um alteamento da torre, de modo a dar
o carácter de torre de homenagem, acentuando a referência heráldica. Na arquitectura militar
joanina, já a forma poderia ser desenhada com um perfil rebaixado, de modo a conferir à construção
a eficácia de bastião artilheiro, a exemplo do bastião de Porto Brandão, construído na outra margem
do rio, destinado a defrontar-se com a torre de Belém, e de outras obras de fortificação como o
bastião do castelo de Elvas e o fortim de Portalegre (1475-1479?). Além de uma possível alteração
de desenho, a torre fez-se obra formosa, como refere Garcia de Resende, sendo que esse sentido
não está unicamente relacionado com o ornamento e os elementos simbólicos, mas se deve,
também, à qualidade excepcional da construção, toda ela realizada empedra de canto, como nota
Góis.
A torre de Belém parece ter o sentido do lugar da presença institucional do rei, como corpo político,
na hora de guarda e de despedida. O significado do lugar do Restelo, como um sítio de despedida,
já está presente, no tempo de D. João II, quando Belém acolhia apenas a pequena capela de fundação
henriquina. A esse propósito há um apontamento de Garcia de Resende relativo à partida para o
Levante da grande nau de mil tonéis, «a mais forte, e melhor acabada, e a maior . . . que foi muito
falado nela em muitas partes». Como tivesse havido um rebate de peste entre as pessoas que iam na
nau, D. João II, que estava em Sintra, foi aconselhado a não se deslocar a Belém para a despedida.
Designou então em sua representação duas pessoas principais de muita autoridade, o prior do Crato
e o barão de Alvito, mas estes tentaram escusar-se do encargo.

435. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxv, (1949-1955), parte IV : 233.
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181

182

As armas da vila de Alcácer do Sal, nau artilhada com dois castelos, com a inscrição SALATIA UBRS
IMPERATORIA 1592
Painel de azulejos situado por cima do chafariz da vila.
"Le Chateau de Belém près Lisbonne dans la Riviere du Tage", "Lisbonne" [pormenor], ass. A. Coquart,
século XVIII
(Câmara Municipal de Lisboa, Gabinete de Estudos Olisiponenses)

G de Resende, Chron. dom loam //.... e el Rey lhe respondeo: Ora pois que ham medo não vam, que eu hirey la. E ao outro
dia leuantousse muyto cedo, e foy ouuir Missa a Belem, e ahy lhe beijaram a mam Aluaro da Cunha, e todos os
fidalgos, e caualleiros seus criados que na armada hiam, e acabado os despedio, e se tornou a jantar a Sintra.436

Enquanto corpo político, não cumpria ao rei deslocar-se para receber, a não ser como manifestação
especial de deferimento ou caso fosse esperado um visitante de qualidade principal equivalente. Por
isso, os textos da época são omissos relativamente a uma possível espera do rei, na torre, mas
referem momentos de despedida, com a presença de D. Manuel, na varanda, por exemplo na partida
da infante D. Beatriz, duquesa de Sabóia (1521). A presença do rei junto do cais de embarque, na
ida da armada de D. Jaime aos «portos da nossa conquista Dafrica»437 (1513), torna-se
profundamente significativa já que D. Manuel nunca chegou a concretizar a sua intenção de passar,
em pessoa, a África

. Nesse sentido, a presença no momento da partida constitui o sinal de um

acompanhamento simbólico, que se realiza formalmente com a sua ida do paço da Ribeira à torre
de Belém. O simbolismo da presença real, no porto do Restelo, é sublinhado pela analogia da forma
da nau com a sua torre, e da torre de pedra com o baluarte avançado que apresenta a imagem de uma
firme embarcação, ancorada entre as demais na hora da largada [181,182].
Aos viajantes e aos homens da navegação não escaparia, ainda, um sentido particular. A presença
do rei na varanda envolve a imagem da pessoa real numa posição de guarda. Ora, uma das razões
práticas da fundação da torre no local tinha sido precisamente a guarda do porto e a vigia da

181

436. Garcia de Resende, Chronica, cxlvii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 214.
437. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxvi, (1949-1955), parte IV : 235.
438. Góis, Crómcaí/oFe/ícii.s/mo/íei\I,xlvii, (1949-1955), parte I: 114.
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navegação no rio. Mas, além disso, é possível lembrar a analogia da função de vigia, nas naus, e
lembrar a função das torres de atalaia que formavam linhas avançadas de observação e defesa, em
especial nos lugares de possessão portuguesa de além-mar. Assim, do alto da varanda da torre, o rei
não apenas mandava partir, e na partida era honrado com salvas de artilharia, como guardava,
mostrando a sua previdência, no exercício do ofício de defensor e de bom governo do reino. Na hora
da largada, partia na nau mais firme de entre todas, e ficava, e assim consagrava, agora na vista
longínqua, o sentido de porto seguro e promessa de retorno. Desse ponto de vista, compreende-se
o alcance da afirmação de Damião de Góis, quando designa a torre como instructura magnifica.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, I. Defrõte deste edefíçio mãdou elRei fazer ha torre de sam Vicente, que se chama de
Bethelè , fundada dê tro na aguoa, pêra guarda deste Mosteiro, & do porto de Lisboa, edifício que ainda que em si
não seja grande em cantidade, com tudo ha instructura delle he magnifica.439

A torre de Belém é identificada pela sua relação principal com o porto, o mosteiro e a cidade. A sua
dedicação a São Vicente não é alheia a um sentido de guarda da urbe. No território, o sítio de Belém
det precisamente o sentido de ser o lugar avançado da cidade que marcava o limiar do espaço
periurbano, como se depreende da descrição de Damião de Góis. Nesse espaço de três mil passos
que mediava até a extremidade da urbe podiam ver-se «edifícios de quintas suburbanas construídas
com elegância e aprazimento; veêm-se também campos e terrenos de pastagem, além de
extraordinária abundânica de todo o género de fruta»

.

Se a noção de uma declinação da ideia explica uma ligação possível entre o baluarte do paço da
Ribeira e a torre de Belém, então será possível compreender os planos de representação institucional
que se formam na margem do rio. Mais do que uma sequência de elementos agregados em linha, na
frente fluvial, delineia-se uma ordenação de referimentos significativos, no espaço.
Existe um plano de chegada à cidade que institui formalmente uma entrada no reino, no terreiro da
Ribeira, e existe um plano que antecipa essa entrada, no sítio de Belém, em associação com as
estruturas portuárias que aí existiam. Como portais, no espaço da cidade e do território, os dois
planos são resolvidos arquitecturalmente. A relação de equivalência é denotada como um
referimento, ponto por ponto, entre o baluarte, o terreiro e o cais da Ribeira, por um lado, e a torre,
o porto, a praia e o mosteiro, por outro lado. Nesse sentido, o paço da Ribeira e o mosteiro dos
Jerónimos estabelecem uma relação de mútuo referimento.
No final do reinado de D. Manuel verificam-se alterações na qualidade arquitectural do baluarte da
Ribeira que perde o carácter de estrutura militar, e adquire uma feição nova, palaciana de torreão
mais alto, com varandas, encimado por um telhado elevado, coberto por um revestimento (de peças
439. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, liii, (1949-1955), parte 1: 125.
440. Góis, Descrição da Cidade, 1988 : 46.
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azulejares ?) colorido. De facto, a transformação coincide com a finalização da torre de Belém e o
lançamento da grande ampliação do convento de Cristo, que extravasa a cerca do castelo. No âmbito
das relações de referimento esboçadas, talvez se tenha clarificado um sentido de dedicação
exclusiva das diferentes edificações reais. A torre de Belém e o convento de Cristo reservariam a
exposição da ideia dos lugares de honra associados a uma noção de guarda e defensão do reino,
enquanto que o paço da Ribeira (incluindo as casas de Ceuta, da índia, do Armazém e da Armaria)
passaria a apresentar exclusivamente uma imagem palaciana de casa do rei e sede da acção política
e de governo do reino. O sentido de sede é sublinhado pelas duas bandeiras que pontuam o alto do
torreão e a torre junto do Armazém, na parte onde se situam os aposentos do rei e do príncipe.
No início, a fundação de novo do mosteiro hieronimita, efectuada por D. Manuel no sítio da ermida
do infante D. Henrique (segundo R. Moreira a primitiva construção já teria a envergadura de uma
igreja441), faz a passagem de um primeiro eremitério para a estrutura disciplinada de um cenóbio
que permite organizar o apoio religioso, junto do porto de embarque da navegação de longo curso.
A sua implantação, nesse lugar afastado da cidade, ajuda a conformar o desenvolvimento de um
assento urbano que foi crescendo à medida da intensificação da navegação de comércio e da
conquista.
A escolha da Congregação dos Eremitas de São Jerónimo, além de significativa no plano político
peninsular, é acertada, tendo em conta a natureza contemplativa, mas interveniente, da Ordem que
tem a sua raiz nos «movimentos eremíticos marcados pelo franciscanismo»

. Os monges

cuidavam da consolação das almas e assistiam na confissão443 a viajantes e peregrinos, apoiando
naturais e estrangeiros na hora de chegada, como referem as doações de D. Manuel, notando a
qualidade do lugar para o efeito.
Chancelaria de D. Manuel, leitura nova, Livro da Estremadura
e ve g do nos COITIO ho assemtO e sito . . . assi por Seer na pray a
do mar o cerca da dita cidade como por seer luguar a que v S aportar e amcorar muitas naaos E navios e gemte assi
destramgeiros como naturaaees e luguar anto e pertemçemte pêra helle . . . .

Porém, mais do que uma solução de âmbito local, a instituição dessa Ordem, que tinha uma grande
importância a nível peninsular, em relação com o sítio, servia um plano de projecção "no mundo"
da acção do rei D. Manuel e da empresa que congrega a nação. Alimentada pelos recursos que
afluem a partir da consolidação das rotas de comércio e pela visão da projecção histórica do

441. Moreira, "'Com antigua e moderna arquitectura' .. .", in Portugal, Mosteiro dos Jerónimos, Jerónimos: 4 séculos de pintura, 1993, vol. 1 : 28.
442. Cândido Santos, "História e espiritualidade", in Portugal. Mosteiro dos Jerónimos, Jerónimos: 4 séculos de pintura, 2 vol., (Catálogo) ; coordenação
de Anísio Franco et ai. ([Lisboa] : Secretaria de Estado da Cultura, IPPAR, 1993), vol. 1: 14,16.
443. "Doação da Casa de Belém aos Religiosos de S. Jeronymo, e escambo com a Ordem de Christo, pela Judiaria grande" (1499, Dezembro, 22) ; in A.
C. de Sousa, Provas, (1945-1954), tomo II, parte I, n.° 55:318. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, liii, (1949-1955), parte 1: 125.
444. Chancelaria de D. Manuel, leitura nova, Livro da Estremadura,/. 118 v ; in Artur Marques de Carvalho, Do Mosterio dos Jerónimos de Belém, termo
deLisboa (Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990): 163.
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momento, a obra transformar-se-á num edifício formoso de complexa significação da ordem do
reino.
Se forem pensados os lugares do rei como corpo político (o rei nunca morre), então o mosteiro não
deveria pertencer inteiramente ao conjunto dos lugares institucionais do rei e da coroa, como corpos
políticos, senão na medida em que forma o lugar da memória da gesta dos reis, e o lugar de
apresentação da ordem do reino. Tomando à sua guarda o lugar da deposição do corpo natural do
rei, após a sua passagem no tempo, a igreja toma-se sítio da memória dos reis que foram, e dos feitos
dos seus reinados, constituindo o lugar de cerimónias de rememoração da ordem dinástica. Como
edificação da memória inscrita, a obra surge com um discurso edificante. A partir de um sentimento
de identificação dos destinos, do seu fundador e da nação portuguesa, a edificação torna-se corpo e
expressão do sentido comum (comum também porque o seu sentido havia de ser partilhado numa
apreensão alargada).
A noção de que se dá essa sobreposição de significados, nos Jerónimos, pode ser pensada pela
negação, a partir do momento em que se torna possível desarticular a coincidência de significações.
Haverá um tempo em que será desfeito o nó que une os diferentes sentidos da obra e os faz coincidir.
Nesse momento a obra passa a ser percebida na sua condição de historicidade com a sua inscrição
num momento particular do tempo. Perdida a viabilidade como objecto nacional intemporal e
"universal", estará aberto o caminho a outras obras de comemoração e a outros panteãos. Em
contrapartida, o sentido do paço da Ribeira e do seu terreiro, como sítio capital do poder e do
governo, continua no mesmo lugar, permanecendo através das sucessivas transformações, na
actualidade das edificações que aí se sucedem.
Na forma da igreja, e na extensão privada do espaço conventual e pública da ala alpendrada, a obra
dos Jerónimos figura o princípio e a acção. Talvez seja possível pensar que esse princípio e
extensão podem ser lidos "fisicamente" no edifício, no modo como são tecidas as relações entre os
corpos, entre o compacto e o desenvolvimento alongado. A parte da igreja, como lugar estável de
congregação e memorial, a parte do claustro como roda cíclica de leitura da ordem espiritual e
temporal (na interpretação iconológica de P. Pereira e de R. Moreira), e a parte pública dos
alpendres da ala do dormitório - «hfl a fermosa, & comprida varanda, de pedra talhada que. . . sae
de logo do caminho público»445 - como lugar que dá uma dimensão de presença à comunidade.
A mudança que se dá na qualidade da torre de Belém, entre o projecto do tempo de D. João II e o
projecto manuelino, permite explicitar um apontamento final. Na parte dos Trattati, relativa à

445. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, liii, (1949-1955), parte 1: 125.
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O paço da Ribeira. In Fernão Lopes, Crónica de D. João I (Crónicas 8, Lisboa, IANTT, CF)
Santa Maria de Belém, planta de levantamento realizada antes das obras iniciadas em 1860
Raphael da Silva Castro, Mosteiro dos Jerónimos, levantamento do alçado da ala do dormitório voltado ao
rio, anterior às obras de 1860 (cópia de uma parte)
Mosteiro dos Jerónimos, vista do rio antes das obras, gravura
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cidade, Francesco di Giorgio anota a necessidade de prover sistemas defensivos adequados aos
lugares urbanos acedidos por via fluvial, e recomenda a implantação de fortalezas à entrada e à
saída, nas duas margens do rio, de modo a confrontarem-se no barramento da navegação, nas
situações ofensivas e defensivas.
Giorgio, Trait, T/L, [Città]. Anco in essa entrata e uscita due fortezze opposite 1 ' una ali 'altra costituite seranno che per tutto
offendare e difendare possino.

Essa era uma prática comum, na época, que D. João II determina aplicar na entrada de Lisboa, com
a construção das fortalezas de Almada e de Belém, coadjuvadas por uma nau de mil tonéis, provida
de artilharia, que estanciaria ancorada a meio do rio. A definição das funções, utilidade e usos do
sistema de arquitectura militar é joanina. Do mesmo modo, as transformações que vinham a ser
realizadas na frente da Ribeira de Lisboa, com a instalação de armazéns e outras edificações, fora
da cerca, enunciam, já desde o século XIV, uma nova ocupação funcional dessa área com
equipamentos e serviços de apoio à navegação, às pescas e ao comércio. Também aí já estava
traçado um quadro de funções de utilidade pública para a área de expansão urbana ribeirinha.
A esses lugares de funcionalidades e de utilidades de sentido comum, público e cívico, a obra
manuelina sobrepõe um sistema de conceitos novo, em que participam as noções de instituição real,
da coroa, de governo, e de capitalidade e urbanidade. O novo quadro conceptual é resolvido
arquitecturalmente, ao nível da edificação, com a formalização do sentido dos novos espaços
criados, e ao nível da sua leitura orientada, com a articulação de um novo sistema complexo de
axialidades e referimentos de obras, no espaço do território e da cidade.
Há uma diferença em relação ao que vinha sendo exposto anteriormente, designadamente no tempo
de D. João II, no que se refere às noções do grande estado real. Essa diferença está principalmente
na capacidade de exposição sistemática do tema e da sua concretização edificativa, através da sua
formalização arquitectónica. A sistematicidade do discurso manuelino é o resultado de um processo
do reinado do Venturoso, que se torna possível a partir das condições abertas com a conquista,
navegação e comércio (essa é a designação gravada no letreiro dos Portugueses douro, em 1499,
retomada sucessivamente em outras moedas

), e a partir da reflexão acerca da acção da pessoa

política do rei e da governação do reino, praticada por D. Manuel e os seus círculos de conselho.
A existência de círculos de reflexão e aconselhamento, em torno do rei, pode ser confirmada em inúmeras passagens
documentais. Não se trata apenas dos conselhos pedidos formalmente que são respondidos por escrito, mas também de
inúmeros apontamentos de sugestões e reflexões, entremeadas entre assuntos militares, de administração e de negócios,
que chegam às mãos do rei, em cartas enviadas dos diferentes lugares do comércio e da conquista. Na preparação da ida
de D. Jaime (1513), D. Manuel envia uma série de missivas de convocação para servir na armada, já no ano de 1509,
repetindo sempre uma mesma expressão:

446. Giorgio, Tratlali, 1967, tomo I : 23.
447. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxvi, (1949-1955), parte IV : 239.
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"Carta de el-rei a..." (Évora, 1509, Março, 6). Nos temos determinado com ajuda de Noso Senhor emviar aos lugares dalém
neste verãão que ora vem deste anno presemte alguO a somma de gemte pêra se aver de emtender em algù as cousas
do seruiço de Deus e noso de que (sic) d'yr por capitam o duque de Bragança meu muito amado e preçado sobrinho
na qual cousa folgaremos de nos servir de vos.
A mesma carta é enviada a Jorge Pestana, Amrique de Betamcoor, Bacharell Joham Fernandez, Pêro Gonçallvez, Amdre
de França, Allvaro Fragoso, em 1509, Março, 5 e 6 .

A fórmula citada nas várias cartas enviadas pelo rei não tem nada que a distinga em si, e pode ser
lida como pertencendo ao domínio da convenção. Exactamente por isso é interessante, pois resume
o que trata com clareza e total ausência de recursos prolixos. Assenta em dois termos que funcionam
como rótulas do pensamento: a acção («temos determinado») e a compreensão do objectivo da
acção («haver de entender»). O uso do termo entender é decisivo. O seu contexto não é o da parte
de reflexão "passiva", mas é o da acção e da realização da determinação.
A obra de D. Manuel decorre de um processo de entendimento do que cumpre ao bom governo e
ordem do reino e da acção, em que a formalização arquitectónica adquire um lugar dominante no
discurso político. Esse facto anuncia a mudança. É certo que a presença do rei e dos seus signos
emblemáticos, nos lugares arquitecturais, continua a ser essencial na parte de um discurso de mostra
da instituição real, da coroa e do governo. Mas tende agora a haver, sistematicamente, o sítio
arquitectural da instituição política do reino, há um lugar e uma sede, cujos atributos arquitectónicos
comunicam um discurso significativo próprio, permanecendo além da mostra da figura humana,
que corporiza esses sentidos.
Se for tomado o conjunto das obras de representação manuelinas, então poderia ser dito que D.
Manuel cumpriu o conselho que o seu mestre dos primeiros rudimentos de arte gramática, Diogo
Lopes Rebelo, lhe deu, no início do reinado, no tratado De republica gubernandaper regem:
Rebelo, Do Govemo.. .. deve o próprio rei desejar, sempre, fazer obras ilustres e grandes feitos, e não deve ocupar-se
dos negócios pequenos, que são próprios de homens de menor categoria e qualidade. Pelo contrário, deve realizar
coisas grandes e admiráveis, como grandes edifícios, templos, torres, castelos, etc., que, havendo de durar
perpetuamente, sirvam de lição à posteridade e testemunho de sua vida.

9.3.4 A edificação real às portas do reino
A disposição do terreiro e do paço da Ribeira apresenta, na sua relação com o rio, os elementos
principais de uma solução apropriada a uma cidade marítima e fluvial. O conjunto de edificações
pode ser entendido à luz de alguns desenhos de Francesco di Giorgio que tematizam em especial os
modos de inserção das obras no sítio, e a definição da passagem do exterior ao interior dos edifícios.
No século XV e nos primeiros anos de Quinhentos, em Itália não menos que em Portugal, os

448. Gav. XX, maç. 1 - doe. 28, As Gavetas, (1960-1977), vol. X : 111-112.
449. Maç. 7, does 93 a 97, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 27-29.
450. Rebelo, Do Govemo, vii, 2000 : 97.
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pórticos tomam um lugar importante na articulação da transição entre o espaço exterior e o interior
das edificações. Sob esse aspecto é possível inscrever as experiências quinhentistas portuguesas,
num contexto epocal mais alargado. É certo que os desenhos de Filarete e Martini exploram
soluções de evidente simetria, mas essa não é uma condição essencial da definição do
enquadramento de um espaço urbano principal, como o denotam as vistas de outras cidades
imaginadas que mostram paisagens urbanas formadas por composição de edifícios variados. Por
comparação com essas soluções, não se torna, pois, tão evidente a "falta" de simetria, na
organização do terreiro da Ribeira, quanto a ausência de referentes clássicos.
A obra do terreiro da Ribeira não apenas foi sendo definida e ajustada ao longo do tempo,
distinguindo-se, por esse motivo, da proposição de intervenções globais, em que pode ser cumprido
um desígnio programático de síntese, como, sobretudo, a simetria especular não seria desejável, em
rigor, sem prejuízo da noção da singularidade do paço, como lugar e corpo edificado da instituição
real. Essa noção de singularidade do paço permanece inalterada até à reconstrução pombalina.
Na Ribeira, o baluarte/torreão, o cais e o pórtico encenam um enquadramento de recepção e entrada
formal no paço e na cidade, e, por extensão de sentidos, a entrada formal no reino. No plano da
fachada do paço, as arcadas marcam a lisibilidade dos percursos que, do cais, passando o pórtico,
levam ao corpo principal dos paços reais, situado no ângulo do terreiro. As varandas dos pisos
superiores assinalam a repetição do mesmo circuito, em sucessivos níveis. A composição do paço
resulta assim de uma interpenetração de espacialidades abertas, entre corpos maciços. A fachada
não é um plano, mas espessura de um corpo de arcarias permeável que medeia entre o interior e o
exterior. Esses são os aspectos característicos da solução arquitectural do tempo de D. Manuel e
ainda de D. João III. (A continuidade de tais soluções ainda parecia viável no momento do início da
igreja de São Sebastião, contudo não permanece além das transformações do fim do século. Na obra
filipina, a leitura do edifício será unificada, com o desaparecimento das galerias e varandas, e a
composição integrada das fachadas da ala e do torreão.)
Interessa compreender o carácter temporal da solução arquitectónica do paço, com as suas
espacialidades de percurso e varandas abertas. Uma primeira leitura é dirigida aos aspectos
funcionais. Esses espaços resolvem a necessidade de circulação entre os compartimentos do
conjunto edificado, numa situação em que, nos paços, ainda não serão utilizados espaços próprios
de circulação interna horizontal (corredores). Também é possível que uma parte da ponte entre o
paço e a torre, situada aproximadamente a meio do corpo alongado, pudesse albergar uma
compartimentação voltada ao lado do jardim, que seria acedida pelas varandas do lado nascente.
Todavia, mais provavelmente, o corpo de galerias seria aberto nas duas frentes, nascente e poente.
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Por exemplo, em 18 de Fevereiro de 1520, segundo a "Lembrança de quando nasceu o Infante D.
Carlos e cerimónia do bautismo", sabe-se que foram as «varandas do Paço armadas duma banda e
doutra e a capela»
Nesse tempo, a configuração das alas alongadas implica uma disposição interior ordenada sob a
forma de um alinhamento simples ou duplo de salas e de câmaras mais pequenas (incluindo formas
de combinação dos dois modos). Nos casos em que há uma duplicação, na compartimentação da
estrutura, a passagem é efectuada directamente de uns espaços para os outros, sendo a parede central
de meação aproveitada para o assentamento da estrutura mestra do telhado.
A disposição de corredor central de distribuição começava então a ser ensaiada em alas de
conventos, nos Jerónimos, em Santa Maria do Espinheiro e Belém, e ainda em São Bento de Cástris
e no convento de Cristo, encontrando-se associada a uma sequência regular de pequenos espaços de
cela, o que poderia não responder inteiramente às necessidades da ala de aparato do paço real (a
disposição regular da fenestração constitui uma declaração sobre uma provável disposição interior,
em especial no caso dos edifícios que foram entretanto alterados ou demolidos).
A presença de pórticos, das arcadas e varandas, já foi interpretada como manifestação simples de
moda ou como resposta a uma necessidade de serventia452. O ponto de vista impõe uma redução de
sentidos da obra do paço, pois deixa obliterados os fundamentos da concepção da solução singular
e específica, em favor de uma apreciação, num plano de equivalência, das formas da obra e do modo
como certos aspectos da sua aparência irão ser recebidos e adoptados em inúmeras e variadas outras
edificações.
Além dos aspectos funcionais de circulação, que as arcadas e varandas agregadas à fachada do paço
da Ribeira resolvem, há ainda outro aspecto que é o de permitirem a leitura dos percursos no espaço,
e darem a vista desses movimentos que pertencem a um uso público do paço. A tematização do
movimento será desenvolvida especialmente nas ocasiões de cerimónia em que há uma
apresentação dos participantes, feita sob a forma de cortejo. Nas descrições coevas, esses
acontecimentos adquirem um relevo que parece justificar a existência de tais espaços como lugares
específicos de encenação da mostra.
Em cerimónias de entradas e partidas, no paço, «feitas com o maior aparato», os textos de Damião
de Góis abraçam numa única descrição a chegada pelo rio, o desembarque, a subida do caracol, o
terraço e a passagem à sala grande, ou o percurso inverso de partida, da sala às varandas, ao cais e

451. Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 202.
452. Ana Cristina Leite, "Os Centros Simbólicos", in Paulo Pereira, "Do Modo Gótico ao Manuelino (séculos XV-XVI): As grandes edificações (14501530)", História da Arte Portuguesa. Volume 11: Do «modo» gótico ao Maneirismo ; direcção de Paulo Pereira ; autores Luísa Amida et al. ([S. I] :
Círculo de Leitores, 1995), vol. 11: 71.
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à embarcação. A recepção e a despedida do embaixador de Veneza ilustram essa sequência de
percursos que é apresentada publicamente, mas dentro do paço, decorrendo, inclusivamente, sem a
presença do rei (não é uma mostra da sua figura) que permanece em grande estado, na sala, rodeado
pela corte.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. [Recepção ao embaixador dos Venezianos, Alexandre de Pesaro] Este embaixador
reçebeo elRei no baluarte que entam estaua no cabo das varandas dos paços da ribeira que iham dar no mar, & pêra
se isto fazer cõ mór aparato, quis elRei que fosse presente ha Rainha dona Leanor sua molher, & ha Infante donna
Isabel sua filha, que depois foi Emperatriz, & o Principe com hos Infantes, dom Luis, dom Fernando, dom Afonso
Cardeal, dom Henrrique que agora he Cardeal, & dom Duarte com todalas damas, que andauam no paço, & senhores
que se acharam na corte: Este geral das galeaças sobio pelo caracol do baluarte acomponhanhado dos outros capitães,
& aigu s gê tis home s da senhoria mui bem atabiados de panos douro, & seda, & mim bem dispostos de suas
pessoas, aho qual em chegando aho meo da casa elRei com ha Rainha se aleuantaram, & elRei ho veo receber hum
pouquo afastado donde staua ha Rainha, & ho leuou aho mesmo lugar, onde lhe mandou poer hû a cadeira
dê baixador & steue falando cõ elle hum bom pedaça, com muita graça, & boa sombra, ho que feito ho despedio,
mandandoho acompanhar pela varanda de cima pelos mesmos senhores que ho foram buscar ha galeaça, atte
deçerem á salla grande, & dahi pela varada debaixo ho leuarâo aho cães dos paços, onde sembarcou no batel da
galeaça, & se despedio délies com muita cortesia: dahi a algû s dias ho ouuio elRei particularmente: mas posto que
elle alegasse muitas rezões, pêra se fazer ho contracto das speçiarias cerrado, elRei nam quis consentir nisso,...

Há, ainda, uma outra face do cerimonial descrito que diz respeito ao modo como o cortejo pode ser
acompanhado em vista, pelos cidadãos, presentes no terreiro do paço. Com as suas galerias e
varandas, a fachada do paço surge como um teatro da corte, e o terreiro constitui o espaço de
experienciação da vivência de urbanidade e cidadania, o lugar mais «[muito] público» do reino. No
contexto poderiam ser lembrados os paços do Çabaim (Goa, 1510) com seus «degraus que estavam
junto» a modo de teatro.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, m. [Goa 1510].. . fezeram voltar hos outros com tanto Ímpeto, que leuaram hos imigos
atte ho pé de h û a escada dos Paços de Çabaim.... atte hos leuar 5 aho alto de h û outeiro, donde v è do quam poucos
eram hos nossos remetera a elles, & hos fezeram recolher a h ù s degraos que estauam j û to das casas do Çabaim a
modo de theatro,. . .

O sentido exacto do terreiro do paço como «lugar muito público» pode ser compreendido a partir
do modo como é escolhido, para efeito da proclamação de uma ordenação de D. João III, nas vilas
do Algarve:
Encontramos a designação «lugar muito público» numa ordenação relativa à ida dos cristões-novos para terra de mouros
(1532), cuja proclamação pública devia ser efectuada nos portos de mar e do estremo do reino do Algarve, nos lugares
urbanos mais apropriados à publicitação de comunicações de grande importância. Em alguns casos, é possível conferir
quais os lugares institucionais, em que é feita a primeira recepção, e comparar com os lugares públicos elegidos para a
sua divulgação. Nas diferentes vilas, os lugares designados primeiramente, e escolhidos posteriormente para a
comunicação foram, respectivamente, os seguintes :
Faro: a carta foi recebida nas pousadas do juiz de fora/ foi lida e publicada na praça e ribeira;
Loulé: recebida no «alpendre da praça» / publicada no «alpemdre da praça omde se custumam fazer os autos pubricos»;
Albufeira: recebida na praça / apregoada na praça «por ser lugar mais pubrico»;
Silves: recebida «a porta da dita cidade» / lida «ha porta primcipal da dieta cidade»;

453. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, Ixxxi, (1949-1955), parte IV : 219-220.
454. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xi, (1949-1955), parte III : 46,47.
455. "Autos da diligência que fez o Doutor António Vaz Raposo, que servia de corregedor do Algarve, por especial mandado de el-rei, a respeito dos
cristãos-novos para terra de mouros" (Castro Marim, 1532, Junho, 27), gav. XV, maç. 2 -doe. 14 , As Gavetas, (1960-1977), vol. IV : 99-108.
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187

Um lugar «muito publico». Duarte de Armas, Livro das Fortalezas, Ouguela, o alpendre onde «faz a
audiencya»

Portimão: recebida «a porta da ribeira das cisas» / publicada na «ribeira da dieta vila antre a porta do postigo e a porta da
rybeira d'Allfandegua que he lugar muito pubrico»;
Lagos: recebida nas pousadas do juiz de fora / apregoada à «porta do mar e ribeira e praça da dicta villa e no arevallde
delia»;
Castro Marim: recebida «a porta do mar da dieta vila» / lida na «praça da dieta vila . . . e asy foy apregoada em todollos
lugares da dieta vila donde gente estava».

A especificação desses lugares públicos [187] concorre para o entendimento de que o paço e o
terreiro da Ribeira podiam ser vistos, na época, como lugares de máxima qualidade pública do
reino. Ainda um século mais tarde, já com o paço alterado, as gravuras da entrada de Filipe III, em
Lisboa, conservam a memória do uso do terreiro da Ribeira, numa cerimónia de grande cenografia.
Na Entrada de 1619, o encontro do rei e dos estados do reino dá origem a uma composição global,
enquadrada pelos edifícios da cidade e pelas arquitecturas efémeras, que transporta para o terreiro
da cidade o mundo do reino. Nesse sentido, a qualidade pública do terreiro do paço parece ser
entendida como um discurso voltado ao exterior do reino.
Pelo contrário, as cerimónias de levantamento de D. João III e de D. Sebastião, quando atinge a
idade de catorze anos, realizam-se no Rossio: a de D. João no alpendre do convento de S. Domingos
(«nom compre [que a cerimónia se realize] demtro dos paços senam em huwa gramde praça a vista
de todo o mundo se fose posyvell»456), e a de D. Sebastião «nos Paços dos Estaus, na Sala da
Madeira»457 armada para o efeito, entre os Estaus e São Domingos, «descoberta como varanda da

187

456. Correia, Crónicas, 1992: 179, in Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 95.
457. "Lembrança do que passou o dia que El-Rei, nosso Senhor, tomou o regimento e governança destes Reinos" (1568, Janeiro, 20), Relações de Pêro de
Alcáçova, 1937 : 438.

602

parte do Rocio», para que «o povo satisfizesse os seus desejos, vendo aquelle pomposo acto»

(a

referência sugere um espaço semelhante ao palco de um teatro).
Foram citados desenhos e textos de tratados de arquitectura como possíveis referências para
entender o conjunto de obras reais edificado na ribeira de Lisboa. Não são as únicas, pois deve ser
atendida a recriação de imagens formada a partir dos relatos de viagens e do conhecimento de outras
cidades portuárias europeias e do mundo. Por exemplo, a crónica de D. Manuel oferece indícios dos
elementos de imaginação que poderiam ter sido colhidos da narrativa dos lugares de Africa e do
Oriente, da descrição de cidades e casas conhecidas ao longo das rotas da navegação, e de elementos
colhidos da inquirição dos modos de estado de outros reis.
A inquirição dos modos de vida era mútua e corria nos dois sentidos, no contacto com o
desconhecido e a novidade e no retorno da narrativa à corte, como no reconto, em longínquas
paragens, dos modos dos lugares de origem dos Portugueses.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, I. [Calecut 1498] . . . 0 ¾ Vasquo da gama lhe agradeçeo com promessa de lhe pagar ben
seu trabalho, entam lhe perguntou pella pessoa delRei de Calecut, & modo de seu viuer, & estado, aho qne tudo lhe
respõdeo quomo homem prudente, dizendolhe que elRei era bom homem, com tudo vangloriosso, que hauia de
folgar muito com sua vinda,.. .

A descrição das variadas situações contribui para a formação de um imaginário de exemplos do
mundo, contra os quais a obra manuelina podia ser medida na aspiração a adquirir uma dimensão
universal.
Apontamos alguns elementos, a partir dos quais se tornava possível formar uma recomposição,
como a situação genérica do paço com a ponte de varandas aberta ao modo de um teatro e o caso
dos paços implantados em relação directa com a linha da água, o mar e e a navegação, em que a
passagem era resolvida por meio de uma escada de pedra (Melinde) ou por uma varanda toldada e
alcatifada (Ormuz).
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, I. [Melinde 1498]. . . ho que Vasquo da gama assi fez, leuando consigo Nicolao coelho,
cada hum em seu batel bem artilhados, & em chegando junto da praia ho principe deçeo dos paços per h û a scada de
pedra, q vinha dar no mar, onde ho tomarão em hum andor em que ho leuarã aho batel de Vasquo da gama. Depois
de feitas suas cerimonias lhe tornou de nouo a pedir q quisesse ir ver seu pai,.. . 460
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, II. [Ormuz 1507]. . . ordenaram de se verè em terra, pêra ho que Afonso dalbuquerque
com todolos capitães da frota se foi aho Çerame, onde elRei ho veo receber a h 0 a varada, que sahia aho már, toldada,
& alcatifada de panos douro, & seda,. . . 461

458. Diogo Barbosa Machado, Memorias para a Historia de Portugal, 4 vol. (Lisboa: off. Joseph Antonio da Sylva, 1736-51), vol. Ill, I, ii : 13 ; in Senos,
O Paço da Ribeira, 2002 : 107-108.
459. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xxxix, (1949-1955), parte 1: 89.
460. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xxxviii, ( 1949-1955), parte 1: 87.
461. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, xxxiiii, (1949-1955), parte II : 115.
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Na China veio o relato de um cais com escadaria e uma torre situada numa ilheta, onde era feita
honra aos estrangeiros.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. [China 1517]... & sem mais ter outro recado do gouernador daquel Ia cidade, a que
chamam Tutam, foi lançar ancora diante da principal porta delia, junto de hù cães de pedraria cõ degraus, feito aho
nosso modo, defrõte do qual esta h Q a ilheta com h Q a torre feita a modo de campanairo, onde hos gouernadores da
cidade tem por custume conuidarë hos estrãgeiros a que querem fazer honra, ho que ho Tutam quisera fazer a
Fernam perez, mas elle se escusou com achaque de mal disposto:...
O s apontamentos citados falam de partes arquitecturais e mostram a qualidade da relação

estabelecida entre a casa de uma pessoa principal e a frente de água, junto à qual se situa. A varanda
saída ao mar e a escada de pedra que forma o cais, uma torre como lugar de honra das pessoas que
se recebem (ou mal recebem, atendendo à reacção prudente de Fernão Peres e uma premonitória
indisposição...). Na obra do paço da Ribeira, esses elementos conjugam-se para formar uma solução
única, que podia ser comparada com os casos conhecidos e imaginados a partir da narrativa das
viagens no mundo.
Em 1521, na despedida de D. Beatriz, filha de D. Manuel, depois das festas que celebraram o seu
casamento com o duque de Sabóia, é descrito um circuito semelhante àquele percorrido na recepção
do embaixador de Veneza, facto que confirma a natureza formal da sequência de lugares que ligam
o paço e o cais, nas cerimónias de mostra e aparato. O embarque da infante D. Beatriz dá-se em
grandíssimo estado, contando com a presença dos membros da família real, dos fidalgos e da corte
e dos embaixadores, numa estrita ordem de precedências ("desafiada" pela largura das portas). O
cortejo, acompanhado de oficiais e músicos com instrumentos que faziam «grandíssimo estrondo»
segue da sala grande, pela varanda, até ao cais alcatifado. A entrada na nau dá-se por uma «grande
ponte . . . feita sobre barcas, e armada de rica tapeçaria», numa solução de máxima comodidade que
permite entrar na nau «tão chã como em uma sala».
Transcrevemos a descrição na íntegra, para que não se perca o sentido de aparato enunciado com a sucessão de
espacialidades, no desenvolvimento em extensão do percurso cerimonial: a varanda com a sua transparência, na
visibilidade da leitura urbana, e a ponte, na passagem do batel à nau.
G. de Resende, Hida da infante. Logo ao outro dia, que foy segunda feyra de nossa Senhora das Neues, a tarde a senhora
Infante Duquesa embarcou com grandíssimo estado, sahyo com ella el Rey nosso Senhor, e a Raynha, o Príncipe, e
Infantes, e todalas damas, e senhoras que na Corte estauam, e assi os Embayxadores do senhor Duque, e toda a
companhia da senhora Infante, e diante delia o Conde por mordomo mor dei Rey, e o mordomo mor da Raynha, e
todos os porteiros, mestres salas, e reys darmas, porteiros de maça, e outros officiaes, e muytas chamarellas,
sacabuxas, trombetas, e atambores, e muytos outros instrumentos e menistres, e por hu a salla grande, e hO a myto
grande varanda vieram ter a hum cães, que estaua dentro na agoa, tudo armado de muy rica tapeçaria, e o cães
alcatifado, e ao sahir, e entrar de todalas portas, a Raynha nossa Senhora se rogou sempre com senhora Infante
Duquesa, e ambas sahyam, e entrauam juntamente, e embarcaram todos em hum muyto grande batel todo de popa a
proa toldado de rico brocado de pello, e alcatifado, com muytas almofadas de brocado, e muytas, e ricas bandeyras,
e estandartes de damasco carmesim e branco, pintados douros e outros muytos bateis muy atauiados, com os
marinheyros muyto bem vestidos todos de hû a libre, que o leuauão a toa, e derredor delle todos os bateis de todalas

462. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxiiii, (1949-1955), parte IV : 63.
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naos, gales, e galeões, e carauellas da armada, ricamente atauiados de ricos toldos, e bandeyras, e marinheyros muyto
bem vestidos, cada hum de suas cores, com muytas charamellas, trombetas, e atambores.
. . . Forão assi ate a nao, e por hû a grande ponte que tinha muyto bem ordenada feyta sobre barcas, e armada de rica
tapeçaria, e entrarão na nao tão chãa como em hû a salla.
Conhecem-se casos de travessia de rio por meio de pontes de barcas. Em 1387, D. João I mandou fazer «h 0 a graom pomte
de barcas no Doiro, hu chamâo a Barca da Regoa, per hu pasavaom as gemtes da Beira e nam hiam pasar ao Porto» .
Mais tarde, indo ao encontro de Nun'Alvares, ao Crato, passou o rio Tejo com as suas gentes «per hû a pomte de barcas
que mãdara fazer foorte e muy bem feita»465. E em 1442, D. Pedro, na qualidade de regente, escrevia ao conde de
Barcelos, anunciando que lhe ia enviar numa barca «a pomte que se fez em Lixboa, que ha de ser armada aa barca da
Regoa». Um bom oficial haveria de fazer entender «de tal maneira que por espaço de cinquo, ou seis oras se armasse, no
tempo que mester fosse». A indicação de que seria desarmada, quando fosse «escusada estar no Rio armada», e a data da
carta, de 11 de Julho, sugerem uma passagem estabelecida fundamentalmente para a época das vindimas.

Góis descreve a ponte de barcas que permite aceder do cais do paço, em terra firme, de nível e
directamente à nau ancorada ao largo. A solução encontrada para passar «sem tocar na água»,
supera em comodidade outras passagens realizadas anteriormente. Na ribeira de Lisboa, a ponte
representa um superlativo de conforto, pois está armada com tapeçarias e alcatifas (um aspecto que
tinha sido observado em Ormuz), o que reforça a imagem do paço como obra magnificente e serve
para acentuar o brilho das cerimónias de despedida, assim como a qualidade da embaixada que
acompanha a duquesa na viagem. O confronto de situações equivalentes e os pormenores do modo
como se fazia a passagem constituíam tópicos recorrentes de descrições equivalentes.
o. de Resende, Chron. dom loam il. [Entrada dos príncipes dom Afonso e dona Isabel, ribeira de Santarém 1491 ] . . . e ao
sahir dagoa estaua feyto hum grande cadafalso ricamente toldado, armado, e alcatifado, com degraos metidos nagoa,
por onde todos sahiam sem tocar nagoa. No qual estauam os Regedores da villa, e ao sahir dagoa foy feyta hua pratica
em nome da villa, e acabada o Principe e a Princesa se poseram debaixo de hum paleo de rico brocado que os
Regedores leuauam. E com grande estrondo de trombetas, e atabales, charamelas, e sacabuxas, e muytos tyros de
fogo do rio, e outros muytos que estauam no muro, e torres da alcaçoua, começaram dandar.

Na véspera da festa de despedida e embarque de D. Beatriz, realiza-se um cortejo de aparato que
percorre os principais lugares urbanos. A cerimónia, preparada em razão da despedida da infante de
sua tia, a rainha D. Leonor, e de uma passagem na Sé, para fazer as orações, destina-se a dar mostra
de grande estado real nas ruas principais da cidade, da rua da Tanoaria à rua nova, daí à Sé, com
regresso pela frente ribeirinha.
G. de Resende, Hida da infante. E domingo quatro dias Dagosto foy el Rey nosso Senhor, e a Raynha, Principe, e Infantes
todos com a Senhora Infante Duquesa a Sé, e dahy a casa da Sereníssima senhora Raynha dona Lianor sua tia a
despedirse delia, e neste dia se vestiram, e deram mostra todos os que com a senhora Infante hyam, que foy cousa
bem pêra ver, e adiante se dirá. El Rey com todo seu estado real. .. sahyo do paço as quatro horas depois de meyo
dia, todos muy riquissimamente vestidos, e as bestas muyto arrayadas. El Rey nosso senhor vestido á framenga em
hum cauallo de brida, e ha Raynha nossa senhora em h û as andas cubertas de pano durado, e os cauallos que as
leuauam goarnecidos de brocado rico de pello, e com ella dentro a senhora Infante Duquesa, e o Principe nosso
Senhor vestido de capa aberta, e espada, em hum ginete singularmente arrayado, e ha senhora Infante dona Isabel
emhuamulla, com huaguarniçam, e andilhas de muyto rica chaperia douro. E o muy reuerendissimo, e muyto

463. Garcia de Resende, Hida da infante, in id., Crónica de D. João U e Miscelânea, 1973 : 328-329.
464. Lopes, Crónica de D. João I, II, xcix, (1983,1990), vol. II : 229.
465. Lopes, Crónica de D. João l, II, clxxxiii, (1983,1990), vol. II : 403.
466. "Carta do Infante D. Pedro, regente do Reyno escrita a seu Irmaõ, o Conde de Barcellos, sobre a ponte, e barca da Regoa" ; in A. C. de Sousa, Provas,
(1945-1954), tomo III, parte II, n.° 20 : 67.
467. Garcia de Resende, Chronica, cxxxi, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 190-191.
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excellente senhor Cardeal Infante dom Afonso com seu roxete, e vestido de escarlata, capello, e sombreiro de cetim
cramesim, em hû a mulla aparamentada de veludo cramesim. E o senhor Infante dom Luys vestido á framenga, em
hum cauallo de brida ricamente guarnecido. E o senhor Infante dom Fernando vestido de capa aberta, em hum ginete
com hum muy rico arreo de ouro. E os senhores Infantes dom Anrique, e dom Duarte muyto bem vestidos, e em facas
á brida com muy ricas guarnições douro, e todalas damas, assi da Raynha, como das senhoras Infantes, singularmente
vestidas, e em bestas muyto bem arrayadas, e muytos pajés, e moços de esporas muyto bem atauiados, e muyto mais
os galantes que com ellas hiam.
Sahyram do paço ás horas que disse, e vieram por a tenoaria á rua noua, que estaua muy fermosa cousa, toda armada
de muy rica tapeçaria, e dahy por a padaria foram ate a Sé. E da Sé, depois de feitas orações, por as ruas principaes
ate casa da senhora Raynha, onde estiueram, e a Infante se despedio delia, e ha vinda vieram por toda a ribeira, que
era cousa muy bem lustrosa.
Deceram no paço, eemhfla muy grande salla armada toda de muy rica tapeçaria douro, e muy bem alcatifada,
dorsel, cadeiras, e almofadas de muy rico brocado, se começou hum grande serão,. ..

Nas crónicas, cada uma das palavras pesa, chamando à memória acontecimentos passados para
colocar um novo termo de comparação, num permanente aferimento da medida de superação do
passado pela magnificência do tempo presente. Há uma passagem muito semelhante à descrição da
despedida de D. Beatriz que trata da partida de D. Leonor, irmã de D. Afonso V, depois das festas
do seu recebimento pelos procuradores do imperador Maximiliano. Um excerto da crónica de Rui
de Pina permite compreender as diferenças entre as duas cerimónias, em parte decorrentes da
transformação da praia da ribeira de Lisboa no centro de máxima expressão urbana, com a
edificação do paço da Ribeira, a construção dos restantes edifícios públicos e o ordenamento do
espaço urbano.
Pina, Chmn. D. Affomo v. E finalmente sendo ja todalas pessoas ordenadas, e navios e cousas preestes pêra a partida da
Emperatriz, huma segunda feira XXV. dias d'Outubro ante de embarcar e se meter no mar, ordenou EIRey que
fossem todos ouvir Missa aa Sée, pêra onde EIRey foy diante com a Emperatriz, e após elles a Raynha, e com ella o
liante Dom Fernando, e logo a liante Dona Caterina que levava o Ifante Dom Anrrique, e após ella a Ifante Dona
Joana com que hia o Marques d'Ourem, e estas pessoas Reaaes foram todas a cavallo, e a outra jente que era muyta
e muy nobre, assy homens como molheres foram todos apée.... [depois da missa na Sé] abalaram todos atée a porta
da Sée, donde a Emperatriz com muitas lagrimas se despedio da Rainha que nom pode mais hir, e de hy EIRey com
todolos outros Senhores e Senhoras se foy com a Emperatriz apée, atée o cais da ribeira, em que era feita huma ponte
de tonees, perque entraram em huam carraca, que pêra ella se armou e concertou em grande perfeyçam.
A referência a uma passagem directa à embarcação, efectuada por meio de uma ponte armada sobre tonéis lembra a
solução praticada no rio Douro para a passagem de D. Fernando, no Porto, e do infante D. Pedro, nas imediações de Mesão
Frio, nos tempos que precedem a batalha de Alfarrobeira:
Lopes, Cròn. D. Fernando. [D. Fernando] E mandou logo suas cartas aa cidade do Porto, que muito a pressa fosse feita
hû ua ponte de barcas no rrio do Doiro, per que el e toda sua hoste podessem passar em hû u dia, porquanto sua
voontade era em toda guisa hir pellejar com el-rrei dom Henrrique;... Os da cidade, mui ledos com este rrecado,
forom todos postos em grande trigança pêra poer esto em obra, hû us a achegar barcas, d'elles a carretar madeira,
outros a lançar ancoras e amarrar cabres; de guisa que muito aginha foi feita h û ua grande e espaçosa ponte, lastrada
de terra e d'area, tall per que folgadamente podiam hir a través seis hom è es a cavallo;...
Pina, Chmn. D. Affomo v. O Conde de Barcellos moveo de Guymaraaê s, com mostrança de ao Yfante defender per força
a passagem. E assentousse com sua jente em auto de guerra em Meisanfrio, que he lugar sobre o Doyro duas legoas
de Lamego. E mandou allagar e meter de sob a agua todalas barcas e batees do ryo, pollo qual o Yfante aceso ja em
desejo de vyngança, pêra que os desprezos e perfya do Conde o movyam, detremynou logo de passar contra elle, e

468. Garcia de Resende, Hida da infante, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 325-326.
469. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affomo V, cxxxii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 761-762.
470. Lopes, Crónica de D. Fernando, xxxv, 2a ed. rev. 2004 : 115.

606

peraysso ordenou, que no Doiro sobre tonees se fyzesse huma ponte; perque a gente, e cavallos podessem em breve
e muy seguramente passar, e assy se fez prestes do mais que pera rompymento e pelleja comprya.

Embora estas descrições enfatizem as formas de honra e cortesia mostradas que são um dos
elementos importantes de discurso cronístico, é possível reconhecer, em pano de fundo, o quadro
urbano em que decorrem as cerimónias relatadas, e as mudanças mais profundas verificadas na
estrutura da cidade. Um dos aspectos, relativo à despedida da imperatriz D. Leonor, é o
apontamento de que a rainha D. Isabel não vai além da Sé («não pôde mais ir»), não acompanhando
a infante até à ribeira. Independentemente de justificações possíveis, o facto em si dá uma medida
da distância sentida, pela diferença que havia entre a cidade alta da alcáçova e da Sé, e a baixa
fluvial, a ribeira e a praia do embarque. Pelo contrário, a ala de aparato do paço da Ribeira edifica
o lugar de um percurso integrado, e unifica o seu desenvolvimento desde o espaço privado mais
público - a sala grande -, até ao interior da nau. A fachada do corpo de varandas forma o plano de
encenação desse circuito, por meio do pórtico junto do cais, e de varandas e galerias.
A contraposição dos cortejos descritos permite fazer uma distinção de sentidos de um cortejo
público «de mostra» que percorre as ruas da cidade, e um cortejo entre o público e o privado, de
despedida que sai do paço em direcção à nau. A sequência de exposições processionals, no espaço
urbano, conclui com a imagem de cortejo náutico que se dá com a largada das naus da Ribeira e
uma última paragem, frente à torre de Belém.
G de Resende, Hida da infante, [dona Beatriz, 1521 ] A quinta feyra polia manhãa ás oito oras a nao da senhora Infante deu
á vella, e com ella todas as nãos, gales, galeões, e carauellas que com ella hyão, e outras muytas da Cidade que
acompanhauão ate sahir de foz em fora, que era muyto fermosa, e bem saudosa cousa pera ver como todas hyão, e a
muyta artelharia que tirauão, e a soma das charamellas, e sacabuxas, trombetas, atambores, e outros muytos
estromentos que tangião. Forão assi todas juntas ate defronte de nossa Senhora de Belém, onde deitarão ancora, e a
saluarâo com muyta e muyto grossa artelharia, e muytos tangeres. E o Principe nosso Senhor, e os Infantes seus
irmãos hyão na nao com a senhora Infante Duquesa, e el Rey, e a Raynha, e a Infante dona Isabel a forão ver partir
de hum baluarte grande, que está metido no mar, e estiuerão todos três sos com muyto grande saudade, muytos
sospiros, e lagrimas, com os olhos sempre postos na nao ate que a virão deitar ancora. . . .
Logo ao outro dia, sesta feyra polia manhã, a nao da Senhora Infante, e todalas outras derâo á vella pera fazerem sua
viagem, e passarão polia torre, e fortaleza de Rastello, que foy espantosa cousa pera ver a artelharia que tirou, e por
tempo não seruir deitarão ancora ahy perto.
E ao sabbado polia manhãa, dia de Sam Lourenço, dez dias do dito mes de Agosto do dito anno de mil e quinhentos
e vinte e hum annos, ha senhora Infante com toda ha frota de sua armada partio, e sahio de foz em fora, e fez sua
472

viagem.

A imagem da última despedida reúne o rei, a rainha e a infante D. Isabel na varanda «de um baluarte
grande, que está metido no mar». Além das salvas de artilharia e dos muitos tangeres, nesses
derradeiros momentos, aí «estiveram todos três sós com muito grande saudade, muitos suspiros, e
lágrimas, com os olhos sempre postos na nau até que a viram deitar âncora».

471. Pina, Chronica do Senhor Rey IX Affonso V, Ixxv, Crónicas de Ruide Pina, 1977 : 678.
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188

Dirk Stoop, The manner how her Ma:"e Dona Catherinajmbarkethfrom Lisbon for England, 1662,
gravura a água forte (Lisboa, Museu da Cidade)

Um último apontamento vai para a diferença de termos usados por Góis para fazer a designação das
partes arquitecturais, correspondentes ao pórtico, às galerias e varandas do paço da Ribeira. Na
crónica, Damião de Góis nomeia varanda e varanda térrea, mas na Descrição da Cidade de Lisboa
fala de uma vastíssima colunata. A diferença de palavras explica-se pela razão de que o texto da
Descrição forma uma peça de oratória eloquente. O autor entendeu apropriado fazer uma
interpretação classicizante das varandas, realizando como que um ajustamento de sentido inverso
ao que tinha acontecido na tradução de porticus por comuns alpendradas, feita pelo infante D.
Pedro. O pórtico constituía uma solução arquitectural mais qualificada, como se depreende de certa
passagem de Alberti.
Alberti, De re aed ix, [iv]. Inoltre il porticato nell'abitazione dei cittadini più influenti è bene sia architravato; ad arco
invece se appartiene ai cittadini medi*.
* È la più esplicita affermazione dei libro sul valore simbólico che determinati partiti architettonici possono assumere
nei confronti dei livello sociale dei committenti.

Todavia, a mudança dos termos também pode ser pensada sob outro ponto de vista. Nas passagens
de Góis, em que a palavra usada é varanda, o contexto trata de um acontecimento público (a
recepção ao embaixador de Veneza) que se desenvolve, dentro do paço, no limiar entre o público e
o privado. Alexandre de Pesaro vai até à sala onde o rei o espera, em grande estado, com a corte,
sendo acompanhado no regresso até ao batel, que o transporta até à galeaça. Na partida de D.
Beatriz, as cerimónias de despedida revestem-se de uma qualidade ambivalente, pois são

473. Alberti, /. 'Árchttettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 808 ; Portoghesi, ibid. : 808(2)
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simultaneamente a despedida privada, entre pais e irmãos e as pessoas mais próximas, que com ela
privaram, e a despedida pública, entre o rei, a rainha, os príncipes, a corte e a duquesa.
Nas narrativas, a varanda figura como elemento que complementa a interioridade do paço. Nesse
sentido, corresponde a um ponto de vista do privado. O paço, enquanto domus realis projecta a sua
domesticidade até ao limite da parte do edifício mais pública e institucional, de aparato, que se
compõe da sala, do corpo porticado e do baluarte. Já a designação às pórtico vastíssimo corresponde
à visão externa do elemento arquitectural, considerando a sua utilidade comum, porventura
acessível aos cidadãos, na parte baixa. O seu contexto é o de uma obra literária e panegírica,
dedicada à cidade de Lisboa. O recurso a um termo clássico não só denota a natureza retórica do
discurso, como força a leitura daquela parte arquitectónica, à luz da linguagem clássica, como um
espaço de qualidade eminentemente pública.
À luz da diferença entre a condição pública e privada do paço, certos aspectos de pormenor podem
ser significativos. Foi referida uma edificação baixa associada a um cais de madeira, que se situava
a nascente do baluarte do paço e por onde seria feito o desembarque das especiarias. Essa estrutura
já não é representada nas iluminuras da década de quarenta, embora a descarga das especiarias
continue a ser efectuada nesse ponto. É possível que existisse em paralelo um outro local de
embarque privado do paço, a jusante do torreão (tal como se encontra notado na planta de João
Nunes Tinoco e pode ser observado na partida da rainha D. Catarina para Inglaterra [188]).

9.3.5 A entrada no paço, varanda e escada da casa
As varandas do paço da Ribeira articulam o torreão com o corpo do paço, onde se situa a sala e a
entrada principal acedida por uma escada exterior. A articulação conjunta dessas partes
arquitecturais detém uma qualidade própria. Nos paços, a varanda e a escada formalizam o espaço
do movimento cerimonial de distância, aproximação, encontro e recepção. Conforme os casos, a
enfatização dessa passagem corresponde a uma "monumentalização" das instâncias cerimoniais
desse percurso. Assim como as varandas tematizam espacial idades de transição, entre o exterior e
o interior e o deslocamento horizontal no espaço, as escadas desenvolvem uma temática próxima,
na perspectiva da circulação vertical.
As varandas funcionam como um corpo de articulação entre um conjunto de edificações distintas,
e servem a circulação entre as partes de um edifício. Na sua condição ambígua de lugar de passagem
e de espacialidade semiaberta, entre o exterior e o interior privado, a varanda constitui um sítio de
mediação e de espera, o lugar do encontro e da recepção. A sua função pode ser observada na
descrição do encontro de D. Manuel com os reis católicos, por ocasião da sua entrada em Castela.
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G. de Resende, ,4 Entrada dei rey. A Raynha os veyo esperar ahfla varanda térrea á entrada dos paços muyto longe de seu
aposentamento, e o Comendador mor Cardenes que era grande seu priuado, e contador mor, e tinha dezasseis contos
de renda, e muytas villas, a trazia de braço de hO a parte, e da outra dom loam de Sousa, que ella chamou por lhe
fazer honra, que o conhecia, e pêra lhe dar a conhecer as pessoas que com el rey nosso Senhor hiam, as quaes antes
de se el Rey ver com ella lhe foram diante beijar a mão, e dom loam lhos daua todos a conhecer, e passou nisso alguns
passos em que foy louuado por cortesão: e em chegando os Reys, como el Rey nosso Senhor vio a Raynha se foy a
ella, e ella abalou pêra elle, e se abraçaram, e abaixaram ambos tanto, que poseram os joelhos no cham, e el Rey foy
abraçar as Ifantas, e a Raynha nossa Senhora foy beijar a mão á mãy, e ella lha não quis dar, e a abraçou, e deitou
sua benção, e também não quis dar a mão ao senhor dom Iorge, e lhe fez muyta honra.

Note-se que a rainha veio esperar «muito longe» do seu aposentamento; na distância percorrida é
significada a cortesia de honra e amizade concedidas aos visitantes.
Além de lugar cerimonial de espera, a varanda como espaço de passagem serve para o encontro
"informal", nos momentos em que o rei trata e é requerido sobre assuntos particulares, seus e de
interlocutores.
G. de Resende, Chron. dom loam II. Vindo el Rey hum dia da Missa da capella Deuora polia varanda, vinha falando com
elle dom Martinho veador da fazenda em hû a cousa sua dei R e y , . . . 75

Não é indiferente a notação de que o rei está a caminho, pois a movimentação particular do rei
constitui o momento esperado para o encaminhamento de assuntos particulares. Inclusivamente,
deixando-se "atalhar" no percurso, por exemplo, quando ia à missa (ou regressava), o rei
manifestava a sua disponibilidade para ouvir e tratar de casos individuais, constituindo essa a
oportunidade formal de regular a "espontaneidade" de encontros e de interpelações pessoais.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, m. [Dom Manuel manda castigar dom Álvaro de Castro]... pelo q mouido de sanha ho
mãdou açoutar per mouros de sua estrebaria, tâ cruelmê te, que em todo ho corpo lhe não ficou lugar que nam fosse
chagado dos açoutes. Este home era de bõs parentes, de q algù s erão criados delRei, & andauão no paço, com fauor
dos quaes logo pela manhã teue entrada pêra fallar a elRei indo perá Missa, sem leuar outro vestido que hû as
çelouras, & çapatos, & hû a capa com que se cobria, ha qual em chegando a elRei deixou cair dizendo, senhor Ecce
homo, ho vosso gouemador da casa do Çiuel, mandou fazer ë ml esta justiça, por me achar fallando com hû a sua
476
escraua.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. Era tão ledo, & prazenteiro que todalas vezes que iha ha caça, & a monte fazia foliar
diâte de sim hos seus moços desporas, & da estribeira, hos quaes, conhecendo quão benigno, & humano era, muitas
vezes ho embargauâo no caminho, rodeâdolhe ho cauallo, & assi rodeado lhe pedia cada hum ha merçe q delle
queria, has quaes pela mór parte lhes logo outorgaua, & se em algû a tinha pejo dizialhes q ho deixassem cuidar
nisso, ou hos remetia ahos offiçiaes do despacho.

Em vários casos, a varanda articula a passagem à sala grande, funcionando simultaneamente como
espaço preliminar e um elemento regulador no acedimento à sala grande que podia ser reservado.
Essa a disposição no paço de Évora478 e no paço da Ribeira, segundo a descrição da recepção ao
embaixador da Senhoria e da partida da duquesa de Sabóia, referidas anteriormente («desceram à
sala grande, e daí pela varanda de baixo» ; «e por uma sala grande, e uma muito grande varanda
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vieram ter a um cais, que estava dentro na água»). No paço da Ribeira, quando da cerimónia de
levantamento do rei D. Sebastião, o rei entra na sala grande, vindo de uma «câmara de baixo, que
está no andar da sala da rainha». A passagem à sala é feita por uma varanda, para a qual se abrem
várias «janelas» da sala, uma das quais, a «derradeira», faculta o acesso ao interior.
Relações de Pêro de Alcáçova Carneiro, "Ordem que se teve no alevantamento de El-Rei D. Sebastião ...". S a i r á E l - R e i d a c â m a r a d e b a i x o ,

que está no andar da sala da Rainha, e entrará na sala grande para a derradeira janela, que vem da dita sala à varanda,
que há-de estar despejada na maneira acima dita, [onde] se há Sua Alteza de deter o tempo que parecer necessário,
para a gente, que estiver no terreiro, poder ver bem Sua Alteza.

A sala grande designa o espaço principal do paço, onde ocorrem acontecimentos e cerimónias
relevantes públicas (a exemplo das Cortes); a sua articulação com uma varanda configura uma
relação semelhante à que se verifica na passagem do espaço exterior urbano ao interior de um
edifício, nos casos em que essa passagem é mediada por um alpendre, um pórtico e uma galilé.
Assim, existe um modelo de relações em que a espacialidade semiaberta da varanda cumpre uma
função de natureza vestibular e configura passagens, resolvendo o acesso do exterior ao interior do
edifício, e a articulação entre corpos de edificações. Já inserida na disposição interior do edifício, a
varanda filtra a passagem a um espaço que se destaca pela sua formalidade ligada à recepção dos
visitantes, funcionando como ante-câmara.
Esses modelos de relação de espaços e compartimentos tornam-se de uso dominante, entre
Quatrocentos e Quinhentos, como o confirma a presença recorrente de arcadas e varandas nas casas
e nas arquitecturas dos fundos da pintura quinhentista portuguesa, como nas obras e nos desenhos
do Renascimento. Aliás, a palavra varanda, que tem uma origem obscura, parece remontar apenas
ao século XV 480 . O nome dá existência ao espaço a partir do reconhecimento de um uso próprio.
Ainda antes do desenvolvimento arquitectural da escada de aparato, começa a ser definida a entrada
do paço que antecipa a formalização de uma entrada cerimonial mais complexa. O tema surge
primeiramente com D. João II que institui um corpo de funcionários do paço, a quem comete a
função de assegurar a ordem à entrada do paço. A organização desse corpo é acompanhada da
definição da sua imagem, como corpo instituído, incluindo farda, postura no local e conformação
do quadro arquitectónico, que acolhe a nova força de segurança.
A referência é de Garcia de Resende, e surge no contexto da instituição do cargo de meirinho do paço e da constituição
dos homens da guarda real, e da chamada de atenção para a sua postura e apresentação fardada.
G. de Resende, Chron. dom loam II [Diferenças entre o Prior do Crato, dom Diogo de Almeida e dom João de Sousa, Évora]
. . . e porque se viessem a romper ambos fora gram vniam, e fizerasse muyto mal, porque andauam muyto
acompanhados de seus parentes e criados, e se fora no paço, ou no terreiro, fora ja muyto pior, e el Rey não poderá
deyxar de dar os grandes castigos que em tal caso mereciam: Por euitar isto ordenou entam, e fez meirinho do paço

479. Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 433.
480. Machado, Dicionário etimológico da língua portuguesa, s.v. "Varanda", 1989.
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hum Esteuam Fernandez caualeiro de sua casa, valente homem de sua pessoa, e deulhe doze homens da guarda,
escolheitos e buscados pêra isso, homens de coraçam, e bem despostos, muyto bem vestidos das cores del Rey, que
alabardas nas mãos estauam sempre a porta do paço em assentos que ahy poseram,... E este foy o primerio meirinho
do paço que em Portugal ouue, e por ser officio tam necessário ficou sempre de antam para ca.

Inicialmente, o espaço de portaria que é colocado à entrada do paço, no exterior, parece dispor
apenas de assentos, contudo é possível que, já nessa altura, se tratasse de um (pequeno) recinto
sobrelevado. A clarificação arquitectónica da portaria do paço de Évora insere-se na campanha de
obras do convento de São Francisco, adjudicadas a Martim Lourenço, em 1513. Nessa altura é
provável que tenha sido definida a sequência de espaços em diferentes níveis que inclui um eirado,
o tabuleiro e um espaço coberto, a que se acede por um arco. Esse espaço vestibular ofereceria um
lugar abrigado, adossado (ou porventura inserido, em parte) no corpo do edifício.
"Alvará de concerto" do rei com Martim Lourenço (Évora, 1513, Abril, 25). It. ho eirado dédiante da porta principal seacabara O que
se ora nelle faz naquella maneira que vai começado que venha asy como o que já esta feito, e será todo ladrilhado, e
ho tavoleiro que esta por lagear diante da porta principal seacabara de lagear da maneira que vai começado, e farão
hus degraos no que esta aberto no dito tavoleiro asy como esta debaixo do arquo que se ora faz, e no dito tavoleiro
todo em roda fará hum poyal.

O alpendre dos conventos de São Bento de Cástris [189] e de Santa Maria do Espinheiro, ou a
entrada do paço dos condes de Vimioso [190] poderiam constituir uma referência para a obra, caso
se tratasse de um espaço inserido no corpo do conjunto edificado, como o sugere a menção de um
arco, no singular. Contudo, mais provavelmente, o pórtico salientar-se-ia, adossado ao volume do
edifício principal. A solução de um pórtico, como corpo arquitectural destacado, perdura,
constituindo um elemento essencial de definição da entrada que pode ser observado em pequenos
pórticos renascentistas, ligados à portaria de colégios e conventos (colégio do Espírito Santo, em
Évora, convento de Santa Cruz, em Coimbra, colégio dos Jesuítas de Santarém, entre outros).
Sobre a ordenação regimental dos corpos de guarda, de âmbito mais geral, no tempo de D. Manuel,
Damião de Góis congrega a informação na parte final de balanço da acção do rei.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV.... & pêra se melhor ordenar, & dar regimento ahos Reis darmas, heraus, & porsuiuãs
mãdou ás cortes do Emperador Maximiliano, Reis de França, & Inglaterra Antonio rol z Rei darmas portugal
bacharel em Leis, pêra saber na verdade ho modo cj nisto estes Principes tinhão, cõ as quaes informações, & custume
antiguo destes regnos, lhes deu regim ë to, & fez nota do modo em que se hão de fazer has cartas dos officios de cada
hum délies, ho que depois de ser ordenado fez em lisboa nos Paços da ribeira h 0 auto publico muito sol ë ne, em q
deu nome a todolos reis darmas, heraus, porsuiuãs destes regnos a cada h û délies separadam 6 te de sua prou i çia.

Sabe-se também que D. Manuel mantinha frente à sua câmara uma guarda em permanência:
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. Em quâto viueo teue sempre guarda da camará, & dos ginetes, do cj se muito prezaua,
porque na guarda da camará hauia vinte quatro caualeiros dos mais marcados da corte que dormião no paço j û to da
sua camará, & na mesma casa dormião algfl s moços fidalgos, & na sala outros tantos moços do mote, & na guarda
dos ginetes hauia duzë tos caualeiros, todos de boa casta, & conhecidos por valentes home s, £j ho acompanhauão

481. Garcia de Resende, Chronica, cxcii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 263-264.
482. Viterbo, Diccionario dos architectos, s.v. "Lourenço (Martim)", 1904, vol. II, n.° 545 : 88.
483. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, Ixxxvi, (1949-1955), parte IV : 238.
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Évora, convento de São Bento de Cástris, o portal da igreja
Évora, paço dos Condes de Vimioso, a entrada, século XVI-início

quãdo caminhaua, cõ lanças, & adargas, e erão obrigados a ter armas prestes, & cauallos pêra quãdo se délies
• 484

quisesse seruir.

A instituição de regimentos para a regulamentação da ordem da vida do paço tem interesse na
medida em que é acompanhada de uma componente arquitectural essencial, relacionada com
os modos de apresentação da dignidade real e do grande estado do senhorio do reino que determina
o desenvolvimento complexo da disposição dos paços e estabelece novas exigências ao nível de
certas partes arquitectónicas específicas.
Uma dessas partes é a escada de aparato, que surge adossada à fachada, associando-se à entrada do
paço e ao acesso ao andar nobre do edifício. Os espaços e lugares da escada servem a encenação do
percurso de chegada e a formalização de actos de recepção à entrada do paço. Consideramos o
desenvolvimento do sistema de escada, cingindo-nos, principalmente, à escadaria exterior, por dois
motivos. Em primeiro lugar, porque estamos a tentar delimitar algumas questões relacionadas com
o uso das escadas, como um espaço de encenação da representação e do encontro entre pessoas;
desse ponto de vista, as escadarias exteriores continuam alguns dos aspectos pensados
relativamente às varandas. Em segundo lugar porque a sistematização do uso e da utilidade da
escada se encontra associada, inicialmente, a uma posição e forma que implicam a sua concepção
como um elemento edificado autónomo e externo ao corpo do edifício; só mais tarde será
encontrado um caminho à sua integração no interior dos edifícios.

189

484. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 227.
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Como elementos da circulação vertical dentro dos edifícios principais, as escadas interiores ainda
não se encontram, incorporadas "naturalmente" na disposição interior das casas da época. A sua
espacialidade ainda não é "vivenciada", num sentido de lhe conferir um perfil de "habitabilidade",
susceptível de desencadear a marcação própria na distribuição dos espaços e a reserva de um
compartimento específico no sistema integrado de paredes resistentes. Mais frequentemente, as
escadas são resolvidas em estruturas de madeira, ou existem segregadas na edificação, como
estreitos canais inseridos no corpo das paredes, como caracol agregado, por vezes do lado exterior,
ou como um corpo próprio, em situação angular no conjunto da edificação (alguns dos exemplos
provêm do mundo da arquitectura militar).
A situação de uma menor visibilidade da função 'circulação vertical' no interior do edifício não é
uma condição particular da arquitectura portuguesa, pelo que vale a pena apontar a afirmação de L.
B. Alberti de que as escadas são um «elemento perturbador dos edifícios».
Alberti, De re aed. IX, [ii]. Un edifício guadagnerà sia in funzionalità* sia sopratutto in leggiadria* * se in esso non vi sara
bisogno di salire e scendere più dei necessário. Giustamente a questo propósito si avverte da alcuni che le scale sono
1'elemento perturbatore degli edifíci. Da tale imbarazzo constatiamo che gli antichi si premunivano
accuratamente.
Na versão latina: * «ad commoditatem». ** «in primis ad gratiam faciei».

Na arquitectura portuguesa, a escada de aparato associa o desenvolvimento da idea, como um corpo
arquitectural autónomo, à tematização arquitectónica da sequência de lugares que articula a
passagem do espaço exterior público, à entrada na casa privada e ao andar nobre do paço. O tema é
acompanhado de uma clarificação, em paralelo, da disposição interior das casas e da hierarquia das
funções e dos pisos. Mais tarde, as escadas serão incorporadas na disposição interior, potenciando
o sentido arquitectural, a funcionalidade e o uso em articulação com os espaços de recepção e
distribuição, nos dois pisos, em conjugação com os sistemas de circulação horizontal interior.
As fórmulas de cortesia que regulam a presença em comum das personagens principais e o seu
encontro à entrada do paço ajudam a compreender a definição da forma da escada de aparato. No
paço, a escadaria é um dos lugares possíveis de espera e de encontro, sobretudo inter pares (no caso
dos embaixadores de Veneza, D. Manuel não vai ao encontro, aguarda na sala). O modo como
avançam as pessoas que estão no paço, indo esperar os visitantes, e o modo como os visitantes se
antecipam a esse avanço, precipitando-se ao encontro, e, finalmente, o lugar onde se encontram são
os elementos de uma subtil coreografia espacial. A escada toma parte arquitectural nessa encenação,
na medida da diferenciação de lugares. O momento em que alguém desce e se detém no último
degrau, a existência de um largo patim antes de atingir o solo, o patamar no alto e - um dado que
485. MbeA,L'Architettura.
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De re aedifícatoria, 1966, tomo II : 788,790|789.

deve ser considerado nas escadas exteriores -, a existência de estruturas de protecção e abrigo são
os elementos decisivos de qualificação do corpo arquitectural da escadaria. As crónicas
providenciam descrições desses encontros, a partir dos quais se torna possível identificar as funções
cumpridas pelos diversos lugares e espaços arquitecturais, em que se desenrolam as cenas.
No primeiro caso citado, não há ainda escada, mas apenas o pátio exterior, no piso baixo, que guarda
o limite mais exterior da casa.
Lopes, Cron. domJoham, I. [Encontro de Nun'Alvares com o mestre de Avis, Lisboa] E foisse logo ao moesteiro de Sam
Domimgos ouvir missa em Samta Maria de Escada, em que avia gram devaçom; e como acabou douvir missa, foisse
dreitamente aos Paaços omde o Meestre pousava; o quall sabemdo ja parte como ell vehera, se fazia prestes pêra o
rreçeber. Em esto disseromlhe como viinhaNunAllvarez, e o Meestre deçeo aas portas dhuû gramde e espaçoso
currall que sse faz amtelles; e quamdo o vio, ouve com ell gram prazer e emviousse rrijo a elle abraçamdoo;. . . 4 8 6

No encontro de pessoas da casa real, a escada detém funções principais na organização da mostra
de cortesia. O topo da escada surge como um lugar de espera reservado, sendo o limite guardado
para um primeiro encontro, por exemplo da princesa D. Isabel com o rei D. João II e o príncipe, em
Estremoz (1490), e de rainha D. Leonor com D. Manuel, no Crato (1518).
Pina, Chmn. D. João li. E chegaram a Estremoz aa ora que a Princesa entrava, e foramse decer a casa do Duque, com que
aquella nocte pousaram; e dali foy logo a Princesa avisada, que elles a queriam logo hyr ver, que por isso ceou
apressadamente, e ella com suas Damas, e casa, se vestio como compria. E como foy tempo EIRey se foy pêra ella,
que em pee a elle, e ao Princepe veeo esperar no topo d' hfl a escaada; e em EIRey seendo em cima ella se pos em
giolhos pêra lhe beijar as mãos; mas EIRey com muita cortesia, e muita mais alegria, e amor lhas nom quis dar, e a
levantou, e deu lugar ao Princepe, que ambos com os giolhos muy incrinados, h D ao outro se abraçaram, e fecto esto
EIRey posto aa mão ezquerda da Princesa, e o Princepe aa mão dereita se assentaram no Estrado,. . .
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV . . . depois da rainha ter ceado chegou elRei has nove horas da noite, ho qual ha rainha
veo receber no peitoril da scada da salla, onde se fezeram suas cortesias quomo dentre marido, & molher, ho que
feito, ho Principe que vinha cõ elRei quisera beijar ha mão á rainha, mas ella lha não quis dar, posto que ho Principe
nisso insistisse,. ..

Já no encontro que se dá, pela primeira vez, entre as filhas de D. Manuel e a rainha D. Leonor, as
infantes D. Isabel e D. Beatriz aguardam ao pé da escada da «sala velha». O momento alto da
cerimónia está suspenso de um passo que permanece em aberto e indecidido: a mostra de «sair fora
dos degraus», por parte das infantes, e a alternativa de um avanço atempado que impedirá essa
concretização, por parte da rainha. Num sinal máximo de cortesia, a rainha atalha o passo.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. [Chamusca]... deste lugar abalarão cõ trõbetas, atabales, & charamellas sem çessaré
atté almeirim, onde as Infantes, dona Isabel, & dona Beatriz, acõpanhadas do duque de Bragãça, & dos codes de
Portalegre, Tarouqua, & do Vimioso stauã sperãdo ha Rainha aho pé da scada da sala velha, que saia aho terreiro,
mas em ha Rainha chegando vedo q faziam has infantes mostra de quererê sair fora dos degraos pêra ha ire receber,
se lançou de hu a saca branca, muito fermosa, em q vinha, com tanta pressa q has foi tomar ainda nos degraos, õde
has Infantes lhe fezeram cortesia, cõ hos geolhos atté ho chão, tomãdolhe ha mão pêra lha beijar, ho q ella per
nenhum modo quis consentir, mas antes has abraçou, & aleuãtou cõ muito agasalho, & cortesia: . . .

486.
487.
488.
489.
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Lopes, Crónica de D. João I, I, cliii, (1983,1990), vol. 1: 322.
Pina, Chmnica D 'ElRei Dom Joaõ II, xlvi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 975-976.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxxiii[i], (1949-1955), parte IV : 87
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxxiiip], (1949-1955), parte IV : 88.

Prática da arquitectura na cidade: a obra singular e a obra de beneficio comum | A obra de honra, lugares de discurso público e cerimonial da mostra (do
poder) real

Em Quatrocentos e Quinhentos, especialmente nos meios próximos da corte, o corpo arquitectónico
da escada constitui um domínio de experimentação e de invenção, na resolução do acesso ao andar
mais qualificado da casa, em que se situa a sala. A especialidade de uma solução constitui mostra
do estado da casa, em particular quando a escada marca presença na composição da fachada.
No paço da Ribeira, a entrada principal encontra-se relacionada com o corpo compacto situado no
ângulo do tenreiro, que remata a extensa fachada alpendrada e articula a distribuição principal das
alas do paço, distinguindo a torre dos aposentos do rei, a ala do príncipe, e a casa da rainha e dos
infantes. Nesse corpo situa-se a sala grande [178,192,222]. Uma escadaria com largo patim inferior,
sobrelevado de alguns degraus, acede do exterior ao andar nobre. No alto, a entrada seria protegida
por um alpendre. Do mesmo modo, também o acesso ao andar da casa de Ceuta é feito por uma
escada e uma varanda, onde estão a ser realizadas obras em 1520 (entre outras no edifício) com vista
a preparar o aposentamento dos infantes nessa parte do paço
Por uma carta de quitação concedida a João de Castilho, sabe-se que as obras do paço relativas «as
varamdas, sala e escada e casas da Rainha» tinham decorrido sob a sua responsabilidade e provável
autoria, no tempo de D. Manuel, tendo sido mandadas fazer pelo príncipe D. João

. No texto da

carta, do início do ano de 1541 (de 30 de Janeiro, portanto anterior à partida do mestre para
Mazagão), é significativa a articulação estabelecida precisamente entre as partes do domínio mais
público do paço (as varandas, a sala e a escada). Será ainda João de Castilho a ser enviado a
Alcobaça, por mando do rei, para aí realizar certas intervenções nas casas do castelo e no claustro
do mosteiro. Em especial, vai incumbido de completar a obra grave que se fazia então para o bispo,
exactamente uma «escada grande de pedraria para o seu aposê tamento nouo»

492

.

Os paços de Sintra oferecem duas situações exemplares de conjugação de alpendre, escada e sala
grande, com uma demarcação clara de circulações privada e pública, segundo os elementos
coligidos por Vieira da Silva e com base nos desenhos de Duarte de Armas que retratam o paço
ainda antes de uma parte das intervenções manuelinas493. A sala grande do tempo de D. João I e
D. Duarte, nomeada do modo mais simples e abrangente, inscrevia-se no paço de maneira a
preservar a sua autonomia relativamente aos domínios privados e domésticos da casa real; seria
beneficiada por D. Manuel, tornando-se conhecida, mais tarde, sob a designação sala dos Cisnes.
De configuração alongada, apresentava as entradas principais nos topos, em ligação directa com
eirados. Do lado interior do paço, a nascente, o percurso mais privado seguia por uma escada, o
490.
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Carta de D. Manuel para Afonso Monteiro (Évora, 1520, Novembro, 29), in Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 148,239.
Carta do rei para Vasco de Pina, [s. d.], in Viterbo, Diccionario dos architectos, s.v. "Castilho (João de)", 1904, vol. I, n.° 119 : 191.
Carta do rei para Vasco de Pina, [s. d.], in Viterbo, Diccionario dos architecíos, s.v. "Castilho (João de)", 1904, vol. I, n.° 119-ft/s : 537.
Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 223-224.

eirado, que era protegido por um alpendre e extravasava a largura do corpo da sala, debruçando-se
sobre a arcada da paço, e uma porta larga que qualificava a entrada na sala. Do lado público, voltado
à vila a poente, o acesso era feito ao cabo de uma escadaria, pelo pátio da Audiência, onde seria
levantado o pórtico renascentista que acolhe uma cadeira de aparato revestida de azulejos hispanoárabes. Aí, o rei poderia ouvir os súbditos e seriam realizados actos públicos de administração e
justiça.
Há um tipo particular de escada que se enquadra especialmente numa retórica de grande estado,
manifestada através da qualidade arquitectural da escada. A partir da observação de exemplos de
obras dos antigos, Alberti e Francesco di Giorgio admitem a possibilidade de as casas de grande
estado (as casas magníficas) não terem escada, mas antes rampas ou escadas rampeadas.
A inclinação conveniente a tais rampas e a proporção dos degraus rampeados são enunciadas do seguinte modo.
Alberti, De re aed. I, [xiii].. .. noi ci occuperemo di due catégorie di scale: di quelle in cui si sale senza gradini, ma con
un semplice percorso in pendenza, e di quelle fatte a gradini. Quanto alie prime, gli antichi solevano farle quanto più
agevoli e meno inclinate fosse possibile; più esattamente ho osservato nelle loro opere che veniva da essi reputata
sufficientemente cómoda quella costruita in modo che la verticale condotta dal suo punto più alto al terreno risultasse
la sesta parte delia proiezione dell'intera rampa*.
* Cioè con una pendenza del 16,6 per cento circa, corrispondente a 9°.
Giorgio, Trait. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare l'acqua]. In due altri modi facevano le scale li antichi in le case
magnifiche: el primo è senza scaloni, \S 62| le quali comunemente si ha di declinità, declinazione o di dependenzia
el settimo, cioè d'ogni 7 piedi di longhezza, 1 [piede] dipedenzia. El secondo [modo] è facendo li scalini alti uno
palmo, [cioè] di 4 dita e distanti l'uno da l'altro piede 6, i quali 6 piedi insieme con lo scalino hanno 1 piè di
dependenzia.*495
* Questo rapporte di pendenza è anche in L. B. Alberti (De re aed. I,[xii]), in cui è indicato come da lui
personalmente verificato in esempi antichi. Naturalmente nelPadozione delle rampe era determinante Fuso delle
cavalcature.

F. di Giorgio terá concretizado o tema na rampa helicoidal no palácio de Urbino, no convento de
Santa Clara, no torreão delia Data, em Urbino, e na rocca de Ubaldini, em Sassocorvaro

. Com

excepção da rampa do palácio, nos outros casos trata-se de uma escada rampeada, com degraus a
resolverem um desnível mínimo.
Giorgio, Trail. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare l'acqua]. [una Stalla la quale ÍO ho ordinata ai mio Íllu<StrÍSSÍ>mo
duca d'Urbino, [quasi finita in tutto,] Ultimo in uno torrone apresso di quelle è una scala a lumaca per la quale si
può ire a cavallo, solo per lo signore reservata, per la quale el signore può senza esser visto veder tutta la stalla e
quello che fanno tutti li famegli e maestro di stalla.

No palácio de Urbino [191], a rampa surge como uma invenção de máxima qualidade funcional e de
comodidade, que permite ao duque a subida a cavalo, mas o seu sentido é privado, não constituindo
uma alternativa à escadaria de honra.
494. Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo 1: 88.
495. Giorgio, Trattati, 1967, torno 11: 331,(3) ; omitida a nota 331(2).
496. Francesco Paolo Fiore, "L'architettura civile di Francesco di Giorgio", Francesco di Giorgio archilelto ; a cura di Francesco Paolo Fiore e Maníredo
Tafuri (Milano : Electa, 1994, 2° ed. 1995) : 70-74.
497. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 339,340.
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191

Palácio de Urbino, a rampa helicoidal da torre
A obra poderá ser creditada à acção de Francesco di Giorgio que está em Urbino por volta de 1476 e se
encontra ao serviço do duque de Urbino, Federico da Montefeltro, já em 1477.

Fiore 1994.... la rampa, percorribile anche a cavallo, si affincò come collegamento verticale "privato" alio scalone
"pubblico" e risolse, emergendo in angulo sul cortile, il difficile innesto con il castellare, angolato rispetto al
palazzo..498

Em certa medida, a rampa expõe uma ideia de excelência e comodidade do percurso que tem um
equivalente na versão do espaço percorrido de nível e sem interrupções, por meio de uma ponte,
desde o paço até ao interior da nau.
O tema da rampa poderia ser alheio às experiências da arquitectura portuguesa, não fosse o caso de
D. João II ter promovido a reconstrução do castelo de Olivença, aproximadamente na mesma altura
da obra do duque de Urbino. O reforço da torre de menagem foi concluído de modo a inscrever uma
rampa, entre a nova estrutura parietal e o casco da mais antiga, viabilizando o acesso de cavalos e
de artilharia até ao nível do terraço superior. Garcia de Resende abstém-se de citar as
particularidades do acesso interior da torre, porém qualifica o seu resultado como grã torre

.A

reconstrução da torre de Olivença decorre ao mesmo tempo das negociações para o casamento do
príncipe D. Afonso, facto que desagrada aos Reis Católicos, pois embora falando de paz e de
alianças, D. João continua, apesar disso, a reforçar o sistema defensivo de fronteira. Como
referência para a rampa foi indicado o corredor de acesso do minarete da mesquita de Sevilha
(Giralda)500. Todavia, considerando a cronologia das obras martinianas que antecedem de poucos

498. Francesco Paolo Fiore, "Il palazzo Ducale di Urbino. Seconda meta dei XV secolo e sgg.", in Francesco di Giorgio archiíeíto, 1995 : 189.
499. Garcia de Resende, Chronica, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 102-103 ; id., Virívdes, feições, costvmes, e manhas, ibid., 1973 : XX.
500. Vieira da Silva, O Fascínio do fim, 1997 : 86.
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anos ou são quase contemporâneas da intervenção em Olivença, não pode deixar de ser colocada a
eventualidade do exemplo provir da obra daquele mestre, por conhecimento das edificações, directo
ou por descrição, e não necessariamente pela leitura da passagem dos Trattati.
A solução da escada exterior de aparato tem um momento epocal de intensa divulgação nos círculos
cortesãos, inclusivamente no meio citadino [192-205]. Todavia, pelo modo como o par de elementos
varanda e escada se agregam ao conjunto da edificação, a composição da fachada tende a adquirir
um carácter articulado, facto que não lhe confere características eminentemente urbanas. Essas
casas singularizam-se dentro da cidade, manifestando a sua condição de casas principais no corpo
de edificação, com as soluções de pórticos e escadarias, e no modo de inscrição no parcelamento
urbano que se destaca da matriz dos lotes correntes, requerendo condições particulares de
implantação, mais próprias de instituições principais da cidade. Porém, nos arruamentos urbanos,
a inclusão da escada de honra na fachada [206,207] tende a colidir com os princípios urbanísticos de
desempedimento de ruas e de rectificação do alinhamento de fachadas que tinham começado a ser
definidos, na segunda metade do século XV, para finalmente serem instituídos na regulamentação
urbana manuelina. Nas casas principais, inseridas na malha urbana, a escada virá, pois, a deslocarse para o interior do corpo do edifício, surgindo aí articulada com o átrio de entrada.
Âo mesmo tempo que a escada de honra é desenvolvida nos paços, o tema é apropriado pela casa
da câmara, transformando-se num tópico principal do discurso da obra de urbanidade e cidadania.
Em alguns dos casos, os exemplos citados permitem ainda perceber o sentido urbanístico do edifício
dos paços de concelho [195], consubstanciado no elemento escada combinado com uma torre que
ordena e axializa o espaço de praça pública, onde pontuam outros equipamentos de benefício
comum, como o chafariz (Castelo Novo). As modificações que se dão no corpo e espaço
arquitectónico da escada, a partir do momento em que, também no edifício da casa do concelho, a
escada abandona a posição na fachada, para ser incorporada no interior do edifício, são
genericamente as mesmas da arquitectura civil. A mudança associa-se a uma nova concepção da
disposição dos edifícios, que inclui a clarificação dos espaços interiores de circulação, e a sua
articulação com os átrios de distribuição, nos diferentes pisos.
Na arquitectura civil do mundo suburbano e rural, nos paços senhoriais, como nas casas de lavoura
abastadas e na arquitectura popular, as soluções de escadas e varandas, em fachadas permanecem
como elementos essenciais de qualificação das casas e, mesmo, surgem novas combinações, em
resultado de uma prática convencionada desses elementos. Uma das formas de continuidade será
dada pela deslocação do par escada/varanda para a fachada lateral de casas de frente estreita. Desse

619

192

193
194
195
196
197
198

O paço da Ribeira, a torre dos paços do rei e da ala das varandas. António de Holanda e Simão Bening,
Genealogia do Infante D. Fernando, "Tavoa Primeira Dos Reys", vista do termo de Lisboa, 1530-1534
(Londres, British Library, Arquivo CNCDP)
O hospital das Caldas da Rainha, gravura de 1747
Évora, paço de São Francisco, a galeria das Damas
Alvito, a casa da Câmara
Serpa, casa quinhentista
Paço dos Barões de Alvito, a escada
Azeitão, quinta da Bacalhoa, a entrada

199 D uarte de Armas, Livro das Fortalezas, Castelo Branco, paço com escada (o paço do Bispo), alpendre e
duas chaminés no meio do casario
200
Alvito, paço de Água de Peixes, a entrada
201
Évora, paço de Sempre Noiva, a escada e o alpendre de entrada
202
Évora, paço dos condes de Portalegre, a entrada
203
Évora, casa do inquisidor Salema Correia, a entrada
204
Arouca, casa dos Malafaia
205
Trancoso, casa quinhentista
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206
207
208
209
210

Sernancelhe, o paço de Fonte Arcada
Vouzela, a casa dos Távoras
Lisboa, uma casa quinhentista no largo do Menino de Deus
Raul Lino, A nossa casa: apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples (segunda
edição), projecto de casa
Ibidem (terceira edição), projecto de casa para os arredores de Lisboa

modo, é assegurada a compatibilidade do modelo com um parcelamento estreito, no caso da
ocupação descontínua dos lotes que é característica das frentes urbanas, à face dos arruamentos, nos
subúrbios e nas áreas periurbanas. A leitura retrospectiva da casa popular, feita na actualidade,
"fecha" o círculo de observação das partes arquitectónicas, que estivemos a considerar.
oliveira e Galhano, [1992]. Se a escada é necessária, ela é então exterior, de pedra, e fica encostada à parede, na fachada
frontal, a partir da rua, mostrando um patim alto. A cobertura deste patim, que dá lugar a soluções de alpendre, e
também a uma ou outra varanda que se mostra nestas casas ultrapassam a simplicidade elementar e fazem delas casas
mais evoluídas.5

Interessante revela-se a possibilidade de continuar as soluções de escada exterior, dentro do espaço
urbano, na situação particular de um largo e de um terreiro, associado por vezes a um adro de igreja.
Ao longo do tempo, esses lugares urbanos, mais que o espaço regular da praça principal tornam-se
um espaço urbano de sobrevivência de antigas formas de habitação doméstica urbana, que a
aplicação de normas urbanísticas inviabilizou no curso dos arruamentos. Com as suas soluções
articuladas de alpendres, escadas e varandas, tais construções foram resistindo, ao tempo por via de
condições urbanas particulares e do entendimento que delas fizeram as pessoas, subsistindo em
recantos "pitorescos" [208] que acabaram por formar um dos ideários da construção portuguesa
[209,210].
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501. Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano, Arquitectura Tradicional Portuguesa (Lisboa : Publicações Dom Quixote, 1992) : 132.
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9.4 A acção e a obra de benefício comum
9.4.1 O bem comum e o benefício comum
No final do século XIII e início de XIV, filósofos escolásticos e teólogos cristãos debatem o sentido
da acção pessoa, tomada individualmente, e numa relação integrada com a comunidade, tendo em
consideração um propósito de bem comum.
Kempshali 1999. If scholastic philosophers and theologians in the late thirteenth and early fourteenth centuries possessed
an idea of the individual which might indeed be described as Christian and humane, then they also had a notion of a
collective aim for the community, a common good to which the individual was subordinate.5

A reflexão que vinha sendo prosseguida com base nos escritos de autores latinos como Cícero e
Séneca e, sobretudo, de autores cristãos como Santo Agostinho e dos textos da Igreja católica cruzase com a nova recepção de obras de Aristóteles, em especial Política e Ética a Nicómaco. A
presença dessas referências contribui para uma revisão da noção de bem comum e a formulação da
ideia de uma dupla relação existente entre o indivíduo cristão e a comunidade política, e entre o
indivíduo político e a comunidade cristã
Em alternativa a uma perspectiva de realização de bem, centrada no indivíduo e porventura
alcançada numa vida contemplativa, a articulação de laços estabelecida determina um novo sentido
de responsabilidade de acção de natureza política mais interventiva, tanto individual como
colectiva.
Seguindo a exposição de Kempshali, The Common Good in Late Medieval Political Thought, num
sentido abstracto, o termo 'bem comum' pode aplicar-se à existência da bondade no universo, e à
natureza da felicidade como vida de virtude

209

502. M. S. Kempshali, The Common Good in Lale Medieval Political Thought (Oxford : Clarendon Press, 1999) : 1.
503. Kempshali, The Common Good, 1999 : 2.
504. Kempshali, The Common Good, 1999 : 9.
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Kempshali 1999. It was the propre function of the human intellect to apprehend the nature of goodness, unity, and being,
both in universe and, ultimately, in God. This goodness, the ratio boni (or to use its homonymous, the universal good,
bonum universale, and the good in common, bonum in communi), was therefore regarded as the natural object of the
intellect and the will. If individuals were not acting in accordance with this principle, if they were not correctly
directed or ordered towards this common good, then they were, in effect, acting unnaturally.

O problema está em definir a relação do indivíduo e de um colectivo com o bem comum, no sentido
de participação no bem comum e no sentido de realização do bem comum e do benefício. A razão
do bem comum surge na dupla condição de uma bondade universal, por assim dizer uma bondade
de género, e de uma bondade detida em comum, como bondade de espécie existente nas partes e
por extensão no todo, em resultado da sua composição. O pensamento das formas de bondade e de
bem comum circula assim entre uma ideia de todo, interpretado colectivamente e que é inerente em
cada uma das suas partes subjectivas, e uma ideia de todo como uma integração das partes
conjugadas entre si (nesse sentido estão a ser pensados os modos das categorias de unidade e
pluralidade - «a whole . . . could be interpreted collectively or divisively, conjunctively or
distributively506»).
Interessa-nos a formação de um entendimento mais concreto de bem comum nos termos de bonum
commune, um bem comum, entre outros, que toma o sentido de communis utilitas, de 'benefício' e
de 'utilidade':
Kempshali 1999. To some extent, this was itself implied by the difference between 'good' {bonum) and 'benefit' or
'utility' (utilitas), since the definition of benefit accomodated the more neutral sense of 'usefulness' as well as the
more positive sense of 'effecting good'. 507

A partir de um sentido "aplicado", a ideia de bem comum pode ser equacionada nos termos de uma
utilitas publica e utilitas populi que perspectivam a acção do indivíduo na sociedade:
Kempshali 1999. Of non-legal medieval political texts, two of the most authoritative - Cicero's De Officis and
Augustine's De Civitate Dei - both expressed the view that communis utilitas should be the goal of individual
involvement in political society. In the case of Augustine, moreover, this common good was the result of the biblical
injunction that the essence of caritas is not to seek its own benefit: caritas non quaerit quae sunt (1 Corinthians
13:5).508

O sentido comum da acção do indivíduo, de comunidades e de entidades corporativas encontra um
fundamento antigo na prática de cidadania, no âmbito da res publica - res publica entendida na
acepção de Cícero como «associação de uma multitude unida por um senso comum do que é justo
e por uma comunidade de interesses»509 -, enquadrado pela perspectiva religiosa cristã de uma
prática da virtude teologal de caritas, tal como foi afirmada por Santo Agostinho. As duas tradições,
romana antiga de Cícero, Séneca e Justiniano, e cristã (incluindo uma parte de "cristianização" do

505.
506.
507.
508.
509.
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Kempshali, The Common Good, 1999 : 9.
Kempshali, The Common Good, 1999 : 11.
Kempshali, The Common Good, 1999 : 10.
Augustine, l'raeceptum, ed. G. Lawless, Augustine of Hippo and his Monastic Rule (Oxford, 1987),94 ; Kempshali, The Common Good, 1999 : 15.
Kempshali, The Common Good, 1999 : 19.

pensamento clássico efectuada por Santo Agostinho), convergem na viabilização da ideia da
precedência de um princípio do bem comum sobre o bem privado que fundamenta o dever de acção:
Kempshall 1999.. .. this principle merely expressed a general sense of an individual's duty to humanity which was
realized through the exercise ofpietas and magnanimitas

Em Cicero encontram-se as ideias que sustentam uma articulação em termos mais gerais, do bem
comum que é moralmente virtuoso e honesto, e do bem comum que é moralmente válido e útil.
Kempshall 1999. It was in De Officiis that Cicero had given his most comprehensive analysis of this debate, first drawing
a conceptual distinction between these two types of good, between a good of intrinsic moral worth (honor, dignitas)
and a good which was useful or advantageous (utilitas), and then by demonstrating that only what is morally virtuous
is truly advantageous.

Santo Agostinho explicita a dupla perspectiva da acção do indivíduo relativamente à sociedade:
Kempshall 1999
honestum is what is sought for its own sake and is the subject of enjoyment; utile is what is directed
towards something else and is the subject of use.5

Se a perspectiva do bem comum parece repousar sobretudo na pessoa, tomada individualmente, a
recepção das obras de Aristóteles cria uma abertura nova para pensar o seu sentido além do plano
pessoal, no domínio da acção política. Na Ética, as categorias do bom são expostas nos termos de
«the morally worthy, the useful, and the pleasurable»

. Essa divisão em três categorias poderia

ser entendida como origem e fonte de desenvolvimentos ulteriores em outros domínios das ideias,
encontrando-se reflectida, por exemplo, numa diferença de modos de discurso da arquitectura, com
a distinção de um modo grave e de autoridade, um modo de simplicidade e da obra formosa.
Na Política, o bem comum aristotélico apresenta-se como um domínio específico de actuação da
comunidade política.
Kempshall 1999
the goal of the political community is not just to live but to live well, not just to attain material selfsufficiency but to achieve the common good of the life of virtue .

O retorno à obra de Aristóteles contribui para uma concepção profundamente social da realização
humana, assente na identificação do supremo bem da felicidade com os propósitos da acção política
(«individuals secure the supreme human good by participating in the political community»)

.

Desse modo, princípios que surgiam como alternativas podem então combinar-se entre si:
Kempshall 1999.... the principle that the common good is the same as the individual good and the principle that the
common good is superior to the individual good.5

Individualmente, a pessoa deve participar no 'bem comum' universal, para fazer o bem. A sua
participação inscreve-se na realização de uma ordem dupla {duplex ordó), dos indivíduos ordenados
510. Kempshall, The Common Good, 1999 : 16.
511. Moralium Dogma Philosophorum : 68-69, in Kempshall, The Common Good, 1999 : 22.
512. Santo Agostinho, De Diversis Quaesttontbus I.XXXIII, ed. A. Mutzenbecher (Corpus Christtanorum, Series Latina, 44), XXX : 38, in Kempshall,
The Common Good, 1999 : 22.
513. Aristóteles, ÉticaNicómaca, 11.3 1104b 30-31 ; V11I.2 1155b 17-21, in Kempshall, The Common Good, 1999 : 22.
514. Kempshall, The Common Good, 1999 : 24.
515. Kempshall, The Common Good, 1999 : 26.
516. Kempshall, The Common Good, 1999 : 26.
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uns relativamente aos outros, e dos indivíduos ordenados para um objectivo comum; o princípio da
comunidade política assenta na dupla ordem de um bonum comune e de communis utilitas
O redescobrimento da filosofia política de Aristóteles não dá origem a um enquadramento
alternativo do sentido do bem comum. Mais do que insistir numa diferenciação de pontos de vista,
no quadro do entendimento de um bem comum como communis utilitas, e sublinhar as distintas
referências filosóficas e teológicas de que se reclamam, os caminhos trilhados foram os de
ponderação dos acentos vários das diferentes vias de acção, numa perspectiva da sua
complementaridade.
Kempshaii, 1999. Indeed, if a distinction between what is morally good and what is advantageous can be traced to
Aristotle, Cicero, and Augustine, then the denominations 'Aristotelian', 'Ciceronian', and 'Augustinian' need to be
seen less as a set of monolithic, mutually exclusive alternatives than as a series of overlapping currents.5

No quadro traçado, a integração de certos aspectos da Ética e da Política, com dos textos da
Patrística e da Biblia oferece a possibilidade de fundar um novo enunciado de sentidos, convergindo
com outras interpretações, formadas no seio de correntes de Franciscanismo que apontam uma
definição nova, mais minimalista, da tradição de argumentação política, restringindo-a à autoridade
de fontes de Santo Agostinho e da Escritura sagrada519. As mudanças anunciadas denotam uma
tendência para a separação dos domínios de jurisdição da Igreja («O meu reino não é deste mundo»,
Jo. 18:36) e do poder temporal, que justifica uma limitação da interferência legalista de círculos de
governo eclesiástico, a par de um reforço da acção pastoral da Igreja junto das comunidades
A evolução, que aponta um sentido de pragmatismo, deve-se à acção, entre outros, de pensadores como João de Paris e
Guilherme de Ockham, e à retoma de escritos de São Bernardo como De Consideratione:
Kempshall 1999. It is in the context of this argument that the replacement of the moral goal of politics with the more
realistic definition of communis utilitas assumes a critical importance.

A abertura concedida ao bem comum de um benefício de utilidade aponta essa nova
responsabilidade de acção nesses domínios que repousa duplamente no indivíduo e na entidade que
corporiza o poder [211].
Tem sido adiantada a ideia de que em particular a recepção da filosofia política de Aristóteles teria
viabilizado uma progressiva independência da autoridade temporal relativamente à jurisdição da
Igreja, abrindo caminho à formação da concepção do Estado secular, mas, segundo Kempshall,
deveria haver alguma reserva em anunciar desde logo a nascença de um "espírito laico"

517.
518.
519.
520.
521.
522.

626

Kempshall,
Kempshall,
Kempshall,
Kempshall,
Kempshall,
Kempshall,

The Common Good, 1999 : 348,349.
The Common Good, 1999 : 24.
The Common Good, 1999 : 362,359.
The Common Good, 1999 : 360-361.
The Common Good, 1999 : 361.
The Common Good, 1999 : 351.
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Ambrogio Lorenzetti, Allegoric/ del buon governo, 1338-1340 (Siena, Palazzo Pubblico)

Kempshall 1999. If the early fourteenth century is to be credited with giving birth to 'l'esprit laïque', therefore, then such
a development would seem to have been precipited, not by a positive alternative of 'secular' power, but by criticism
and reform of the church from within, not by the use of Aristotle's political philosophy as a radical alternative
framework, but by the integration if certain aspects of he Ethics and the Politics with existing patristic and biblical
authorities.523

A reserva que a ideia sugere deveria ser considerada ainda nos séculos seguintes. Se a função do
poder temporal consiste em defender o bem comum, e bem comum da comunidade política se
articula com a perspectiva de uma vida moral de virtude, tal implica, por mais tempo ainda, no
mundo cristão, uma recondução última do poder político ao poder religioso, considerando o
enquadramento espiritual oferecido pela Igreja na determinação da direcção moral. O processo de
separação das instituições segue a par com a continuação de formas estreitas de articulação
mantidas ao nível da pessoa que as corporiza, e tomada singularmente, considerando a orientação
concedida pela Igreja ao indivíduo, no plano da vida interior espiritual, no plano da tomada de
decisões ditadas pela consciência e no conselho prestado na acção.
Em certo sentido, assim como é possível formular uma ideia cristã de renascimento, fundada em Jo.
III.3, como renovatio e instauração da boa condição natural humana, do mesmo modo é formulada
como novum o imperativo do dever e da responsabilidade, individual e colectiva, da acção de
benefício em prol do bem comum, realizada no temporal e no mundo. A nova síntese de sentidos e
a importância conferida à acção pelo bem comum, em especial de communis utilitas, devem a nova
redescoberta de textos da Antiguidade, mas não deixam de compreender a graça divina e o
enquadramento da Igreja como referências fundamentais de ordem espiritual.

MI

523. Kempshall, The Common Good, 1999 : 362.
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Além de passagens da Bíblia, no tratado Do Governo da República pelo Rei, Diogo Lopes Rebelo citará abundamente
Cícero De officiis, e também Aristóteles, em especial a Ética (a Moralis Philosophiae, como designa), entre outros textos
de autores latinos e gregos, mas é sobretudo a obra de Aristóteles que tem em mente, quando anuncia, no início do tratado,
as «graves sentenças e mui preclaros pensamentos tirados do seio da Filosofia Moral» tratados, «com profundidade» no
seu livro524.

9.4.2 A obra de benefício comum
Na sua utilidade e finalidade, a intervenção de benefício público em prol do bem comum distinguese dos propósitos de representação, de honra e de magnificação de instituições e pessoas singulares.
Como será desenvolvido, em parte essa distinção é reflectida no modo de discurso das obras que
tende a definir-se por um modo de simplicidade comum, ou, em alternativa, por um modo de
excelência eloquente. A mesma inclinação para a simplicidade diferencia a apresentação da parte
privada das obras de representação pública mais elaboradas, enquanto que a parte pública das obras
comuns e privadas contém sinais de referência eloquente. Nesse sentido, a escada de honra da casa
do Concelho, que integra o domínio das obras públicas comuns, foi referida entre as formas de
representação; e do mesmo modo, a organização doméstica da casa real ou de privados, na parte
quotidiana e comum, será retomada depois de considerada a intervenção de benfeitoria comum
pública.
O discurso da acção pública de benfeitoria assenta num conjunto de tópicos: o benefício da obra
pela sua utilidade, o serviço dos cidadãos, pela conveniência e comodidade alcançadas com a obra,
e, em síntese, a beleza e decoro da obra, que se tornam ornamento da cidade/vila e razão do seu
enobrecimento, dando uma imagem de ordem e de perfeição.
A Carta de Bruges de D. Pedro, dirigida a D. Duarte em 1426, assinala o momento de uma
sistematização dos princípios de governo em benefício público e dos propósitos de acção. Os
assuntos são expostos sob a forma de um conselho político genérico, porém certos tópicos têm
incidência no domínio da arquitectura. Na carta encontram-se sintetizadas as coordenadas de acção
de governo e administração do estado da Coroa e dos nobres, bem como da Igreja, que a acção do
rei e dos infantes da geração de D. João I e descendência, e a casa de Bragança, o marquês de
Valença (em Ourém e Porto de Mós), e os duques de Beja (no conjunto da intervenção dos paços,
do convento de Nossa Senhora da Conceição e do hospital) irão configurar nos seus domínios de
senhorio.
Os propósitos de acção assentam num duplo eixo de obras piedosas (igrejas, instituições religiosas
e de assistência) e de obras públicas boas (as acções de melhoramento da vida das comunidades).

524. Rebelo, Do Governo, 2000 : 49.

628

A essa estrutura bipartida que diz respeito à acção da pessoa em sociedade, acrescem as obras da
segurança do reino, relacionadas com o ordenamento do território (o povoamento interno e os
caminhos do reino, a fortificação), e com a acção de defesa do reino e da fé, cujo «carrego» trazem
o rei e defensores do reino, nas pessoas de condição nobre. Todos são chamados, por condição
social principal e de qualidade, e por dever de boa formação, à responsabilidade de contribuírem
para a causa pública e o proveito comum, e para o enobrecimento dos lugares em que habitam, e
das possessões e domínios que lhe são confiados.
Em primeiro lugar são apresentadas questões relativas ao poder religioso, à Igreja e ao clero regular,
e outras referentes à organização dos estudos, na Universidade, e à administração das instituições
religiosas e de solidariedade. Seguem-se questões do poder temporal, relativas à defesa e ao
ordenamento do território e das vilas, e ao povoamento do reino. Acrescem, ainda, recomendações
de governação específicas, em que se inclui a opinião de que devem ser ponderadas as condições
de sustentação das possessões no norte de África, considerando a necessidade de garantir os
recursos necessários ao bom governo das terras do reino, em primeiro lugar. Debatem-se assim, em
concreto, os princípios da acção moderada, com fundamento no conselho e na avaliação dos meios,
tendo em conta a utilidade dos objectivos a alcançar. (O problema põe-se, também, a nível
disciplinar, considerando uma prática edificadora e obra pautadas pela moderação e o uso
temperado dos recursos disponíveis.)
Alguns temas da Carta correspondem ao enunciado de um programa de ordenamento do território
e de intervenção urbana, de obras e de regulamentação dos aspectos da vida nas cidades. Por
exemplo, o ordenamento das estruturas urbanas de defesa da fronteira é apresentado como um dos
fundamentos para sustentar o povoamento equilibrado do território. Bom governo, justiça e
administração locais, e a continuidade dos ofícios locais e dos serviços prestados aos cidadãos são
apresentados como factores de fixação local das populações que contrabalançam a atracção
exercida "pela corte".
Livro dos Conselhos, "Carta que o Jfante dom pedro emujou a el rey de Brujas" ( 1426)
OUtTO he a terra e todolos fidalgos dela Serem
mal serujdos porqwe ne«hû se contenta de aprender d oficio que seu padre auja nem de serujr outros senhores senão
lançarem se a corte em esperança de serem escudeyros d el rey ou uosos ou de cada hu de uosos Jrmãos /. . . ■

Na prática, está já a ser tratado o problema da atracção exercida pela cidade (o urbano) sobre o
campo que se manifesta, na época, sob a forma do despovoamento das terras e da emigração
qualificada que debilitam a estrutura social dos lugares urbanos locais. O melhoramento geral da
vida local e o ordenamento dos poderes e funções, na religião como no temporal, surgem, assim,
como directrizes de governação para suster esse movimento migratório no interior do reino.
525. Livro dos Conselhos,/ 37v, 1982 : 36.
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A carta de D. Pedro particulariza a necessidade de assistir as pessoas no espírito e no corpo (a
construção de capelas e de edifícios assistenciais), de prover a segurança do reino, tratando da
reparação dos castelos, de intervir no ordenamento urbano das vilas e povoações, e de regular o
abastecimento de produtos, assegurando igualmente a sua guarda e armazenamento.
Livro dos Conselhos, "Carta que o Jfante dom pedro emujou a el rey de Brujas" (1426). P a r e c e m e Sen/íOr q u e p o i s p o r a u t o r j d a d e d o

poderio que uos deus deu / uos tendes poder de dardes administração de muytas albergarias e capelas que as deueis
de dar a tais pesoas que as minjstrasem a serujço de deus, porque eu entendo que uos lhe fareis mor serujço em
administrardes e regerdes bem a poder uoso o que derão os que pasados saom que de lhe dardes quanto de presente
lhe não podereis dar/.. .
ibidem. Outra parte sen/rar da fortaleza esta no repayramento e garnjção das vilas e castelos e boa garda dos almaze«s
e açalmamentos que estão em elas / . . .
Quanto senhor dos almazews eu creyo que de poucos anos aca são muytos mais fectos dos que erão antes mas eu não
duujdo que em algû as fortalezas onde foram repartidos per mingoa de três ou qatro taboas de que fizerom hO
almario em que estyuera/n gardados ou por outra tam pequena despesa muytos deles serão agora perdidos / e o
remédio // desto e doutras cousas seria gardar se bem o regymento que he dado aos danadores que se chamam
corregedores das comarqas . . . ,

O avisamento de D. Pedro inclui uma recomendação de que seria de especial proveito o rei andar
por todas as comarcas do reino, um vez por ano ou de dois em dois anos, levando consigo «boa
gente e não muita»

. As medidas enunciadas, incluindo a dinamização de feiras e mercados,

destinam-se a consolidar o povoamento do reino, melhorando o quadro da vida urbana nas vilas e
burgos do interior e nos centros principais, sobretudo no litoral, onde se verifica um surto de
crescimento populacional dos centros existentes que implica a densifícação da cidade e a expansão
urbana. Todavia, não será possível suster a dinâmica de crescimento dos pólos urbanos e a atracção
exercida sobre as populações do mundo rural. Nas Cortes de Évora de 1490, há um capítulo em que
é determinado que os filhos dos lavradores não podem tomar outros ofícios, para evitar o êxodo dos
campos que havia trinta anos se vinha acentuando. A resposta de D. João II aos povos denuncia a
preocupação em face das movimentações que se desenham:
Cortes de 1490

o oficio da lavoura he digno de favorizar e nom pêra agravar, vista e necessidade délies no regno

.

A importância da carta de D. Pedro e a certeza de que foi praticada nos círculos de governação pode
ser reconhecida através das iniciativas tomadas por D. João I e, na geração seguinte, por D. Duarte,
logo nas primeiras Cortes do seu reinado, pelo duque D. Pedro, nos seus domínios e no reino, na
qualidade de regente durante a menoridade de D. Afonso, e por D. Henrique, enquanto governador
da Ordem de Cristo. Nos domínios do seu ducado, D. Pedro concede apoio à Igreja, por dever de
religião e de obras piedosas que se traduz na edificação de igrejas e na fundação de mosteiros, mas

526. Livro dos Conselhos,/ 28, 1982 : 30.
527. Livro dos Conselhos,/. 28,33,34-34v, 1982 : 33,34.
528. Livro dos Conselhos,/ 34v, 1982 : 34.
529. Joaquim Veríssimo Serrão, in Dicionário de História de Portugal, s.v. "Évora, Cortes de (1490)", 9 vol. ; direcção de Joel Serrão, António Barreto e
Maria Filomena Mónica (Porto : Livraria Figueirinhas, 1999-2000), vol. 2 : 499.
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sobretudo promove obras públicas que significam um acentuado melhoramento do quotidiano da
vida das comunidades. Obras boas que muito enobreciam os lugares, como o abastecimento de
água a Coimbra e o melhoramento da rede de caminhos, de calçadas e pontes, na cidade e no seu
termo 530 .
O problema de levantamento da imposição de aposentadoria, em certas cidades e vilas do reino, é
considerado por D. João I, no Porto, por D. Duarte e D. Pedro, em Lisboa, e por D. Henrique, em
Tomar. A solução encontrada é a de construção de estaus.
No Porto, os procuradores da cidade tinham apresentado o requerimento nas Cortes de 1391,
obtendo um despacho favorável que autoriza a criação de estalagens. As novas pousadas deviam
oferecer condições de alojamento adequadas em casas, câmaras, alpendres e currais, destinadas a
pessoas grandes e honradas e outros viajantes.
Carta do rei, referente a acórdão das Cortes (datada de 26 de Fevereiro da era de 1429, lida na sessão da Vereação de 10 de Outubro, era de 1429 [ano

de 1391]). Dom Joham pella graça de dews Rey de portugall e do algarue a uos f>ey aluaro goncallvez/Camello Prioll
do spritall e manychal da nosa oste E noso meir/nho moor nas comarcas/e coreições dantre doiro e mjnho e tralos
montes saúde sabede que em estas cortes que ora / fezemos em a Cidade deuora foy per nos com os procuradores da
Cidade do porto acor/dado que mandesemas em a dita Cidade fazer humas Estalageens ataaes En que pousasem /
todolos grandes e onrrados e outros de qual quer Estado e condiçom que fosem E nos / veendo como he mujto noso
serujço e proll e onrra desa Cidade e dos moradores // delia de se fazerem as ditas estalageens E outro sy por se
escusarem as pousadorias / Teemos por bem e mandamosuos que as façades e mandedes fazer e que com eses
homeens boons / desa Cidade acordedes escolhades o mjlhor e mais Idonyo logar que vjrdes que I conpre pêra se
fazerem as ditas estalageens e que seiam taaes e ta/w grandes En que pousam (sic) I pousar quaes quer grandes e
onrrados E outros quaes qwer qwe aa dita cidade che/garem fazendo em ellas boas casas e camarás e alpenderes e
Curraaes quaes / virdes qwe conprem e se achardes que pêra. ello som compridoiras algumas casas ou / canpos dos
moradores da dita Cidade ou de fora delia uos compradeas .
As estalagens serão estabelecidas na rua das Congostas, do Souto, na rua Chã, na porta de Cimo de Vila, em Miragaia e
em Vila Nova, do lado de Gaia,532 que nesse tempo pertencia ao termo da cidade.

Em Lisboa, o levantamento da imposição de aposentadoria em Lisboa encontra-se associado ao
lançamento da obra «de estaaos e casas, em que se EIRey e sua Corte podessem alojar»

, facto

que concorda com certas intervenções realizadas em meados do século, nos paços da Alcáçova
Nas Cortes de Lisboa de 1439, a medida será alargada a «todas as cidades e vilas muradas ou que
tivessem estrada»535, sendo creditada à regência do infante D. Pedro. O levantamento da imposição
de aposentadoria e de outras mercês e liberdades aos cidadãos de Lisboa, leva os procuradores da
cidade às Cortes a procurarem o consentimento de D. Pedro, para ordenar em sua memória «huma
530. Luísa Trindade, "Coimbra, 'capital' do ducado do Infante D. Pedro. Algumas questões em torno de uma possível intervenção urbanística", Actas do
Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português 1415-1822 ; coordenação de Renata Araújo, Hélder Carita e Walter Rossa (Lisboa : Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001) : 59-64.
531. Liv. de Vereaçoem, "LII. Sessão de 10 de Outubro" (1391),/ 29-29v, «Vereaçoens». Anos de 1390-1395, 1937 : 106.
532. A[H]MP, Livro l.°de Vereações, f. 31, in António Cruz, O Porto na génese dos Descobrimentos, (Sep. de «Stvdivm Générale» do Centro de Estudos
Humanísticos), (Porto : Comemorações Henriquinas, 1960) : 66.
533. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, xlix, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 643.
534. Ver :658-661.
535. Gama Barros, História da Administração Pública nos Séculos XII aXV, 2." edição dirigida por Torquato de Sousa Soares, vol. I a XI (Lisboa: Sá da
Costa, 1945-54), vol. V : 217 ; Iria Gonçalves, Privilégios de Eslalajeiros Portugueses (séculos XIV e XV), separata da Revista da Faculdade de Letras de
Lisboa, III série, n.° 11 (1967) [: 143-157], p. 6, Lisboa, 1968 ; in Marques, Portugal na crise, 1987 : 134.
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estatua de pedra sobre a porta dos Estáos» que o Infante novamente tinha mandado fazer,
«perguntando-lhe em que forma a averia por melhor que estevesse»; porém o príncipe, já
desenganado do fim que o esperava, não o quiz conceder
Também o infante D. Henrique promove a realização de obras de natureza semelhante, em Tomar
na condição de governador da Ordem de Cristo. Como exemplo da sua responsabilidade de acção
em prol das comunidades, nos domínios de senhorio da Ordem, pode ser citada a série de
intervenções estruturantes da vila baixa nabantina, entre as quais se incluem a fundação de estaus
formados segundo o modelo de uma rua larga alpendrada, a organização do sítio da feira franca, a
edificação das boticas, o desenvolvimento de indústrias de saboarias, nos antigos celeiros dos
Templários, e obras na ponte. Além disso reconstrui os paços do convento de Cristo e intervém nuns
paços da Ribeira (onde pousava D. Duarte, depois de ter andado no Alto Alentejo precisamente a
prover coisas do repairo de caminhantes e da segurança do reino, e onde adoece mortalmente).
Na geração seguinte poderia ser lembrada a acção do conde de Ourém, notada anteriormente, e dos
duques de Beja que, além da edificação do paço e do convento de Nossa Senhora da Conceição
anexo, realizam a obra pia de fundação do hospital da Trindade, em Beja, no ano de 1469, para
recolhimento de doentes e peregrinos. A construção da edificação actual tem início em 1490, e
deve-se a D. Manuel, ainda na qualidade de duque de Beja [212].
A acção régia torna-se referência para a iniciativa de pessoas principais, de privados e das
comunidades locais que procuram, também elas, enquadrar a sua acção mesmo quando é em
proveito próprio, como iniciativa em proveito do bem comum e para enobrecimento dos lugares.
Um dos exemplos é dado pela argumentação que envolve a edificação do paço e castelo de Alvito.
A (explicação da) decisão da obra pertence a D. Afonso V, segundo uma carta datada de 30 de Abril de 1489 (?),
confirmada por D. João II (1489) e D. Manuel (1497)537. (A carta de D. Afonso indicará a data de 1489, o que a colocaria
no reinado seguinte). Certo é que a concessão do título é feita ao embaixador João Fernandez que acompanha a imperatriz
D. Leonor na sua ida para Itália, em 1451. A construção do paço de Alvito decorre nos anos de 1494 a 1504

A construção do paço forte, cometida ao primeiro barão de Alvito, D. João da Silveira, é justificada
pelo facto de o sítio de Alvito «ser muito bem disposto» para o efeito, sendo a obra proveitosa para
a defesa do lugar e dos moradores das terras da baronia que nesse lugar principal e cabeça das terras
encontram acolhimento em tempo de guerra. No conjunto da justificação está implícita a noção da
criação de um lugar central no território do interior alentejano. Nesse sentido, a intervenção em
Alvito inscreve-se num reforço da rede de lugares povoados e defendidos de "malha" mais estreita,
o que concorda com a acção em outros lugares próximos, como Viana do Alentejo. A carta
536. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V,\n, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 648.
537. Carta de confirmação a D. Diego Lobo (1497, Outubro, 4), in Viterbo, Diccionario dos architectes, 1904, vol. II : 514-515.
538. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 270-271.
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Beja, hospital de Nossa Senhora da Piedade, a enfermaria

estabelece a dupla responsabilidade do rei e aquela por ele cometida ao barão. O rei conhece que
«as fortalezas e castelos fortificam e honram nos reinos onde são» e especifica que a implantação
da obra deve ser realizada segundo parecer mais conveniente, porém deve igualmente submeter-se
ao que bem parecer o castelo ao rei «naquela forma e quantidade» que se encontram previamente
acordadas com D. João da Silveira.
Nas crónicas do reinado de D. João II, o registo da sua acção no reordenamento da defesa de
cidades, vilas e castelos dos estremos do reino539, bem como da sua acção edificativa nos domínios
religioso e civil, pode ser lido como o seguimento compassado da carta de D. Pedro, na parte do
exercício de governo do rei. Mesmo sem uma relação exaustiva das obras decididas por D. João II,
nos diferentes lugares do reino, as linhas gerais da sua actuação podem ser compreendidas a partir
de certas intervenções que detêm o sentido de acções sígnicas e obras paradigma. D. João lança os
fundamentos da nova igreja de São Francisco de Évora, alterando os planos segundo os quais tinha
começado a ser construída ainda no reinado anterior, e inicia a campanha de obras dos paços
associados ao convento, transformando-os num dos principais lugares de aposentamento da corte,
no meio século seguinte. Ordena as festas magníficas do casamento do herdeiro do trono, que
configuram um discurso do poder Real e da Coroa portuguesa, no contexto peninsular, ao mesmo
tempo que actualiza as estruturas defensivas das terras de frontaria. Em especial reforça a grã torre
do castelo de Olivença. Festas magníficas e ponta das armas assinalam a dupla estrutura, política e
de defesa, do discurso do poder régio.

539. Pina, Chronica D 'FJRei Dom Joaõ II, xxx, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 945. Garcia de Resende, Chronica, 1, Crónica de D. João II e Miscelânea,
1973 : 73-74 ; ibid, lxx : 102-103.
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Sendo a acção, levada a cabo em Olivença, eficaz real e significativamente, apesar disso não
esgotava o que de essencial devia ser feito no domínio da defesa do reino que havia de ser um
trabalho de articulação local de recursos e de actualização dos meios defensivos, na solução exacta
e adequada às circunstâncias. Assim, o signo da acção de D. João II em benefício da defesa do reino
precisa ser complementado pela narrativa cadenciada de tudo o mais que fez. Mandou prover,
fortalecer e reparar as cidades, vilas e castelos dos estremos do reino, actualizando os sistemas de
defesa e melhorando o aprovisionamento de material bélico móvel e munições e construindo
tercenas. Reorganizou as estruturas locais militares e administrativas, para tornar efectiva uma
exigência de serviço, diligência e autoridade.
Pina, Chmn. Domjoaõll. E pêra que estas cousas per negligência, e pouco provimento dos Alcaides se nõ perdessem,
ordenou logo novos Offíciaaes moores, pessoas discretas, e d'autoridade, quer per repartiçam das Comarquas com
grande cuidado proveessem, e fezessem repairar as sobredictas cousas.

A sua acção é determinada pelo conhecimento directo das situações, inclusive nas regiões mais
afastadas das Beiras e de Trás-os-Montes, que o príncipe obtém no âmbito das campanhas militares
de D. Afonso em Castela, e depois de subir ao trono, quando vai correr os lugares de Trás-osMontes e Entre-Douro-e-Minho, provendo repairos de fortalezas e coisas de justiça. (Talvez a
escolha de Pinhel como lugar central, no apoio à defesa fronteira, se deva a uma visão territorial
mais alargada, e a uma avaliação relativa dos lugares urbanos existentes, que o rei D. João adquire
em virtude das suas andanças pela raia.)
Além disso, D. João consolida a posição do reino do Algarve, como placa giratória de apoio às
campanhas do Magrebe. A partir daí prepara a fundação de praças fortes, como a da Graciosa ( 1489)
que constitui, no entanto, um clamoroso desaire. Na política de comércio e conquista, D. João lança
o primeiro assento de presença cristã na África negra, além dos territórios sob domínio islâmico,
com a fundação de São Jorge da Mina, castelo (1482) e cidade (1486). A menagem do príncipe
Bemohi (em 1488, iniciativa vã, com a morte do príncipe, por traição, na viagem de regresso à
Guiné) e a sujeição e senhorio do reino de Congo, na Páscoa de 1491, acrescentam os sinais de
conquista dos territórios descobertos. À luz do tempo em que são lançadas as operações de Graciosa
e São Jorge da Mina, que balizam o início do reinado, o momento de reforço das defesas fronteiriças
e o (breve) tempo de vida do príncipe herdeiro do trono, depois do casamento, a passagem ao
continente africano subsariano anuncia um passo de inaudito desafio e imensa esperança.
As obras e acções joaninas citadas mostram, em síntese, os propósitos gerais de bom governo do
reino, assente nos pilares fundamentais da intervenção no domínio religioso, das obras reais que

540. Pina, C/iron/co D'EIRei Dom JoaõII, xxx, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 945.
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magnificam o poder da Coroa, e da acção de defensor do reino, da conquista e de exaltação da fé
que enxalça o nome do rei e da nação cristã de Portugal.
A acção de D. Manuel encontra-se sistematizada na parte final da crónica de Damião de Góis, num
capítulo intitulado
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. Das Egreias, Mosteiros, Hospitaes, castellos, fortalezas, & outras obras que elRei dom
Emanuel fez de nouo, & mandou reparar, & dos lugares que ganhou ahos mouros em Africa, & em Asia.

Os termos da exposição dos diferentes domínios da acção régia explica as linhas fundamentais do
seu entendimento. Em primeiro lugar são enumeradas todas as obras realizadas no reino, ao todo
cerca de sessenta obras; seguem-se as intervenções creditadas a D. Manuel nas ilhas do Atlântico,
em África e nas índias, num total de cerca de quarenta. Sete obras são qualificadas pela sua
grandeza, magnificência e sumptuosidade. O mosteiro dos Jerónimos, «obra a que nenho de
quantas ha em toda a Europa faz vantagem», nem em grandeza, nem em magnificência; muito
magnifica a casa da Confraria da Misericórdia de Lisboa, e magnifico o convento da Ordem de
Cristo; grande, & sumptuoso o hospital de Todos-os-Santos; magníficos, & sumptuosos os paços da
ribeira de Lisboa, e muito magnifica, & sumptuosa a obra da Casa da Suplicação e do Cível, e a
Cadeia do Limoeiro; igualmente magnifica, & sumptuosa a sé do Funchal
As obras destacadas representam em síntese as figuras de instituições do poder e da acção régia em
cada domínio do seu exercício543. A igreja dos Jerónimos guarda a memória do rei, como corpo
político e cabeça do reino. Os paços da Ribeira e a casa da Suplicação e do Cível representam a sede
do principado real, no governo da república e no exercício do poder judiciário, e as intervenções
associadas à Ordem de Cristo colocam o tema da acção do rei, na qualidade de defensor do reino,
na defesa da paz e na «exaltação da fé católica»544, que a igreja do Funchal anuncia como princípio
de assento da ordem cristã no novo mundo. As restantes obras sintetizam o dever de ofício do
príncipe de realizar obras pias e magnânimes, no espiritual e no temporal, em prol dos cidadãos do
reino. A acção do rei dá o exemplo para o governo local, nos lugares do reino.
Góis destaca as obras pelo valor da acção real e não pela ordem do seu discurso de arquitectura. A
obra dos Jerónimos, o paço da Ribeira e o convento da ordem de Cristo são essencialmente obras
de representação da pessoa política do rei. Mas na condição de pessoa dupla, corpo político e pessoa
natural, D. Manuel empenha-se com tal magnanimidade no dever de assistir às instituições da Igreja

541. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxv, (1949-1955), parte IV : 230.
542. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxv, (1949-1955), parte IV : 230-233.
543. Marta Oliveira, "A Sé do Funchal: a ordem de uma geral maneira de edificar", Monumentos 19 (Lisboa : DGEMN, Set. 2003) : 22-31.
544. "Leo Papa X. Charissimo in Christo filio Emmanueli Portugalliae, & Algarbiorum Regi Illustri" (1516, Março, 31) ; in A. C. de Sousa, Provas,
(1945-1954), tomo II, parte I, n.° 44 : 298.
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e nas restantes intervenções pertencentes ao ofício régio, no exercício do poder judiciário e de
defensão do reino, e na responsabilidade da intervenção em prol das comunidades do reino, que as
suas intervenções detêm um quase modo de excelência que parece contrariar a sua efectiva
condição de obras comuns. No ponto de um sentimento de excessivo e no desacordo entre a forma
e a finalidade assenta uma parte da crítica do modo disciplinar, que encontra no tratado de Alberti
a formulação do princípio de moderação que abre espaço para a mudança, no início do reinado de
D. João III.

9.4.3 As obras de interesse público
Pela sua qualidade, uma parte das obras citadas até agora singularizam-se contra um plano de fundo
de acções que detêm, porventura, menor visibilidade, mas servem o benefício público comum,
estruturando a vida comum e o quotididano das comunidades. Essas são as obras de interesse
público, obras que têm em conta o bem público (bonum publicum/«mtérêt public», Sail. lug.
XXV.3 545 ).

O problema da diferença de exposição, em relação com a utilidade, é aflorado no texto dos Ofícios,
sob a forma de uma antinomia entre as obras de utilidade pública que servem o interesse público a
longo prazo, e as outras obras que adquirem maior visibilidade na imediatez de um prazer efémero
concedido. Cícero defende a vantagem da aplicação de recursos em obras de proveito comum das
quais beneficiam as comunidades em geral, como a construção de muros e docas, portos de mar e
aquedutos, e outras obras duradouras, de interesse público.
Cie. Off. 11(17)60. Atque etiam illae impensae meliores, muri, navalia, portus, aquarum ductus omniaque, quae ad usum
rei publicae pertinent, quamquam, quod praesens tamquam in manum datur, iucundius est, tamen haec in posterum
gratiora. Theatra, porticus, nova templa . . . ,
Livro dos ofícios H(xvii)24. Mas todavia aquellas despesas forom milhores em alevantar os muros e correger os portos dos
navios e repairar as acéquias e canos per que viinha a auga aa cidade, e as outras cousas que perteecem aa
comunidade. E como quer que ao presente seja cousa mais prazivel de rrepairar as praças onde fazem os jogos, e os
alpénderes onde vaâo folgar, e os novos tempros, pêro aquellas cousas ao despois seriam mais proveitosas,...

Na versão da referida passagem, D. Pedro oferece uma transcrição com actualização de sentidos,
pois traduz teatro por «praça onde fazem jogos» e pórtico por «alpendre».
A passagem dos Ofícios poderia ser cotejada com um excerto dos Trattati, onde é clara a articulação
dos diferentes domínios públicos de intervenção, que não são entendidos em contraposição, mas em
conjunção. O domínio da acção comum, dirigido a transformar e melhorar as condições de vida

545. Salluste, Belhm ivgvrlhinvm Guerre de Juguríha, in Catilina. Jugurtha. Fragments des Histoires, 1980 : 160.
546. Livro dos ofícios de Marco Tullio CiceramJ. 54,1948 : 130.

636

alargada das comunidades (as estradas, as logge, as pontes, a praça) e o domínio das obras que se
distinguem pela singularidade e impacte público (os palácios, os templos, as fontes).
Giorgio, Trait, T/L, [Città] Anco longo ditto flume e mura le spaziose e larghe strade, con casamenti d'una quadrata misura
e altezza, con logge e portici per tutto a piei d'esse. E anco pare da fare cinque o sette ponti i quali traversino el fíume,
e sopra essi le diritte strade che per diritte strade che per diritta linia la città traversi. E per lo simile modo Paître che
per contrario vanno. E in sur ogni incrociatura una piazza parendo far si può. E di poi l'altre vie a quelle opposte,
con palazzi, tempi e fonti ed altri luoghi opportuni sull'uso delia città.5 7

O modelo de compreensão da acção edificadora tem duas vertentes. Cícero deixava em aberto, no
excerto citado, quais «as outras cousas que pertencem à comunidade». Será precisamente esse o
domínio das obras de serviço público a desenvolver-se a partir de meados de Quatrocentos, com o
fomento de obras de utilidade pública e o carácter organizado de que se revestem as iniciativas
tomadas por D. João II e D. Manuel. A sistematicidade das intervenções da causa pública constitui
um sinal de específica historicidade.
Foi referido o significado da assunção, por D. João II, de paternidade em espírito no baptismo de
Bemohi, que se realizou nos paços de Setúbal, onde o rei pousava. Por esse tempo, um ano antes,
D. João tinha decidido as obras que haviam de ordenar a estruturação a expansão urbana do burgo
sadino, conforme a crescente importância da vila como centro de comércio e de pescas, e porto de
mar principal inserido nas rotas de navegação de longo curso. No contexto das medidas tomadas, a
decisão de reinados antecedentes de instituir localmente um regime de aposentadoria sustentado
pela iniciativa do poder público tinha sido revista. A ordenança dos estaus estabelecida fora
abandonada e a actividade entregue à iniciativa privada.
Em contrapartida, estavam em curso intervenções de ordenamento do espaço urbano e de definição
de um novo lugar central, com a abertura e regularização das praças do Sapal e do paço do Trigo, e
tinha sido iniciada a rede de abastecimento de água que incluía o seu encanamento, desde a serra
contra Palmela, e a construção de fontes e tanques na vila.
Pina, Chmn. D. João II. Canos d'agoa de Setuvel
No anno de mil quatrocentos e oytenta e sete estando EIRey em Setuvel, desfez os estaaos, e a ordenança
d'apousentar que na Villa avia, como em Lixboa; porque as rendas, nem as casas delia abastavam pêra toda a Corte,
e soltouse ho apousentamento per toda a dicta Villa; e d'algû dinheiro, que per imposições era pêra os estaaos, e
apousentadoria rendido, e estavajunto, EIRey por mayor ennobrecimento da dicta Villa, e mais abastança, e melhor
serviço delia, ho converteo nos canos, per que a agoa vêem da Serra contra Palmella. E assy mandou fazer as praças
do Sapal, e do Paaço do triguo, que se fezeram com muitas despesas, pêra que fez mercee, e de sua Fazenda deu
muita ajuda.
G de Resende, Chmn. dom loam il. E neste anno de oitenta e sete, estando el Rey em Setuuel, desfez os estaos da Villa, que
erâo como em Lisboa, e soltou aposentadoria por toda a Villa, e porque dos estaos, aposentadoria, e emposiçâo auia
hy dinheiro junto, el Rey por mais nobrecimento de Setuuel, e por proueyto commum, com o dito dinheiro, e com
outro muyto que elle deu de sua fazenda por fazer mercê a dita Villa, mandou fazer os canos dagoa, que agora vem

547. Giorgio, Traitait, 1967, tomo 1: 23.
548. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, xxv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 941.
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Francesco di Giorgio, Trattati T, condutas de água superando desníveis,/ 26v
«<F>ons ; Chonserva con spiracholi ; Aquidotto»
Ibidem, condutas, galerias e poços,/ 27
«Modo di ghalazze e cchole di ghiara piene che ll'una in nell'altra circulando vada ; chomensure de tonboli
; Modo di murare la chava sotterrania ; Modo da armare una chava sotterrania ; puteho ; chava sotterrania a
dritta linia ; // puteho ; chava tortuosa»
Duarte de Armas, iluminura do foral de Évora, chafariz de Évora, c. 1501
Duarte de Armas, Livro das Fortalezas, chafarizes de Alandroal (A) e Miranda do Douro (B)
Évora, o chafariz das Bravas na estrada de Lisboa, construído pelo Senado no último terço do século XV

218

Já existia em 1483.
Évora, o chafariz d'el-Rei, mandado edificar por D. Manuel em 1497

214

da serra a dita Villa, e assi a praça do çapal, e a do paço do trigo, e outras bemfeitorias, em que gastou bem de sua
fazenda, e nobreceo muyto a Villa.

A acção de D. João II continua ao tempo da ida de Bemohi à Corte. Nessa altura, precisamente no
dia em que o príncipe negro é feito cristão, o rei institui o cargo de manutenção da rede de
abastecimento de água, nomeando para o efeito um mestre «da obra dos ditos canos» e
regulamentando a sua função que é colocada sob alçada dos oficiais da câmara
O conjunto das obras praticadas em Setúbal forma a imagem da acção boa e providencial do rei,
como figura política que promove o benefício público, e como figura paternal dedicada ao bem
comum dos seus filhos, os cidadãos do corpo do reino. O sentido é acentuado pela circunstância da
presença do príncipe Bemohi, a quem D. João faz mostra do grande estado do rei e da perfeição da
acção de governação, no âmbito da intervenção pública. A interpretação de enquadramento da
acção do rei é dada nas palavras de «enobrecimento, abastança e serviço da cidade» (Rui de Pina),
e «nobrecimento e proveito comum e benfeitoria» (Garcia de Resende). A promoção da obra de
benefício comum dignifica os lugares e as comunidades a quem é dirigida, ao mesmo tempo que
serve a magnificação daqueles que promovem a sua realização.
Nos meses que precedem a morte de D. João, o rei permanece em Évora até ao mês de Julho,
acompanhado da corte, como notam os dois cronistas. Distanciando-se do relato de Pina, Garcia de
Resende retoma, nesse momento, a referência às obras reais que corriam então na urbe alentejana,
intercalando uma passagem relativa ao gosto que o rei tinha pela cidade, «onde muito folgava, e
mandava muito nobrecer os paços, e a cidade». Acrescenta que o rei tinha «ordenado de fazer vir a
ela a água da fonte da prata, onde já tinha muitas fontes compradas, e feitas de abóbada, e
concertadas, e medida a água que à cidade podia vir que era muita»551. A intervenção pública régia
é, pois, dirigida às obras públicas de interesse geral, como sejam o ordenamento de espaços urbanos
549. Garcia de Resende, (Virowea, lxvi, Crónica de D. João IIe Miscelânea, 1973 : 98.
550. Carta de nomeação de Pêro Vaz (1488, Novembro, 3), in Viterbo, Díccionario dos archilectos, s.v. "Vaz (Pêro)", 1904, vol. Hl, n.° 1046 : 168-169.
551. Garcia de Resende, Chronica, œi\\, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 271.
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e o abastecimento de água em chafarizes, e ao estabelecimento de disposições reguladoras da
inciativa privada [215,217,218].
Desse modo, e retomando de novo a lembrança da fundação do hospital de Todos-os-Santos, são
guardados os últimos apontamentos da acção eminentemente civil levada a cabo por D. João, que a
morte prematura interrompe, deixando alguns dos créditos das suas iniciativas para o reinado
seguinte. A obra útil, proveitosa e necessária constitui a marca da acção esclarecida do rei e de
pessoas principais, mas também das comunidades locais organizadas, por exemplo em confrarias
laicas, e de pessoas comuns singulares. Essa acção apresenta a imagem de progresso e de sentido
social e de proveito comum.
Em serviço do rei e em prol e honra da cidade e dos moradores, ou para bem da cidade e
enobrecimento tornam-se constantes de explicação da acção cívica, em especial no domínio de
intervenção urbana. O passo é mostrado principalmente nas intervenções realizadas no contexto das
grandes cidades, em resultado da actuação concertada do rei e dos municípios, em duas áreas
principais de acção: a realização de obras e a organização dos serviços públicos prestados às
comunidades, e a promulgação de legislação reguladora do uso do espaço urbano comum e da acção
de privados, e a fiscalização do cumprimento das determinações legislativas.
As sessões das Vereações portuenses oferecem o exemplo de que já no final do século XIV essas
preocupações mobilizavam os órgãos locais. Num breve espaço de pouco mais de um ano, ao tempo
em que os procuradores da cidade pediam o fim do regime de aposentadoria, registam-se diversas
tomadas de medidas relativas a situações particulares e problemas urbanos que implicam a
intervenção dos órgãos da comunidade.
Como exemplo, contam-se, entre outras, as seguintes decisões: (1) a delimitação de alinhamentos
permitidos a uma moradora de ante a Sé, para que pusesse um tabuleiro à porta de casa, na rua das
Tendas552; (2) a concessão de licença para a reconstrução de umas casas com «huma escaada fora»,
na mesma rua das Tendas, «contra a porta da see» 553 ; (3) a verificação do alinhamento da frente de
uma casa junto do muro da cidade, incluindo o «sobrado primeiro» que não havia de sair «fora
seguido he/hordinhaçom da villa»554; (4) a imposição de desfazer e retirar «dalas e pnuadas» de
«camjnhos e Ruas e veelas pubricas per vnde se semyom os mora/dores da d/ta Cidade»

; (5) a

proibição da deposição de lixos e lavagem de «panos ou trzpas ou outias algumas cousas» em

552.
553.
554.
555.
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Liv.de
Liv. de
Liv. de
Liv. de

Vereaçoens,
Vereaçoens,
Vereaçoens,
Vereaçoens,

"XXIII. Sessão de 11 de Fevereiro" (1391),/ 12, «Vereaçoens». Anos de 1390-1395,1937 : 50.
"XXVII. Sessão de 9 de Março" (1391),/ 14, «Vereaçoens». Anos de 1390-1395, 1937 : 58.
"XL. Escritura de 23 de Junho" (1391),/ 22, «Vereaçoens». Anos de 1390-1395,1937 : 86
"Lin. Sessão de 4 de Outurbro" (1391),/ 33v, « Vereaçoens». Anos de 1390-1395, 1937 :113.

chafarizes e fontes da cidade556; (6) a decisão de efectuar a retenção de «ssail» fora da cidade, não
«darredor do muro deli», mas em sítios afastados e «em lugares certos» para conveniência dos seus
moradores, e a proibição de lançamento de água e lixo sobre o muro da cidade
Os casos citados tipificam situações da gestão quotidiana dos lugares urbanos e mostram o modo
particular como são colocados à apreciação. Se fossem verificados os problemas de gestão urbana,
nos séculos seguintes, observar-se-ia que não apresentavam substanciais diferenças e que
continuavam a merecer uma resolução igualmente circunstancial e particular, tal como eram
tratados no período medieval.
Em Lisboa, a novidade das intervenções urbanas desencadeadas a partir de meados do século XV
concretiza-se com a possiblidade de ultrapassar o quadro de intervenções fragmentadas e pontuais.
As condições de gestão do quotidiano da vida na cidade beneficiam de um novo enquadramento
dado por uma sistematização da legislação urbana, promulgada de novo no último quartel do século.
Por sua vez, o quadro regimental criado denota a assimilação, em termos legislativos, de novos
conceitos e modelos de acção edifícativa e urbanística. A cidade de Lisboa constitui um exemplo
do processo desenvolvido, relativamente a alguns dos principais problemas com que se debatem
sobretudo os grandes centros urbanos em franco crescimento.
Uma das principais preocupações diz respeito a promoção da limpeza das ruas e praças, e de canos
e muralhas, numa tentativa de resolver o problema da deposição diária de imundícies. Desde o
segundo quartel do século é conhecida a existência de carretas que fazem a remoção de lixos e
monturos. Porém, só em 1486, com D. João íí, a função é atribuída a alguém, que passa a deter esse
cargo 558 .
Um outro aspecto, situado, por assim dizer, a montante da produção de lixos, refere-se à gestão das
actividades poluentes, entre as quais se conta a localização urbana de matadouros e cortumes, a
venda de peixe por grosso que implica o talhe, dando origem a consideráveis desperdícios, e a salga
e conserva de peixe, em particular de sardinhas

. Essas actividades insalubres precisavam ser

segregadas dentro do espaço urbano, levando ao zonamento de locais específicos e outros
proibidos. A medida é extensível à localização de certos ofícios, como os de tanoeiro, ferreiro,
sapateiro e alfageme, aos quais são vedados certos lugares da cidade, em especial a rua Nova (a não
ser que se encontrassem sediados em casa própria)

. Em contrapartida, considerando a dignidade

556. Liv. de Vereaçoens, "LXXII. Sessão de 9 de Julho" (1392),/ 45v, «Vereaçoens». Anos de 1390-1395, 1937 : 145-146.
557. Liv. de Vereaçoens, "LXXIX. Sessão de 22 de Novembro" (1392),/ 1253v, «Vereaçoens». Anos de 1390-1395, 1937 : 171-172 ; Magalhães Basto,
"Notas e Comentários" - XXII, in «Vereaçoens». Anos de 1390-1395,1937 : 424-425.
558. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 87,88.
559. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 89.
560. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 89.

641

Prática da arquitectura na cidade: a obra singular e a obra de benefício comum | A acção e a obra de benefício comum

da rua, eram bem aceites «os alfaiates, os tosadores, os jubiteiros, "porque ssom mesteres que
comvem aos mercadores"»

.

O mesmo problema da distribuição das artes e ofícios, na cidade, segundo uma distinção de decoro
e salubridade das diferentes funções, é desenvolvido por Francesco di Giorgio. Em síntese a sua
conclusão:
Giorgio, Tratt. S/M, III [Castelli e città]. [XVlIIl] Decimonono generalmente tutte le arti che in sé hanno belezza e decoro sieno
in leprincipali s trade e luoghi pubblici locate, e cosi per contrario quelle che in sé avessero qualche spurcizia in
loci segregati da questi.

Uma segunda ordem de preocupações encontra-se relacionada com o estabelecimento de um
sistema eficaz de recolha de águas sujas e esgotos que ultrapasse o nível parcelar e fragmentado de
certos dispositivos de recolha existentes na cidade. Pertence ao governo de D. João II a
determinação de mandar fazer uma rede geral de esgotos que integra um sistema de «canos muito
grandes», nas ruas principais, e «outros mais pequenos que iriam desembocar naqueles», nas
restantes ruas e travessas (I486) 563 . A gestão de lixos e de actividades poluentes acompanha o
ordenamento regrado do espaço urbano e do seu uso. Medidas de higiene e salubridade dos lugares
dão lugar a programas concertados de melhoramentos urbanos de abastecimento de água e de
saneamento, e de limpeza da rua pública, apoiados pela promulgação de posturas que regulamentam
o processo no quotidiano. Nesse sentido, os conceitos de utilidade pública e do proveito comum
perspectivam uma melhoria do quadro de vida das comunidades urbanas que está na origem da
noção de progresso. A ordem geral criada prefigura o enobrecimento da cidade como entidade
corporativa identificada com a causa pública.
O tema da pavimentação das ruas coloca três ordens de problemas em relação com o melhoramento
do quadro de vida urbano: é ainda uma questão de salubridade e higiene que se relaciona com a
melhoria das condições de limpeza e de bons ares, mas representa, também, uma contribuição para
a melhoria das condições de circulação e de acessibilidades (em particular nas situações de encostas
íngremes). Consequentemente, melhora a imagem da cidade no sentido de que apresenta o benefício
comum e enobrecimento da urbe. Em Lisboa, já em 1444 são dirigidas recomendações aos
almotacés para que providenciem a pavimentação das ruas e entradas da cidade

, com a atenção

voltada às vias principais, em particular a rua Nova. A par com a intervenção no espaço público das
ruas seguem as medidas destinadas a regular o plano das fachadas das casas particulares. Em 1462,
561. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 67,68.
562. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 365.
563. Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, Livro dos Reis (Lisboa, 1959), vol. Ill : 237 ; in Gonçalves, Um olhar sobre,
1996 : 89-90
564. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 90.
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D. Afonso V promove a reformulação da imagem global da rua dos Mercadores, exprimindo «o
desejo de que as moradias dessa artéria «fossem feitas sobre arcos de cantaria "com paredes sobre
elles de pedra e call atee o telhado sem terem fromtaes de tauoado como ora tem", porque aquela
era a "milhor e mais primcipall" rua da cidade» (1462)

.

A reedificação das fachadas sobre arcos de alvenaria implica a conformação de uma imagem de
frente urbana regular e uniforme. Pouco tempo depois de ascender ao trono, D. João dá início ao
projecto de calcetamento da rua que é concluído no tempo de D. Manuel. O projecto de
calcetamento tem por base um levantamento da rua Nova, cuja realização é determinada em 1482,
devendo efectuar-se à escala de um dedo por cada côvado

, ou seja 1:24 (e não 1:35 como é

apontado por Iria Gonçalves, pois o côvado corresponde a três palmos, de oito dedos cada

).

Segue-se a decisão da compra de pedra de calçada, no Porto, que é tomada pelo rei possivelmente
em finais do ano de 1483 ou inícios de 1484

. Por volta de 1492, a operação de calcetamento

encontra-se suspensa, por parecer ao município de Lisboa demasiado custosa. A obra continua com
material pétreo obtido em pedreiras do termo de Cascais569. Todavia, já no reinado de D. Manuel,
ante a pouca resistência evidenciada pela solução de recurso encontrada, é decidido voltar à pedra
«da que é calçada a do Porto» (1496)

.

Merecem atenção dois factos particulares. A carta que D. Manuel dirige a João Rodrigues de Sá,
provedor da fazenda, acerca da pedra de calçada que de novo deve ser comprada no Porto, é
assinada por Pantaleão Dias, com data de 16 de Agosto de 1496. A mesma personagem ou um seu
homónimo é citado no testamento de D. João II, realizado nas Alcáçovas, a 9 de Setembro de 1495,
como autor âapintura de uma ermida (um projecto a realizar em Almeirim), e um «sprito» para um
oratório a Santo António, em Lisboa

. Assim sendo, é possível que se trate de uma única pessoa

que detém funções semelhantes às de um arquitecto, pois elabora o projecto e acompanha a
determinação da sua execução material, exercendo a sua actividade num círculo próximo do rei.
Nos dois casos, acresce a coincidência de ter sido realizada uma pintura, pois também a planta da
rua Nova foi «pyntada em papel»

, com vista à definição, à escala, do projecto de calcetamento.

565. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 92-93.
566. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 125.
567. João Bautista de Castro, Mappa de Portugal antigo e moderno, 3 tomos, "Introducçaõ a' obra", nesta segunda ediçaõ revisto, e augmentado pelo seu
mesmo Author; / e recopila em Taboas Topográficas as Povoaço ë s principaes da / Extremadura, com a descripçaõ exacta da Cidade de Lisboa, / e seu
Termo, antes e depois do terrremoto , a que se ajun-/ta o Roteiro terrestre do mesmo Reino, com as der-/rotas por travessia (Lisboa : Na officina Patriarcal
de Francisco Luiz Ameno, 1762-1763), tomo I : [s. p.].
568. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 90.
569. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 90-91,117-137.
570. Carita, Lisboa manuelina e a formação de modelos urbanísticos, 1999 : 204.
571. Ver :98-99.
572. Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 125.
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O nome Pantaleâo poderia sugerir uma ascendência portuense, pois certas relíquias do santo da Ásia Menor, que morrreu
cerca de 305, dão entrada na cidade, em 1453, trazidas por um grupo de arménios, que as depositam na igreja de São Pedro
de Miragaia. (Esses arménios tomam assento nas imediações da igreja, sendo arruados na rua da Arménia, como foreiros
do cabido. A protecção do santo, invocada na peste que assolou o burgo no final do mesmo ano terá motivado a adopção
do seu padroado pela cidade, no final do século573.) Precisamente na referida disposição testamentária de D. João II, o rei
encomendava a feitura de uma arca para as relíquias do santo, com as medidas de cinco a sete palmos de comprido, e de
alto três e meio até quatro, revestida a prata nos faciais à vista, que se destinava à Sé do Porto, e para onde haveriam de
ser trasladadas a maior parte das relíquias, em 1499. A promessa foi cumprida por D. Manuel; quanto à arca, essa terá
sido roubada depois de 1834574. A possibilidade de existir uma ligação de Pantaleâo Dias com a cidade do Porto, confere
outro enquadramento à opção tomada em favor do calcetamento da rua Nova com pedra de calçada dessa cidade que seria
certamente de granito.

Além da pavimentação das ruas principais da cidade, coloca-se o problema da obstrução das vias
com tabuleiros, esteios, alpendres e outros elementos salientes no plano baixo, e balcões e sacadas
avançadas no primeiro andar. As posturas municipais que se encontravam em vigor forneciam um
suporte para a intervenção casuística, na gestão de uma ocupação privada do espaço público, a qual
detinha direitos adquiridos relativamente a uma certa parte do domínio público (um terço de cada
lado da via, e ainda o restante, ao nível do sobrado das casas, desde que os dois lotes fronteiros
unidos pertencessem a um mesmo proprietário 575 ). Porém, tais posturas não evitavam a caótica e
sistemática obstrução do espaço público de circulação.
É contra aquele estado de coisas que se dirige a provisão de D. Manuel que determina a suspensão
da legislação antiga aplicável, estabelecendo as condições de feitura de novas sacadas, bem como
a sua projecção saliente, e impondo a demolição das existentes (1499, 1502)576. Em certas ruas
principais é imposto o refazimento de frontais em pedra577. Para a rua Nova é criado um regime de
excepção que admite a permanência de balcoadas, garantindo a regularidade do alinhamento de
fachadas578.
Dos apontamentos tomados, relativamente a alguns dos problemas urbanos citados, ressalta a noção
de que a legislação urbanística produzida nos primeiros anos de governo de D. Manuel continua
uma perspectiva interventiva que já vinha a ser equacionada pelos seus antecessores, remontando
à primeira metade do século XV. Em particular, as provisões e alvarás promulgados por D. Manuel
culminam a acção ordenada anteriormente por D. João II, conferindo uma nova sistematicidade à
acção de intervenção urbana e de gestão dos espaços da cidade.

573.
574.
575.
576.
577.
578.
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Grande Enciclopédia, s.v. "Pantaleâo (S.)", [I960-].
Pinho Leal, Portugal antigo e moderno, 1873-1890, vol VII : 466.
Gonçalves, Um olhar sobre, 1996 : 80-81.
Carita, Lisboa manuelina e a formação de modelos urbanísticos, 1999 : 81-90,214,218-219.
Carita, Lisboa manuelina e a formação de modelos urbanísticos, 1999 : 218.
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Na parte das obras civis, o balanço de Góis

dá conta de uma série de intervenções principais

atribuídas a D. Manuel, que abrangem precisamente os tópicos atrás referidos: cais e muros,
chafarizes, o paço real de Lisboa e Coimbra, diversos edifícios públicos e equipamentos ligados à
administração e finanças, à defesa e à justiça, espaços públicos urbanos, como a praça de Beja,
aquedutos, o rompimento do paul de Muge e o refazimento de pontes nas principais rotas do reino,
em Coimbra e no Guadiana, entre Elvas e Olivença. A cabeça da enumeração é citada a
reorganização urbana do terreiro do Paço, mas a referência não inclui, de imediato, a citação da obra
do paço propriamente dita. O pormenor da formulação evidencia a conjunção de dois aspectos. O
paço real é visto como uma entidade distinta da obra urbanística da frente marítima da cidade, e,
porventura, a dimensão e qualidade da realização ganham um novo sentido apenas mais tarde, como
indica o texto, «depois que começou de conquistar a índia».
Góis, chron. do Felicíssimo Rei, i v . . . . mandou fazer de nouo ho cães da pedra de Lisboa, & tabuleiros de longo da praia,
& chapharises da cidade tudo de pedra canto. Mandou fazer ho Terreiro que está diante dos paços da ribeira de Lisboa
que era tudo praia, ho que se fez com gram trabalho, & despesa atte se ganhar aho mar quomo agora sta. Começou
ha casa dalfandega de Lisboa, a qual acabou elRei dõ loam seu filho. Acabou a obra da augoa de Lagos, mandou
abrir ho paul de Muja. Depois que começou de conquistar ha índia mandou de nouo fazer hos magníficos, &
sumptuosos Paços da ribeira de Lisboa, pêra onde se foi dos Dalcaçoua, sem mais tornar a viuer nelles. Fez de nouo
has casas dos Almazë s de Lisboa, & no das armas pos em deposito hu a grande quantidade de corpos darmas .. .
Fez de nouo has casas da contractaçam de Guiné, & índia, debaixo do apposento destes paços da ribeira, começou
has terçenas da porta da Cruz, has quaes mandou fazer pêra se nellas guardar, & fundir artelharia, & assi has de
Cataquefaras & ha casa da poluora em Lisboa, & ha casa da armadia em Sanctarem. Fez os paços de Coimbra . ..
Fez ha pote noua de Coimbra sobelo rio Mondego com que emnobreçeo muito a cidade. Fez de nouo hos Paços da
ribeira de Muja por alli haver muita caça, & montaria.... Mandou fazer ha praça, & chaphariz da cidade de Beja.
Fez de nouo em Lisboa, junto da Egreja de sam Martinho hos Paços da casa da supplicaçã & do çiuel, & cadea do
limoeiro, obra muito magnifica, & sumptuosa, onde dantes fora ha casa da moeda, & depois paços de Reis, atte ho
tempo delRei dom Denis, que fez hos Paços Dalcaçoua. Fez de nouo sobelo rio Guadiana ha ponte que sta entre Eluas
& Oliuença.580

9.4.4 Benefício, progresso e ordem pública
A prossecução de uma gestão urbana que ordena o quotidiano urbano e o uso do espaço público
denota a progressiva assunção de uma visão global de intervenção dos órgãos de poder e de
governo, do rei e dos órgãos concelhios, em prol da causa pública e do progresso. Um juízo de
mérito enquadra e orienta a acção das pessoas, tomando por boa a intervenção urbana da qual resulta
uma benfeitoria de utilidade e benefício comum. Assim o escrevem, por exemplo, os juízes
vereadores, procuradores e homens bons da cidade do Porto:
Vereaçoens [da cidade do Port]. Oolhando por/por (sic) o prol Comunal da Cidade por quanto esto que se segue adeante
segue/perteeçia e era grawde prol ao bem Comum . . . 581

579. Góis, Crónicado Felicíssimo Rei, IV, lxxxv, (1949-1955), parte IV : 232-233.
580. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxv, (1949-1955), parte IV : 232-233.
581. Liv. de Vereaçoens, "XCV. Sessão de 28 de Julho" (1393),/ 62v, « Vereaçoens». Anos de 1390-1395,1937 : 200.
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Vereaçoens [da cidade do Porto]. E por que mais rrazam aguisada he que os termhos ssigam pelas/ordenançoe«s das cidades
que as Cidades pelos foros dos termhos E oolhaw/do em esto por prol onrra da cidade e dos seus termhos e pêra se
poer rre/freame«tos nas cousas que eram des y guaaes.582
A passagem citada invoca o domínio da cidade sobre o seu termo, tematizado sob o modo da prevalência das ordenanças
sobre os foros. Isto significa que a acção de ordenamento da cidade deve ser apresentada como exemplo a estender ao
espaço periurbano e ao território do seu termo.

Idêntica ordem de fundamentação constam de provisões e alvarás de D. Manuel, que regulamentam
o uso e edificação nos espaços urbanos, e de D. João III, citados anteriormente.
"Mandado para a nobreza da cidade de Lixboa dar de foro infatiota paia sempre os chãos de fora do muro da ribeira" (Lisboa, 1498, Outubro, 29).

Hordena El rey nosso senhor pêra nobreza e onra e proveyto da cidade e dos moradores delia que se lhe dem de foro
emfatiota para sempre estes chãos de fora dos muros na Ribeyra feitos em casas de tendas e boticas e pella maneyra
adiante declarado . . .
Vereadores, procuradores e Procuradores dos Mestres Bem sabeis o temos ordenado de se fazer nesta Ribeira para
bem da cidade e enobrecimento delia583.
"Alvará real porque lie determinado que todollos olivaes de muro a dentro se cortem", Lisboa, 1500, Dezembro, 26. D o m M a n u e l etc.

Aquantos esta nossa carta virem fazemos saber que considerando nós como esta cidade he a principal de nossos
Regnos E como naquelas cousas que se façam mais nobrecida se deve muyto olhar e prover5 .

Se o enquadramento da intervenção urbana é dado por princípios de utilidade pública e de benefício
comum que têm aplicação num tempo longo, poder-se-ia duvidar da especificidade que porventura
deteria a sua concreta resolução, no caso das acções desencadeadas na época estudada. Contudo, os
propósitos de acção em benefício comum e de enobrecimento dos lugares, documentados nos textos
portugueses, enquadram-se no contexto preciso da época.
Em Itália, a acção esclarecida é debatida nos círculos humanistas do século XV, no plano das ideias
e dos princípios de estética, de ética e de eloquência da arquitectura, tal como dá conta o trabalho
de Christine Smith, a propósito das gerações contemporâneas de Brunelleschi e seguintes, incluindo
em particular Alberti585.
Já nos tratados de Francesco di Giorgio pode ser encontrada a interpretação aplicada de algumas
daquelas ideias, que resulta da integração da reflexão teórica com a prática da arquitectura. O
deslocamento do debate, do plano ideal das ideias (ainda que essas tenham um primeiro fundamento
na interpretação de realidades que lhes deram origem), para o plano da intervenção toma o sentido
de um deslocamento de ênfase. Do comentário e da conferência das ideias com a realidade
longínqua que lhes deu origem (no debate dos Humanistas, os textos e as obras da antiguidade
clássica e helenística), a reflexão desloca-se para a invenção do presente que implica trazer essas
ideias para a actualidade da formação do novo. Esse, o deslocamento de acento que abre espaço ao

582.
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pensamento da cidade, tal como é divulgado primeiramente por Francesco di Giorgio, e que funda
o sentido da benfeitoria urbana no domínio da intervenção disciplinar prática.
Uma passagem dos Trattati permite colocar a questão. A cidade na qualidade de lugar comum de
habitar das pessoas em comum (ou o "castelo" como estrutura urbana fortificada, na terminologia
martiniana) torna-se a figura dos laços que unem a comunidade. A imagem urbana manifesta a
unidade da obra comum, e mostra a qualidade da sua realização, segundo os princípios de decoro,
utilidade e comodidade.
Giorgio, Tratt. S/M, ni [Castelli e città]. E questa unione de abitazioni si c<h>iama cittá o castello quando di mûri è
circundataper tutela d'ogni contrario, però che la città non è se non di cittadini unità. Onde dopo le precedenti
norme pare necessário dichiarare quali parti a quelle si ricerchino per decoro, utilità e comodità delli abitanti....
almeno per satisfazione di molti curiosi di supere quali fussero l 'inventori de ciascune arti, dei numero \M 27v| de '
quali non mi curo essare alieno.

A unidade dos lugares de habitar torna-se expressão da unidade dos cidadãos. E a variedade e
distinção das suas partes surge como expressão da diferença de necessidades, requerida por decoro,
utilidade e comodidade dos habitantes. O deslocamento de ênfase de um discurso genérico sobre o
bem comum, para o seu exercício aplicado abre caminho à interpretação do sentido concreto de
praticar o benefício, e da forma a dar a essa prática. A forma há-de ser uma composição de decoro,
utilidade e comodidade. O pensamento da utilidade integra as noções de funcionalidade e de uma
finalidade de serviço (não apenas serviços, mas do serviço prestado). O benefício abrange sentidos
de comodidade, de salubridade e higiene. E o decoro introduz as questões da expressão a dar ao
modo ordenado da obra: a composição de uma imagem variada e una, adequada e conveniente, em
cada caso.
Para Francesco di Giorgio, a ideia de unidade da cidade é central. Anteriormente foi referida a ideia
da multitude das pessoas ordenada como um todo na imagem de um corpo uno que poderia ser a
figura da universitas de corpo político - do rei, como união da comunidade dos cidadãos do reino e
do rei, e da cidade, como união dos moradores e cidadãos.
A unidade da cidade resulta da união das habitações e da unidade dos cidadãos. A figura de
composição dessa unidade é dada pela imagem da cidade. Essa figura conjunta constitui a imagem
de urbanidade e cidadania. A transcrição dessa imagem num sentido arquitectural e urbanístico
assenta na formação de uma imagem de decoro da cidade, numa composição ordenada de formas
da utilidade e comodidade e de formas do ornamento que juntamente perfazem o sentido de
benefício e de enobrecimento. Para a formação dessa imagem contribuem os edifícios públicos da
cidade, as casas e os arruamentos principais que ordenam os lugares urbanos e ornamentam a

586. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 360-361.
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cidade, distinguindo-a pela excelência, variedade e beleza (em contrapartida, os lugares sujos
devem ser segregados e retirados da vista).
Além da tematização da composição dos edifícios, e de lugares urbanos e arruamentos principais,
a passagem à composição de uma imagem da cidade é dada principalmente com a assunção da
necessidade de actuar no plano privado da multitude das habitações e do que diz respeito à vida
urbana das pessoas, fazendo a sua integração numa ordem comum. Essa ordem comum surge como
uma conjunção de diferenças e distinções, proporcionadas no acerto de uma medida comum.
A cidade torna-se espaço de acordo, uma noção que Kahn desenvolve relativamente à rua. A rua
constitui um «espaço de acordo» e de encontro do domínio privado com a cidade, em troca do
serviço comum.
Kahn 1971. The street is a room of agreement. The street is dedicated by each house owner to the city in exchange for
common service.

A assunção da cidade como visão comum que compromete o individual e privado tem
consequências decisivas por duas vias. Uma expressão desse comprometimento traz consigo a
amplificação da presença dos edifícios singulares e principais, na estrutura urbana. Numa outra
vertente, torna-se prioritária a regulação da interface das parcelas privadas com o domínio público
e o espaço urbano da rua, que passa a ser um lugar essencial de composição da imagem de unidade
da cidade e da sua visbilidade.
Gregotti 1991. II monumento architettonico è ovviamente anche invenzione di un nuovo elemento di disegno urbano,
parete di strada o sfondo di piazza. Il sistema urbano trova la sua costituzione próprio negli spazi non costruiti delia
città, dove la definizione dei profilo interno diventa elemento di stabilità e connessione tra le parti separatamente
concepite e la complessità dei resto delia materia urbana che circonda e si fonde con esso.

O conceito de cidade como uma composição pública de unidade fundamenta a intervenção ao nível
das parcelares privadas, orientando a conjugação das partes. A noção da imagem da cidade como
composição de unidade confere o enquadramento para a intervenção reguladora do espaço comum
e a instituição de princípios reguladores, com vista à definição de alinhamentos de ruas e praças e
de coordenação de alçados.
O acento de uma noção de imagem da cidade encontra-se associado ao pensamento dos lugares
urbanos como espaço. A rectificação de alinhamentos de ruas, no limiar da parcela com a rua, e a
regularização das fachadas, em perfil e no plano de elevação, acompanham a apropriação da terceira
dimensão do espaço da rua que leva à concepção das fachadas como frentes urbanas. Os lugares da
rua e da praça podem então ser pensados na qualidade de espaço finito e prospéctico. A sua

587. Kahn, "The Room, the Street, and Human Agreement" (1971), Louis]. Kahn: writings, 1991 : 265.
588. Gregotti, Dentro l'architettura, 1991 : 75.
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qualidade é percebida no movimento do percurso que desvela a ordem regulada e concede abertura
e enfiamentos aos lugares de principal ornamento da cidade. A articulação desses aspectos com a
experiência de aplicação das ordenações urbanas medievais e um fundo local de regulamentos
parcelares de uso dos espaços está na origem da formulação de corpo de normas urbanísticas que
sistematiza a convergência de aspectos de desenho, de formas e de materiais.
A novidade das intervenções ordenadas já com D. João II e da regulamentação urbana promulgada
por D. Manuel está em que princípios de desenho regular do espaço urbano e um conceito de rua
como composição de frontais, numa frente urbana, encontram uma transcrição legislativa
adequada, de aplicação muito simples. Aliás, a simplicidade alcançada no texto escrito poderia
corroborar a ideia de que a normativa beneficia da experiência anterior de uma prática corrente. Um
dos aspectos de extrema eficácia das medidas reguladoras manuelinas encontra-se associado à
simplicidade das definições métricas escolhidas para a composição dos alçados das casas de tendas
e boticas da Ribeira, em 1498

. As medidas que regulam a definição de cada uma das boticas, em

planta, incluem a parede da fachada e traseira (doze palmos), e passam a eixo da parede de meação
(quinze palmos). Tais indicações assentam num sistema de cordeamento triangulado e subsequente
rebatimento da hipotenusa, tendo por base um triângulo rectângulo com os lados de 9-12-15 palmos
(módulos múltiplos do triângulo de Pitágoras). Trata-se de um princípio básico de cordeamento
usado na determinação de perpendiculares para a implantação da edificação regular. O mesmo
sistema, com as mesmas medidas moduladas define, em alçado, o nembo entre portas e a
configuração da abertura do portal.
A intervenção na cidade de benefício público e enobrecimento apresenta ainda uma outra vertente
discursiva acerca da utilidade e proveito comum das obras, cujo fundamento remonta aos textos da
Antiguidade romana. Os autores latinos valorizaram os aspectos de utilidade por oposição à
"inutilidade" apresentada por algumas das obras consideradas entre as sete maravilhas do mundo
(por exemplo, as pirâmides). O mesmo ponto de vista é retomado no debate que decorre em círculos
de humanistas quatrocentistas.
Smith 1992. The Wonders' most vehement critic was Pliny, who found them positively enraging.. .. Instead, a work
worthy of genuine admiration was the aqueduct system that supplied Rome with water, and the greatest achievement
of Roman architecture was Rome's sewage system.a Frontinus, whose treatise on the aqueducts of Rome had been
found by Poggio and brought to Rome in 1429 (where Alberti could have consulted it), denounced the pyramids as
superfluous and useless in comparison with these. b590

589. "Mandado para a nobreza da cidade de Lixboa dar de foro infatiota para sempre os chãos de fora do muro da Ribeira" ; in Carita, Lisboa manuelina e
a formação de modelos urbanísticos, 1999:210-211,64.
590. a Pliny, Natural History, trans. D. E. Eichholz, 10 vol. (Cambridge, Mass., 1962), XXXVI.xxiv, p. 83 ; b Sextus Julius Frontinus, De Aquaeductu
urbisKomae, 1.64.11-13 ; Smith, Architecture in theCullure, 1992 :46.
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Deve ser apontado que o contexto da passagem de Ch. Smith se refere à notação de uma viragem no sentido de uma
apreciação novamente positiva, por parte dos primeiros humanistas, de certas obras consideradas supérfluas pelos autores
latinos. A autora interpreta essa abertura positiva como um sinal de distanciamento dos humanistas relativamente aos
autores clássicos, cuja preocupação pela utilidade e bem públicos tinha informado a avaliação negativa daquelas obras.
Assim, a mudança de atitude frente às obras "sem utilidade" seria interpretada como um reconhecimento novo do valor
positivo do entendimento humano e da imaginação criativa.

Apesar dos sinais de abertura à criação artística autónoma, livre de uma apreciação estrita pelo valor
da utilitas que mereceram a chamada de atenção de Smith, na sequência da passagem citada, a
utilidade e o sentido de benefício público afirmam-se como tópicos fundamentais do
redescobrimento de um novo sentido de ordem e beleza das obras, em Quatrocentos, que aproveita
a indicação de valorização da causa pública, proveniente da Antiguidade latina, para fundamentar
o sentido de propriedade das intervenções de utilidade e do benefício, e da obra do serviço da
arquitectura comum e civil, e militar. O perfilamento distinto e a qualidade própria dessas obras
encontra a expressão apropriada numa linguagem comum, chã.
Se nos poderíamos interrogar quanto à especificidade da articulação dos sentidos do benefício
comum e de enobrecimento, então, talvez a resposta esteja na historicidade da interpretação que
formula o seu entendimento em duas vertentes. As obras do benefício comum, correntes, moderadas
e honestas fundam as condições de melhoria da vida comum e do progresso. As obras singulares e
excelentes acrescentam a distinção de qualidade, através da qual é denotada a principal idade e a
qualidade das partes urbanas. A conjunção das duas vertentes perfaz o sentido de decoro e
ornamento do quadro habitado, apresentado numa imagem urbana de ordem e unidade, de
urbanidade e cidadania que corporiza o sentido global do benefício comum.
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Lisboa, a ma nova dos Mercadores (a); a mesma rua e esquina da rua nova do Rei (?, b). Livro de Horas
dito de D. Manuel, Ofício dos Mortos,/ 130, 1517 a segundo quartel do século XVI (Lisboa, MNAA)
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10 Prática da Arquitectura: a casa, habitar

10.1 As partes da casa
Colocados os termos da cidade como espaço de concerto do singular - as instituições e as casas
principais - e do comum - as obras públicas das comunidades e a edificação corrente das casas
privadas -, podemos agora acompanhar o desenvolvimento das duas linhas de questões no plano da
casa e das partes de habitar. Todavia, não é intenção do trabalho desenvolver sistematicamente os
modos de habitar na época, mas apenas salientar alguns traços mais significativos, na medida em
que é percebida a abertura concedida por um novo sentido de mudança.
A diferença relativamente aos tempos mais antigos é dada num apontamento de Duarte Galvão, na Crónica de D. Afonso
Henriques, escrita por mando de D. Manuel.
Galvão, Crón. D. Afonso Henriques. E por tamto ueemos mujtas egreias, homradas e gramdes, e suntuosos moesteiros feitos
daquelle tempo, e nenhuù s paaços e casarias mayores a pompa sobeia edefícadas: mas os passados segumdo parece,
fumdauamse mais em fazer e guarnecer moradas pêra as almas, que pêra os corpos, lembramdolhe soomente dos
corpos o emterramento que délies auia de seer, mais que a uiuemda que auia de leixar de seer.591

Pequenos e dispersos apontamentos, em documentos, permitem detectar os domínios em que
incidem as mudanças.
Há uma diferenciação dos espaços das casas que contempla não apenas a definição de lugares de
receber formais, mas sobretudo distingue e especifica o domínio dos aposentos domésticos de maior
privacidade e serviço. Nas casas principais, nota-se a distinção de lugares de receber, da sala grande,
e de espaços destinados a aposentos do senhor da casa, da mulher e dos filhos, na infância. Há ainda
uma diferenciação de áreas de habitar de Verão e de Inverno.
Um conjunto de intervenções destina-se a melhorar o conforto e a salubridade dos espaços de
habitar, ao mesmo tempo que são desenvolvidas as áreas do serviço, nas casas urbanas e nas casas
de recreio situadas no espaço periurbano da cidade. A essas casas é dada, então, uma maior atenção,
pois são feitas obras de melhoramento e mesmo são construídas de raiz. Nas casas urbanas, em jeito
de um retorno das amenidades do campo, ordenam-se jardins e lugares de fresco.
As novas ideias, relativas aos espaços de habitar, amadurecem por via da experiência conhecida e
do contacto com outras formas de habitar, obtido em viagens. A formação de novas propostas
precede a sistematização oferecida nos tratados de arquitectura da segunda metade do século XVI
que contemplam já a divulgação de modelos de casas e de ambientes domésticos de referente
clássico. Um apontamento de Christine Smith acerca do palácio Piccolomini, em Pienza (14611464), ajuda a colocar esse novo sentimento do habitar que atravessa diferentes expressões
nacionais.
Smith 1992. The new typology is in large part a response to new trends in private living habits, including the housing
of numerous people under one roof; the desire for different appartments for summer and winter; the enjoyment of
591. Galvão, Crónica de El-Rei D. Afonso Henriques, xij, 1986 : 47.
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larger domestic spaces together with an increase in number, kind, and cost of home furnishings; and the inclusion of
amenities such as gardens as part of the "at home" experience. The different relations of these buildings to their
respective traditons suggest that whereas the range and type of functions proper to a communal palace had remained
constant, private life had changed dramatically.592

As experiências de espaços de habitar que são ensaiadas nos paços reais e em algumas das casas
principais do reino, como a casa de Bragança, constituem um facto novo ao nível do discurso da
urbanidade que foi considerado anteriormente do ponto de vista da formação de um novo quadro de
vida urbana (e da ascendência de modelos urbanos no campo, fora da cidade).
As inovações introduzidas nas casas tomam o sentido de exposição de um modelo novo de vida
urbana que se apresenta, no caso das casas principais, sob uma dupla tematização. Não apenas é
pensada a instituição da casa e da domesticidade, singular e qualificada, no espaço da cidade, como
é consagrada a conveniência de existir uma contraparte, constituída pela casa de recreio, situada no
espaço periurbano. As duas casas cruzam aspectos, incorporando qualidades dos dois lugares: por
exemplo, as casas de campo adoptam certas disposições espaciais de uma sociabilidade mais
formal, e as casas urbanas integram espaços de prazer ao ar livre.
Na aproximação às novas formas de habitar, a perspectiva da pessoa toma uma posição central.
Exigências de qualidade de vida, o benefício de um maior conforto, o melhoramento dos aspectos
de higiene e salubridade, aspectos de amenidades e de prazer orientam a formação do quadro
doméstico constituído por lugares públicos de estar em sociedade e espaços privados de
recolhimento e espairecimento individual. A inovação redesenha os modos de relacionamento entre
as pessoas, os hábitos e costumes de uso consuetudinário da casa. Na cidade, como no campo, a
inovação das formas de habitar comunica um novo sentido cortesão de urbanidade. A casa e as suas
partes públicas e privadas tornam-se o lugar de mediação de novos valores da vida.

10.2 A sala grande
10.2.1 A sala na casa e no paço real
Na casa grande e nas formas de habitar tradicionais, a sala é um lugar da cerimónia e da
formalidade, pelo facto de ser o espaço mais qualificado da casa. O seu uso está «relacionado com
certas solenidades, designadamente a visita pascal, a velada fúnebre e também determinados
acontecimentos festivos», excluindo «dela as actividades quotidianas normais»593. Não é, portanto,

592. Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 118.
593. Oliveira e Galhmo, Arquitectura Tradicional, 1992 : 41.
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um lugar de encontro quotidiano da família alargada e da comunidade que vive "sob um mesmo
tecto".
Nos paços reais, a sala, de que falam os documentos, é um lugar eminentemente público e de
aparato, um espaço amplo e desimpedido, onde pode haver a reunião das Cortes e são feitas
recepções a embaixadores e grandes senhores, onde se realizam ainda festas e outras cerimónias
especiais. Nos paços da Ribeira, o infante D. Duarte, filho de D. Manuel, é baptizado em 1515, na
sala grande dos paços da índia594; no ano seguinte, na sala da Rainha, os infantes D. Luís, D. Afonso
e D. Henrique são crismados, à entrada da missa, e o infante D. Afonso recebe as quatro ordens
menores595 [222]. Na morte do rei, em 1521, o corpo é levado «abayxo a sala gramde»

.

Inclusivamente, o uso da sala do paço real pode ser independente da presença do rei, como acontece
no paço de Sintra, onde, pelo menos desde D. João II, a população da vila celebra as festas do
Espírito Santo, com autorização régia, na sala grande do paço (a sala dos Cisnes)

. Desde o tempo

de D. João I, o seu acesso é público para «todollos do seu senhorio que omyziados non som, e assy
os estrangeiros que a ella querem viir»

.

Nem o uso, nem a definição arquitectural do espaço da sala de aparato constituem uma inovação da
época que estudamos, pois as suas funções já se encontram estabilizadas anteriormente, sendo
exemplo disso a obra trecentista do paço da Feira.
No castelo da Feira, a sala abobadada, magnífica [220] representa a sistematização de um modelo de sala de aparato.
Embora com a entrada principal lateral, o que poderá ser condicionado pela topografia do terreno, desenvolve-se segundo
um eixo longitudinal, tendo a sua cabeceira do lado poente. Em contraposição, do lado nascente, situa-se a tribuna dos
músicos e um acesso ao piso inferior inserido na parede. Nos torreões do lado norte encontram-se pequenos espaços de
apoio (uma possível cozinha volante?) e um dos eixos de circulação vertical interior. As marcações nas paredes deixam
advinhar a existência de pisos intermédios ao modo de balcões que envolveriam parcialmente o grande espaço, como
notou A. Nogueira Gonçalves, sem contudo obstruir a leitura do volume global, incluindo a vista da abóbada.
Neste aspecto, discordamos de Vieira da Silva que defende uma ocupação integral com um terceiro piso superior . Do
ponto de vista da definição espacial, é inviável a existência de uma sala de grande amplitude com um pé direito baixo. De
facto, junto da cerca e em articulação com a torre de menagem existia um paço medieval que resolveria uma parte das
necessidades de aposentamento. Alguns dos elementos desta sala podem ser reconhecidos de novo na sala de madeira
construída para as festas do casamento de D. Afonso, no final do século XV, como a presença de tribunas altas para os
músicos.

Com base em vários pequenos apontamentos, referentes ao século XV e primeiro quartel do século
XVI, torna-se possível identificar alguns dos factos novos que informam o uso e a edificação de
novas salas. Numa primeira fase, no tempo de D. João I e de D. Duarte, há lugar à renovação de

594. "Lembrança de quando naceu o Infante D. Duarte, filho de El-Rei D. Manuel e a cerimónia de bautismo" (1515, Setembro, [7]), Relações de Pêro de
Alcáçova, 1937 : 194.
595. "Lembrança de quando o Arcebispo de Lisboa crismou os Senhores Infantes D. Luiz, D. Afonso e D. Henrique" (1516, Outubro, 26), Relações de
Pêro de Alcáçova, 1937 : 200-201.
596. Gaspar Correia, Crónicas de D. Manuel e D. João III (até 1533), ed. José Pereira da Costa (Lisboa : Academia das Ciências de Lisboa, 1992) : 169 ;
in Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 129.
597. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 223.
598. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 209.
599. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 181-182.
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uma série de estruturas paçãs medievais, com a reconstrução dos paços reais de Leiria e Sintra, e da
casa de Bragança, em Barcelos e Guimarães. A partir de meados do século, seguir-se-ão outros
paços, como os de Ourém, Porto de Mós, e Beja. Trata-se de estruturas principais, situadas em
lugares urbanos centrais de importância regional, algumas implantadas numa posição eminente
urbana e paisagística. Do conjunto das intervenções, interessam sobretudo as dos paços reais de
Lisboa e Évora, pois nessas cidades, as principais e mais populosas do reino, e na sala do paço irão
dar-se aguns dos acontecimentos relevantes da vida política e cortesã do reino. Os dados podem ser
organizados a partir das festas de casamento da irmã de D. Afonso V, realizadas em Lisboa, no paço
da Alcáçova, em 1451, e das recepções manuelinas e das festas de casamento de D. Beatriz, filha
de D. Manuel. O cruzamento com outras referências dispersas ajuda a organizar sentidos de uso do
espaço de sala grande.
Em meados do século XV, os paços reais mais antigos e mais importantes da Alcáçova, em Lisboa,
não detinham estruturas adequadas à satisfação de novas necessidades programáticas, em relação
com a afirmação da magnificência do poder real e da qualidade do reino, designadamente aquelas
requeridas para a excelência das festas de casamento da infante D. Leonor com o imperador. Na sala
do paço tinham-se realizado alguns anos antes, em 1446, as Cortes convocadas pelo infante D.
Pedro para a entrega do poder a D. Afonso V.
Pina, Chron. D. Affonso V....S lembrandosse ysso mesmo da obrygaçam em que per fée e juramento fycara, de a este
tempo livremente lhe entregar o Reyno, querendo ynteiramente assy cumprir, fez pêra ysso Cortes geeraaes e sollens
em Lixboa, e na salla grande dos paços, sendo EIRey com os Yfantes e Senhores, e seus Ofyciaaes e Procuradores,
em sua custumada e antyga ordenança, o Doutor Diogo Affonso Mangancha em nome do Yfante Dom Pedro fez
huma louvada Oraçam,. .

Na mesma sala, D. Afonso V recebe os embaixadores de Frederico III que vêm tratar do casamento
da infante D. Leonor com o imperador, em 1451.
Pina, Chron. D. Affonso V. Em que EIRey na sala grande, que pêra yso estava em grande perfeyçam aparelhada, os recebeo
assentado em sua cadeira triunfante, posta em seu estrado Real, acompanhado de muytos Senhores e Fydalgos como
o auto requeria e aquela ora nom foy mais que d'encomendas e visitaçooë s, com as quaaes feitas se despediram, e
foram apousentar nos estaos do rRessio, onde lhe foram aparelhadas as casas necessárias como a tais pessoas
compria.601

Já a cerimónia de recebimento da imperatriz tem lugar nos paços do duque, decorrendo as festas e
banquetes numa estrutura efémera levantada expressamente para o efeito: uma grande sala de
madeira que precede uma outra estrutura do género, construída em Évora para as festas do
casamento do príncipe D. Afonso, em 1490. É conhecida uma breve descrição da sala que é referida
nos termos áepalatium magnum; as observações integram um relato circunstanciado da viagem dos

600. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, lxxxvi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 696.
601. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, cxxxi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 760.
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A sala grande do paço do castelo da Feira e a sala de Armas do paço de Sintra, cortes, esc. 1:250
A sala de Armas do paço de Sintra encontra-se alinhada pelo nível da sala grande do paço da Feira e pelo
nível do pavimento térreo; desenho simplificado.
Paço de Sintra, o torreão da sala de Armas, vista do piso da sala de Armas e dos pombais
Paço da Ribeira, a ala de varandas e o arco. Livro de Horas dito de D. Manuel,/. 129v
Paço da Ribeira, a ala das varandas e os corpos da sala grande, dos paços da Rainha e da casa de Ceuta,
aposentos dos Infantes. Ibidem,/. 25
O conjunto de edificações é dado em vista planificada, pois a ponte de galerias desenvolve-se
perpendicularmente aos corpos dos paços da Ribeira.
Paço da Ribeira, a escada e uma janela da sala grande. Ibidem,/ 129v
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procuradores do imperador, realizado por um dos embaixadores, o capelão Nicolau Lanckman (as
cerimónias a que se referem as passagens transcritas, respectivamente duas e uma, ocorrem nos dias
16 e 24 de Outubro de 1451).
Diário da viagem, e jornada da Infante D. Leonor, emperatriz da Alemanha. Et uenerunt sic per civitatem processionaliter ad unum
palatium magnum, ex lignis et asseribus ad hoc constructum, cum duabus turribus altis. Turres & tecturae palacij
erant coopertae cum bono panno griseo et nigra, intinctis aura et argento, in quo Palatio Rex habitabat.
Nicolaus Lanckman de Valckenstein, Desponsatio el coronatio Friderici III imperatoris et eius auguste domine Leonore. E t u e n e r u n t SIC

processionaliter per ciuitatem ad unum pallacium grande, stratum ex lignis et asseribus specialiter ad hoc erectum et
constructum, cum duabus turribus altis cum circunferência. Turres et tecture palacii erant cooperte cum bono panno
griseo & nigro, in tinctis auro et argento. In quo pallacio dominus rex cum suis habitabat.60
Diário da viagem, e jornada da Infante D. Leonor, Emperatriz da Alemanha. Dominus Rex Portugalliae fecit grande COnvivium, in
quodam palatio, specialiter illo tempore constructo, quod palatium tapetis diversorum colorem et imaginibus
figurarum et historiarum intextis, pulcherrime ornatum erat.

Certos indícios da descrição levam a pensar que não se trata propriamente de um palácio, como
algumas das interpretações sugerem605, mas a sua figura sintética numa construção leve, com uma
parte estrutural significativa realizada em madeira, composta por uma sala grande, acrescida de dois
elementos torreados que fazem a notação heráldica do conjunto, e complementada por alguns
compartimentos anexos que dariam apoio ao espaço principal.
A descrição do espaço onde decorre a cerimónia menciona uma decoração unitária, um bom pano
cinza e negro, tinto de ouro e prata, o que indica tratar-se de um único espaço. O espaço é armado
com tapeçarias de diversas cores, representando cenas historiadas. Essa decoração é própria dos
espaços em que ocorrem funções institucionais, como as que se realizam nas salas grandes. Vejamse, por exemplo, os panos figurados que decoram a sala onde decorre o julgamento do duque de
Bragança, em 1485 (nas Cortes de 1481-1482 e 1490 não é referida a existência de tais ornamentos).
A decoração com panos cinza e pretos com reflexos cintilantes oferece o fundo contra o qual se
destacam as tapeçarias com histórias figuradas.
A interpretação do sentido daquela sala como «casa de festas da emperatriz»60 é também
significativa, porque dá relevo a uma necessidade que parece ter havido de marcar um território
distinto do paço real, onde pudesse dar-se o encontro entre o rei e a rainha e a infante, então já
imperatriz, que deles «foi muitas vezes convidada»607. Na linha dessa interpretação, a sala toma, de
facto, o sentido de uma casa própria, apropriada à nova condição de D. Leonor. As torres forçam a

602. "Diário da viagem, e jornada da Infante D. Leonor, emperatriz da Alemanha", in A. C. de Sousa, Provas, (1945-1954), tomo I, livro IH, n." 53 : 341;
Vieira da Silva, O Fascínio do fim, 1997 : 122.
603. Nicolaus Lanckman de Valckenstein, Leonor de Portugal, imperatriz da Alemanha: diário de viagem do embaixador Nicolau Lanckman de
Valckenstein [Desponsatio et coronatio Friderici III imperatoris et eius auguste domine Leonore (Codex Vindobonensis palatums 3286)] ; ed. do texto
latino e tradução Aires A. Nascimento ; com a colaboração de Maria João Branco e Maria de Lurdes Rosa (Lisboa : Edições Cosmos, 1992) : 38.
604. "Diário da viagem ...", in A. C. de Sousa, Provas, (1945-1954), tomo I, livro III, n.° 53 : 345. Vieira da Silva, O Fascínio do fim, 1997 : 122-123.
605. Silva, O Fascínio do fim, 1997 : 122-123.
606. F. M. Sousa Viterbo, "D. Leonor de Portugal, imperatriz da Alemanha", Archivo Histórico Portuguez, vol. VII, (Lisboa, 1909) : 435 ; in Vieira da
Silva, O Fascínio do fim, 1997 : 122.
607. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Ajfonso V, cxxxi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 761.
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leitura emblemática dessa casa como paço, estabelecendo o significado concordante com a
descrição feita por Valckenstein.
Muito pouco se sabe em complemento da descrição do capelão do imperador. Uma carta datada de
1452, de quitação das obras «do nosso castelo e paços» efectuadas entre os anos de 1449 e 1451,
menciona repetidamente o «nosso paço da madeira»

. Na obra, para a qual são comprados

materiais de construção (madeira, tijolos, telhas, pregaduras e ferragens), participam mestres de
carpintaria e de pedraria. Há apenas três indicadores de natureza arquitectural. São comprados
«douos feixes darcos pêra huu repartimento de hua cassa dos ditos paços» e quatro pedras grandes
«pêra as seedas de janellas pêra hufl a cassa dos ditos paaços», e há a indicação de compra de «certa
cortiça»

, que poderia ter sido usada como enchimento de isolamento térmico e acústico, em

paredes e pavimentos duplos. Alberti trata o problema do revestimento de paredes com madeira.
Alberti, Dereoed. x, [xiv]. Se si rivestono le pareti di legno, soprattutto se di abete o di pioppo, 1'ambiente sara più sano,
assai tiepido d'inverno e non troppo caldo d'estate; sebbene probabilmente venga infestato da sorci e cimici.
Quest'ultimo inconveniente può esser eliminato riempiendo tutti gli interstizi di canne, e chiudendo ogni buço e ogni
via di scampo alie bestiole. Ciò si attuerà nel modo migliore facendo uso di argilla, mescolata a cenere e morchia:
giacché gli animali di questo genere, che hanno origine da corpi putrefatti, sono dei tutto refrattari a ogni tipo di
materiali oleosi.610

Se os dados se referem a um mesmo espaço, então é possível que a casa de festas fosse um corpo
arquitectónico relativamente simples, disposto em dois pisos. A sua implantação no sítio da
alcáçova, talvez destacada relativamente ao paço, e os elementos torreados intenderiam conferir à
edificação os atributos arquitectónicos de um paço, justificando a designação de D. Afonso V («o
nosso paço de madeira»). A solução provisória, encontrada para a casa das festas, aproveitava
possivelmente a experiência dos castelos de madeira utilizados em situações de ofensiva militar e
fortificação defensiva provisória.
A sala grande serve para reuniões institucionais, para autos públicos, festas e banquetes. As Cortes
que se fazem em Évora, para preparar o casamento do príncipe D. Afonso, realizam-se na sala dos
novos aposentos da rainha.
G. de Resende, chmn. dom loam / / . . . . as quaes cortes se fizerão na cidade Deuora a vinte e quatro dias do mes de Março
logo seguinte, dentro nos paços na sala da Raynha, que se armou muyto ricamente, e se fez hum alto estrado
ricamente alcatifado com grande dorsel de brocado, e cadeyra Real pêra el Rey, e outra abaixo délie a mam direita
pêra o Principe, e na sala feytos assentos pêra os senhores, e pessoas principaes do conselho, e pêra as Cidades, e
Villas, todos segundo suas precedências.611
A sala das Cortes, ricamente armada, apresenta a costumada disposição de lugares de tais reuniões, com o estrado real ao
fundo, assentos laterais ao longo das paredes e bancadas ao centro, que resolvem a disposição das principais diferenças:

608. "Carta de quitação" para Fernão Dias, almoxarife das obras do castelo e paços de Lisboa (Évora, 1452, Abril, 4), in Viterbo, Diccionario dos
architectes, s.v. "Pires (Gil)", 1904, vol. II, n.° 769 : 304.
609. "Carta de quitação" para Fernão Dias . .." (1452, Abril, 4), in Viterbo, Diccionario dos architectes, s.v. "Pires (Gil)", 1904, vol. II, n.° 769 : 305,306.
610. Alberti, L 'Archilettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 980.
611. Garcia de Resende, Chronica, cviiú, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 144-145.
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o rei e altos funcionários do reino tomam assento no estrado e nas áreas próximas, os nobres nas bancadas laterais e os
procuradores das cidades nas fiadas de bancos centrais.

Se a configuração da sala, rectangular ou porventura quadrada (na casa tradicional), parece
relativamente elementar, a movimentação das pessoas e a recepção e o encontro de personagens
principais, no interior da sala, dá lugar, na subtileza de movimentos e gestos, a um uso
verdadeiramente complexo da forma simples do espaço.
Uma descrição de Rui de Pina acerca do encontro de D. Afonso V com o rei de França elucida sobre
a colocação das pessoas no espaço. O encontro dos dois reis deve acontecer a meio da sala. Para que
o momento exacto seja cumprido, no tempo e no lugar, D. Afonso é retido numa câmara próxima,
onde aguarda a entrada de D. Luís. A descrição compassada do percurso de aproximação do rei
francês permite identificar outros lugares possíveis de encontro, antes da entrada na sala, que seriam
sucessivamente a rua e a escada, tal como já havíamos feito referência anteriormente.
Rui de Pina nota que não havia um modelo de cortesia para resolver tal encontro de reis, sobretudo
considerando a situação de certo modo delicada em que se apresentava o monarca português (D.
Afonso V vai a França procurar o apoio de D. Luís para as pretensões portuguesas relacionadas com
o trono de Castela). Por essa razão, o encontro deveria ser deixado à "espontaneidade" aparente do
que «ensinasse a hora e tempo», uma fórmula que esconde o modo como a cerimónia havia de
decorrer controlada integralmente até ao pormenor.
Pina, Chmn. D. Affanso v... . e dally como de caminho detryminou vir ver EIRey Dom Affonso á sua pousada. O qual
sabendo já ysto, com os Senhores de seu conselho praticou á maneira de cortesia, que em seu recebimento teria. E
acordousse por todas rezooê s, e pryncipalemente consirado o tempo e necessydade delle, que fosse a mayor que
guardado seu estado se podese fazer, e fosse a que lhe ensynasse a ora e tempo em que se vissem; porque antre os
Reis nom se podia dar certa forma de pallavras nem cirimonias, que antresy dissessem e fizessem em semelhantes
autos. E avysado EIRey Dom Afonso do dia em que EIRey de França o queria vir ver, vistiosse em vistiduras onestas
e Reaaes com propósito de apée sair, e o tomar na rua, ou ao menos nas escadas dos paços, mas EIRey de França de
reavisado pelo nisso impedir, mandou a EIRey diante dous seus parentes grandes Senhores e muy gentis homens, os
quaaes em EIRey aballando pêra sair, cortesmente o detiveram, dizendo que repousasse; porque EIRey seu Senhor
nam viria tam assinha, e sendo EIRei avisado que EIRey de França era já na rua, em cometendo pêra sair também o
detiveram. E fynalmente em querendo EIRey forçar seus detimentos, elles com muito acatamento lhe pediram, que
donde estava em sua camará se nom movesse; porque a elles non compria elle o fazer d'outra maneira. E EIRey
porque entendeo que seria ordenança praticada, folgou de lhes comprazer, e porém como elles entenderam que EIRey
de França era entrado na salla, deram lugar que EIRey Dom Affonso sayse, e ambos os Reis se ajuntaram no meo da
salla.612

O relato é notável, pelo modo como é descrita a tensão de movimentos dos dois protagonistas, no
espaço, numa cuidada encenação do impulso que sugere a precipitação do encontro, e da retenção
que designa o momento preciso e o lugar exacto, o meio da sala.
Quando da entrada de D. Catarina, em Portugal, D. João III irá confiar instruções pormenorizadas
a Pêro Correia, a quem incumbe o acompanhamento da rainha, no seu percurso ao encontro do rei,
612. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, cxcv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 853-854.
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embora tenha o cuidado de rematar, recomendando-lhe que se guarde de dar a conhecer o teor de
tais instruções. A intenção parece ser a de deixar abertura a uma margem de livre arbítrio conferida
à acção pessoal da rainha, num encontro determinado pela razão de estado.
Relações de Pero de Alcáçova Carneiro, "Determinação que El-RTei escreveu a Pêro Correia, quando vinha a Rainha D. Catarina ...". Q u a n t o a o

que fará a Rainha, minha sobre todas muito amada e prezada Mulher, o dia em que há de vir, acerca do lugar onde
estará na casa, e se fará nisso mais que estar no meio dela, parece-me que será melhor estar Sua Alteza mais adiante,
um pouco, do meio da casa, contra porta por onde Eu houver de entrar, e creio que lá se terá disso cuidado do que
deve se fazer.
. . . Porém em nenhuma destas repostas não haveis de falar à Rainha nem a outrem, salvo se vos praticasse Sua Alteza
alguma coisa destas, ou a outrem por seu mandado; então direis o que acerca de cada uma vos respondo, como que
dizeis vosso parecer nelas e não como cousa em que tendes minha determinação, e assim vos encomendo e mando
que o guardeis, porque o hei assim por mais meu serviço, e, depois de o dizerdes nesta maneira, ficará à disposição
do que a Rainha quiser fazer, porque me parece que, em todas estas, terá Sua Alteza aquela cautela que se deve ter.

No final do relato do encontro de D. Luís e D. Afonso V, segue-se uma descrição do traje colorido
e de fraca qualidade do monarca francês, que deixa adivinhar a perplexidade, do lado português,
considerando o modo cuidado como o rei de Portugal se tinha apresentado em vestiduras honestas
e reais.
Pina, chmn. D. Affonso v. E Elrey de França vinha com huum soo barrete na cabeça, tendo já tirado hum chapeo e duas
grandes carapuças, e trazia solto hum sayo curto de máo pano, e cinta huma espada d'armas muyto comprida, com
a guarniçam de ferro limada, e humas botas calçadas, e nos pées as esporas do mesmo jaez da espada, e ao pescoço
huma beeca de chamaalote amarello, forrada de cordeiras brancas muyto gorsseiras, e suas calças brancas antre
talhadas de muytas cores. E ambos os reis com os barretes nas maaõs se abraçaram ynclinados os giolhos muy baxos.
. . . E com ysto acabado se recolheram aa Camará, aa entrada da qual sobre quem se cobreria e entraria prymeiro oue
antre ambos grandes e louvados debates. E em fym EIRey Dom Afonso se deu por vencido, dizendo que avya por
milhor ser-lhe bem mandado, que cortês.614

A sala (grande), onde reúnem as Cortes e onde são feitas recepções públicas, é ordenada como um
lugar de mostra da ordem e hierarquia de posições das pessoas, focada na pessoa do rei. No termo
de um percurso de aproximação ergue-se o estrado com degraus que instala a diferença de níveis de
lugares e marca um limiar de distinção, a partir do qual são coordenadas as posições no espaço. Na
presença da figura política do rei, a sala torna-se um espaço institucional fundamentalmente
"estático", no sentido em que a mostra de estado real que tem lugar no estrado, e a restante ocupação
da sala se encontra perfeitamente codificada.
Nas cerimónias de recepção e outros acontecimentos similares, a presença imóvel do rei, como
instituição, é abandonada em favor de uma apresentação "dinâmica", de acção. O espaço resulta
transformado e expandido pelos sinais de cortesia concedidos pela pessoa do rei, que abandona o
lugar e se movimenta no espaço ao encontro de pessoas que se aproximam. D. Afonso recebe os
embaixadores de Frederico III «assentado em sua cadeira triunfante, posta em seu estrado Real»
(1451)

. D. João II vai ao encontro do príncipe negro Bemohi «fora do estrado dois, ou três

613. Relações de Pero de Alcáçova, 1937 : 222-223.
614. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, cxcv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 854.
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passos, com ho barrete um pouco fora» (1487)6 . E D. Manuel, na recepção ao embaixador de
Veneza, realizada já no paço da Ribeira (1521 ), deixa-o entrar na sala, para depois se lhe dirigir uns
passos afastado do lugar onde esperara sentado.
Góis, Crón. do Felicíssimo Rei, IV.... aho qual em chegando aho meo da casa elRei com ha Rainha se aleuantaram, & elRei
ho veo receber hum pouquo afastado donde staua ha Rainha, & ho leuou aho mesmo lugar, onde lhe mandou poer
hû a cadeira dê mbaixador & steve falando cõ ele hum bom pedaça,... 17

Do mesmo modo, Lopo Soares é recebido pelo rei de Cochim em 1504:
Góis, Crón. do Felicíssimo Rei, i . . . . & se foi á fortaleza, à porta da qual ho estaua sperando elRei de Cochim, & dalli
entraram pêra uma sala grande, onde estaua hum estrado, em que elRei se lançou sobre almofadas, & Lopo soarez
se assentou em hû a cadeira despaldas fora do estrado, & assi estiueram falado per hum bom pedaço,...

O uso da sala para a festa, com música, danças e momos constitui uma das funções próprias do
espaço, pelo que poderia dispensar-se a anotação de narrativas e testemunhos de uma época, em
particular. Deixamos contudo o apontamento de dois acontecimentos que por razões diferentes
merecem ser salientados.
Um dos momentos de recepção e festa que merece ser destacado refere-se a uma recepção em
Torres Vedras, concedida por D. João II ao embaixador do rei de Nápoles que oferece um grande e
singular presente (1493). Não há uma descrição do aposento, mas em contrapartida pode ser
imaginado o ambiente em que teria decorrido o encontro do rei com o embaixador, que era o maior
músico de cravo e órgãos «que então se sabia», e por isso o rei «algumas vezes o ouviu».
G. de Resende, Chwn. dom loam II. AQuy em Torres Vedras veyo a el Rey hum Embaixador dei Rey de Nápoles com hum
muy grande, e rico presente de cousas de muyta estima, e o Embaixador era muyto grande de corpo, muyto bem
feyto, e muyto gentil homem, manhoso, auisado, e de bom despejo, e o mayor musico de crauo, e órgãos que então
se sabia, que el Rey algû as vezes ouuio. Ho presente eram os mais singulares arneses, e cubertas de azeiro de
cauallos, e outras cubertas de pintura, tudo o milhor que ate então se vio, e assi outras muytas sortes de armas, e arcos,
e outras cousas de muyta valia, e grandíssimas policias, que el Rey muyto estimou, e recebeo o presente em salla
para isso concertada, e com muyta sole nidade, de que mostrou receber grande contento.

O pretexto da recepção numa sala, em Torres Vedras, e da música de cravo tocada pelo embaixador
da corte aragonesa permite-nos desenhar uma ligação entre um homem das artes da música, a corte
e o rei de Nápoles, e os presentes dados ao rei de Portugal. A ocasião poderia ter dado oportunidade
a despertar um interesse pela informação de arquitectura e das transformações que se davam
naquela cidade marítima, nas quais têm intervenção Giuliano da Sangallo e Francesco di Giorgio.
Precisamente na Primavera de 1491 está documentada uma primeira viagem de Francesco di Giorgio a Nápoles. Em Maio
recebe um pagamento por «desenhar e ver as fábricas e fortalezas deste reino»; seguir-se-á uma estada, entre os meses de
Junho e Dezembro do ano de 1492; em 30 de Junho de 1492 há ainda um pagamento da Tesouraria aragonesa a um pintor
pela cópia de 126 desenhos de Francesco di Giorgio para Afonso da Calábria.620 Em Fevereiro de 1494 é autorizado a

615.
616.
617.
618.
619.
620.

664

Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso l^cxxxi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 760.
Pina, Chronica D 'ElRei Dom Joaõ II, xxxvii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 952.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxi, (1949-1955), parte IV : 219,220.
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regressar a Nápoles onde terá permanecido por cerca de dois anos, apoiando a resistência dos Aragoneses contra os
Franceses. A vitória sobre Castelnuovo, como último bastião de resistência do rei Carlos VIII de França, em Dezembro
de 1495, é creditada também às minas e máquinas preparadas por Francesco di Giorgio

Foi já citada a possível presença de Diogo de Arruda em Nápoles, ao serviço de Afonso II de Aragão
nos anos de 1485-1486. Em jeito de remota hipótese especulativa, poderia ser que entre as «outras
coisas de muita valia» oferecidas a D. João II estivessem elementos de desenhos de arquitectura de
Francesco di Giorgio que se encontrava por esse tempo ao serviço da corte aragonesa.
Um segundo apontamento lembra uma pequena história que envolve D. João II e Diogo de
Azambuja, no dia em que este casou uma filha.
G. de Resende, chmn. dom loam II. Diogo Dazambuja era homem que el Rey tinha em muyto boa conta e estima, e a que
tinha muyto boa vontade, e fazia muyta honra e mercê, e quando casou sua filha dona Cecilia com Francisco de
Miranda foram recebidos com muyta honra perante el Rey e a Rainha em h Q a sala com muyta gente, e grande seram
de danças, e muytos galantes, e em nos recebendo no estrado, Diogo Dazambuja era muyto manco de hû a perna,
que quasi lhe fora cortada nas guerras, e estaua junto com os degraos, e com a muyta gente que chegou era muyto
maltratado, e tanto, que senam podia ter, e el Rey o vio, e veyo a bordo do estrado, e tomouo polia mam, e sobioo
encima, e disselhe alto, que o ouuiram muytos: Saluayuos ca, e chamemvos como quiserem: e assi esteue com muyta
honra perante todos encima no estrado, que he lugar de Reys, e Principes.

O acontecimento dá-se nas festas de despedida da duquesa D. Beatriz, na partida para Sabóia, em
1521. Na sequência dos serões da corte, que têm lugar já nos paços da Ribeira, destaca-se a festa
galante realizada no mar, já depois de a comitiva se encontrar embarcada nas naus, preparando-se
para a largada. Garcia de Resende, como dedicado cronista de acontecimentos sociais, destaca-a
pelo interesse e diferença que teve: «foi uma gentil festa por ser festa no mar, e havia na nau
tamanho lugar como em uma boa sala».
G. de Resende, Hida da infante. Ha terça feyra seguinte á tarde foy el rey, e a Raynha, o Principe, e os Infantes, e a senhora
Infante dona Isabel, e todalas damas, e senhores, e os fidalgos que hyão a Saboya, e outros muytos á nao a ver a
senhora Infante Duquesa. E depois de la serem ouue ahy hum grande serão, em que dançarão todos os galantes que
com a senhora Infante hyão, e outros muytos, que foy hU a muyto gentil festa por ser feyta no mar, e auia pêra isso
na nao tamanho lugar como em hû a boa salla, que verdadeiramente depois de entrar nella erão tão grandes
aposcntamentos, e tão ricos, que pareciâo huns bons paços. Durou o serão ate acerca da noite, que se el Rey, e
Raynha, e o Principe, e todos se vierão. Ho mar era cheio de bateis muy atauiados, assi os da armada, como outros
de gente que hyão ver. E todalas nãos, gales, e outros nauios com seus toldos, estandartes, e bandeyras, e artelharia
que tirauâo era tanta, e tão grossa, que auia homem receo de perigo, por estarem tão perto huns dos outros: este dia
foy muyto pêra folgar de ver, por ser tudo feyto no mar, e por os muytos, e muy ricos vestidos que todos os da armada
leuauâo, que de muy custosos, e muy galantes não se podia mais fazer.

A festa, a decoração da nau e a apresentação da comitiva sintetizam a imagem de invenção e
artifício e da qualidade e riqueza, mostradas pelas pessoas que acompanhavam a duquesa que, aliás,
Resende critica pelo carácter excessivo, de que se revestiu. A nau da duquesa - obra de madeira com
os seus «grandes aposentos e tão ricos que pareciam uns paços» - constitui um contraponto
superlativo da casa das festas de Évora, a que dedicaremos uma atenção particular mais adiante, ou
621. Maltese, "Introduzione", in Giorgio, Trattatt, 1967, tomo I : XV.
622. Garcia de Resende, Chronica, \xxxv\i, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 129-130.
623. Garcia de Resende, Hida da infante, in id., Crónica de D. João II eMiscelânea, 1973 : 332.
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do palácio com torres dessa outra infante, a imperatriz D. Leonor que setenta anos antes tinha
partido do mesmo lugar, ao tempo apenas o sítio de uma praia.
No segundo quartel do século XV, a sala, em particular a do paço real, passa a cumprir mais uma
função que consiste na cerimónia de «comer em público». O costume de comer publicamente terá
sido introduzido pelo infante D. Pedro.
Pina, Chwn. D. Affonso V.... fez prymeiramente husar que os Reis e Pryncepes nestes Reynos comessem em pubryco, e
fossem em suas mesas acompanhados, o que da'antes nam faziam, cá pella moor parte sempre comiam retraydos;
dizendo elle que suas mesas devyam ser escollas de sua Corte, pêra que custumavam mandar 1er proveitosos lyvros,
e ter praticas e disputa, de que se tomava muyto insyno e doutrina.

«Na perspectiva de uma 'civilização de costumes'», a mesa constituía «um dos 'espelhos'
privilegiados da civilidade e da aquisição das boas maneiras»625. Além disso, a cerimónia de comer
em público permite a exposição das qualidades e virtudes individuais da pessoa, dando conta da
«centralidade da temperança no conjunto das virtudes relativas à conservação do indivíduo»
No Livro dos Conselhos, D. Duarte guarda os apontamentos do modo como tomava as refeições durante o dia
Leal Conselheiro dedica um capítulo ao tema "Do regimento do estamago
.

.
7

, e no

O rei come só ou em companhia, fazendo honra, desse modo, às pessoas que são chamadas a comer
à mesa. Aliás, a solidão do rei pode ser lida como um sinal de enfatização da «majestade e
singularidade do seu estado» que também seria «observada na corte papal»
O acto do rei comer em público adquire um valor tão importante como antes tinha a reunião do rei
e da corte, na festa e no banquete. Com a instituição da cerimónia pública, a refeição constitui-se
como um momento de encontro e debate, de formação de costumes e de mostra de urbanidade.
Além disso, oferece um momento específico à comunicação pública, que ocorre quando o rei fala.
No conjunto, esse é aliás o sentido das cerimónias que D. João II organiza para apresentar o modelo
da corte, o seu estado e a qualidade do reino, quando recebe Bemohi na corte.
A recepção de D. João II ao príncipe do reino de Çanaga, na Guiné, e a sua comitiva, em 1488,
decorre com grandes solenidades de mostra de estado, que culminam no baptismo do príncipe e de
seus familiares, apadrinhado pelo rei e a rainha. No conjunto das cerimónias, há da parte do rei
como que a apresentação "pedagógica" do modelo da corte.

624. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, cxxv, Crónicas de Rui de Pina, \911 : 754.
625. Norbert Elias, La civilisation ds moeurs (Paris: Calman-Lévy, 1939,1973): 88,sg.,121-183, in Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 123.
626. Sergio Bertelli, // corpo del re. Sacralità deipotere nel 'Europa médiévale e moderna (Firenze: Ponte Alie Grazie, 1990) : 164-170, in Buescu,
Imagens do Príncipe, 1996 : 122.
627. "Regimento que fez o muy claro senhor rey dom eduarte", Livro dos Conselhos, f. 258v-264, 1982 : 253-256.
628. Dom Duarte, Leal Conselheiro, c,f. 94a- 95a, 1999 : 367-370.
629. Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 122.
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Em primeiro lugar, Bemohi fica alojado em Palmela, onde é ordenado o seu serviço e «todos os
outros cumprimentos» que lhe são devidos «que têm semelhança d'Estado». Depois é preparada a
sua entrada na corte, na altura alojada nas casas da Alfândega, em Setúbal. Houve vários encontros
com o rei e serões de momos e danças a que o príncipe assistiu, e para os quais «teve ordenado
asento de cadeira no topo da Salla defronte d'EIRey». Num dos dias, o príncipe foi ver o rei comer
publicamente em grande estado na sala armada para o efeito.
Pina, Chmn. D. João II. E a dous dias vio comer EIRey pubricamente, pêra o que se vestio, e mandou aparelhar a casa, e
mesa, de baixellas, e tapeçarias, iguarias, serviços, manistrees, e danças, tudo em gram perfeiçam; porque EIRey nas
cousas de propósito, que tocavam seu estado, era sobre todos muy cerimonial, e perfeyto.
O. de Resende, chron. dom loam il. E assi foy dous dias ver comer el Rey, que pêra isso se vestio ricamente, e a sala armada
de rica tapeçaria, e com dorsel de brocado, e muyta, e muy rica prata, e seus officiaes mores com reis darmas, e
porteiros de maça, e muytos ministros, e danças, tombetas, e atabales, tudo feyto em grande perfeição, porque el Rey
nas cousas que tocauão a seu estado era sobre todos muy cerimonial, e perfeito.

Diferentemente, numa recepção oferecida por D. João II a um grande senhor inglês, são significadas
mostras de cortesia que qualificam a cerimónia ao nível de um encontro cortesão (quase) entre
pares.
Pina, Chmn. D. João II. [Monseor Duarte Senhor d'Escallas, de Inglaterra; veio para as guerras com Granada] E aa sua
volta de Graada, que veeo pêra embarcar em Lixboa, e se hir em sua terra, achou ja EIRey em Lixboa, que lhe fez
logo muy honrado acolhimento, e despois o tratou com grandes festas de touros, e canas, e momos; e comeo com
EIRey a hû a mesa pêra que o convidou nos Paaços d' Alcáçova, e algû s de sua companhia pessoas principais,
comeram a vista em outra mesa com algû s Condes, e homens honrados destes Regnos, que na Corte se acertaram,
e que EIRey espicialmente pêra isso convidou, onde se fezeram muitas e mui bem guardadas cerimonias; porque
EIRey era delias muito amigo, e nellas muy sotil e prudente enventor.

As cerimónias de comer em público decorrem no aposento principal do edifício, a sala (grande)
aparelhada e concertada para o efeito. O carácter formal do acontecimento é evidenciado num
episódio dos últimos tempos de vida de D. João, que se dá em Évora em 1495.
G. de Resende, Chron. dom loam II. [Évora c. 1495] Do que se fez em Euora a entrada de hùa porta da salla
NEste tempo foy el Rey hum Domingo ouuir Missa a Se, e com sua doença se achou la mal e agastado, e mandou ao
veador que teuesse a mesa posta em hû a salla grande, e que a teuesse de todo despejada, e o veador o fez assi, e lha
teue sem pessoa algû a, muyto augoada, e enramada de canas, e ramos verdes: vindo el rey entrando polia porta sem
entrar ninguém diante a mandou fechar: muytas pessoas principaes não sabendo o que ele tinha mandado, e por ser
em sala quiseram entrar, e punham força nas portas, e por serem muyto grandes, e o veador, e porteiros as não
poderem fechar, disseram alto: Senhores, tendeuos, que manda el Rey que não entre pessoa algû a. E elle ouuindo
ho rumor virou atras, e disse alto: Abri essas portas: em se abrindo, os que por força queriam entrar, e ouueram de
cayr por diante, em vendo el Rey cayram todos por de trás huns sobre os outros, que tanta força poseram, por el Rey
não ver os que querião forçar a porta, e não se vio algum a porta, e el Rey as mandou ficar abertas, e em quanto comeo
não pareceo pessoa algû a em toda a varanda, que desta maneira era temido e acatado, andando ja pêra morrer.633

As expressões utilizadas («sala grande», «por ser em sala quiseram entrar») são elucidativas do
modo como é entendida a função pública que acontece naquela sala do paço de Évora que, aliás, se
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encontrava relacionada directamente com uma varanda. Numa cerimónia singular, o rei come em
público, mantendo as portas fechadas. Estando só, o acto apesar de tudo detém o seu pleno
significado institucional e preenche integralmente o espaço da sala grande do paço. Não é
necessário haver um banquete e muitos comensais para que exista o acto público. Se o rei come na
sala, então esse acto é público. Não precisa de ser visto para que exista e tenha lugar, pelo que as
portas poderão estar abertas ou fechadas.
Na crónica do Felicíssimo Rei, Damião de Góis descreve a consoada solene que D. Manuel
costumava ter, com grande aparato, nas vésperas de Natal. A cerimónia reunia senhores e nobreza,
que andavam na corte, e era compartida com as damas da rainha e os servidores do paço.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV Nas vésperas do Natal cõsoaua publicamente em sala cõ todo stado de porteiros de maça,
reis darmas, trõbetas, atabales, charamelas, & em quãto cõsoaua dauão de cõsoar a todolos senhores, fidalgos,
caualleiros, & escudeiros q stauã na sala, na qual se aj û tauão naquelle dia todolos q andauão na corte, por saberem
ho gosto q elRei leuaua em fazer este bãquete, q todo era de fructas verdes, & daçuquar, & de cõseruas q lhe trazião
da ilha da madeira: depois desta cõsoada acabada mãdaua Vasqueanes corte real (do seu cõselho q ho seruio de
veador todo o tempo que regnou) de consoar ás damas da Rainha, & a todolos offiçiaes delRei a suas casas, & depois
se daua na guarda reposta pêra hos capelães, cãtores, physicos, ministreis, reposteiros, moços da estribeira, & do
monte, & hos moços da camará, que erâo hos q trazião hos platos á consoada delRei, consoauão todos na guarda
reposta, esta era h û a das solemnes, & mais desej ada festa de quãtas se na Corte faziam per todo ho discurso do anno,
na qual consoada se gastaua muito:.. .

É certo que a festa se enquadra no ambiente de celebração que caracteriza o reinado de D. Manuel,
e quadra com a personalidade extrovertida, nele reconhecida. Porém, além disso, a ideia da
consoada em comum, com todos os que partilham o espaço doméstico, reata a presença da figura
patriarcal do Pai, na pessoa de D. Manuel. A parte do discurso de governação que atribui à pessoa
real o sentido de pater, figura paternal de pai e de pastor entre o seu povo, articula-se com a figura
de Pai, festejada na consoada tradicional, em vésperas de Natal, no quadro doméstico da
comunidade da família (real) e todos os do serviço da casa.
Já no reinado de D. João III, o rei come com grande cerimónia na «varanda grande» dos paços da
Ribeira, no dia de Páscoa, como é referido numa reedição do acontecimento, no dia em que D.
Sebastião tomou casa própria.
Relações de Pêro de Alcáçova Cameir, "Quanto El-Rei D. Sebastião tomou sua Casa" (1563). Em ã cidade de Lisboa, têrça-feira, dia de
Santa Cruz, 25 do mês de Setembro, tomou El-Rei D. Sebastião, nosso Senhor, sua Casa, e comeu, no dito dia, na
varanda grande, com todas as cerimónias, com que El-Rei, que Deus tem, comia em dia de Páscoa, porque até então
Sua Alteza comia com a Rainha, nossa Senhora, sua avó. 635

O acto de comer em público viabiliza a possibilidade do acto ritual da fala pública, organizado
muitas vezes em relação com a refeição.

634. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 225-226.
635. Relações de Pêro de Alcáçova, 1937 : 456.
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G. de Resende, chron. dom loam il. [Príncipe dom João, no regresso da batalha de Toro]. . . e veo ter a Páscoa a Miranda
do Doiro, e de Miranda onde ha Princesa sua molher estaua, e dahy a poucos dias disse alto, e publicamente estando
comendo a mesa estas palauras: Muy necessária cousa me foy vestir as armas, para conhecer os homens a que deuo
de fazer mercê. Palauras certo dignas de memoria.

Ao longo de todo o período medieval e ainda na época moderna, o rei mostra mais do que fala, se
assim pode ser dito. Os momentos de fala pública adquirem por isso o sentido de um ritual que pode
ocorrer no espaço urbano público e na sala grande do paço, seja no acto de comer em público, seja
num momento especialmente convocado para o efeito, como terá sido o caso da comunicação da
decisão de D. Manuel de se casar pela terceira vez.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, iv. As novas deste Casamento chegara a el Rei stando em Lisboa, cõ que elle foi mui
alegre, mas ho Principe, & algù s senhores, & fidalgos do Regno ho tomaram mal, ho que elRei entendendo mãdou
hum dia chamar hos que se entam acharão na corte, & lhes fez hû a falia em que deu razões de que todos ficaram
satisfeitos, saluo ho Príncipe, que nunqua disso mostrou ter gosto, nem contentamento, a qual falia acabada lhe forão
todos beijar ha mão,.. . 637

Veja-se ainda o caso de uma deslocação inesperada de D. João II a casa de Rui de Sousa, senhor
principal do seu conselho, para fazer uma declaração que devia tomar um sentido público. A fala
decorre no espaço doméstico daquele senhor principal do conselho do rei, que não o esperava e por
isso não tinha a casa concertada para receber o rei, sendo necessário ordená-la sumariamente com
os elementos que a haviam de qualificar para o efeito.
Agravado de certas palavras que Rui de Sousa «soltou de paixão», por o rei não se mostrar disposto a fazer uma coisa de
justiça sobre a qual lhe tinha falado, mas arrependido da medida de repreensão que impôs, depois de cair na razão, D. João
II decide ir a casa de Rui de Sousa para significar o acto da reconciliação:
G de Resende, Chron. dom loam il.... e apertando Ruy de Sousa nisso, soltou alg Q as palauras soltas com paixão, as quaes
lhe el Rey respondeo áspero, e lhe mandou que se tirasse diante délie, e recolhido, por Ruy de Sousa ser pessoa
principal, e velho que elle muyto estimaua, pesoulhe do que lhe disse, e tanto que todos se recolherão mandou por
h Q a mula, e caualgou, e soo com muyto pooucos se foy a casa de Ruy de Sousa, e mandou que lhe mandasse fazer
hua camilha, que queria ter festa, e mandou chamar dom loam de Sousa seu filho, e com elles sos lhe disse:...

Está assim identificada uma declaração pública, ainda que feita no interior de uma casa privada,
com a presença do rei, acompanhado de muito poucos e a sós com os principais da linhagem. O
carácter de declaração pública é dado pelo acto de o rei se deslocar a casa de Rui de Sousa, e porque
a fala é pronunciada num espaço designado para o efeito com o sentido de sala. A descrição refere
elementos móveis (a camilha) que são utilizados para preparar e qualificar o espaço para a festa,
deixando a impressão de que a casa poderia não ter um aposento com a função própria de sala.
Há ainda um outro aspecto das questões ligadas à definição da sala enquanto tal. Nas casas
qualificadas, a importância do espaço da sala parece formar-se a partir da sua função como espaço
de comer em público. A contrapartida da ideia será porventura a de que o acto de receber se realiza

636. Garcia de Resende, Chronica, xiiii, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 16.
637. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxxiii, (1949-1955), parte IV : 84.
638. Garcia de Resende, Chronica, clxxiii, Crónica de D. João 11 eMiscelânea, 1973 : 248.
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como um encontro ordenado por referência ao lugar e ao espaço da mesa (é esse também o sentido
do que se passa em casa de Rui de Sousa). Esse aspecto pode ser notado em relação com um
episódio que se passa com D. Afonso, marquês de Valença, e a sua comitiva, a propósito do seu
alojamento em Roma.
Em 1451-52, por incumbência de D. Afonso V, D. Afonso acompanha a imperatriz D. Leonor na
ida a Itália, para ser entregue ao imperador Frederico III. Uma carta que relata os acontecimentos
da viagem dá conta da procura de um alojamento condigno para o marquês, na cidade papal.
Carta de Pedro de Sousa para dom Jaime que lhe tinha perguntado pela jornada do marquês de Valença. . . . a n t e s q u e e n t r a s s e e m R o m a

sinco dias, me mandou lâ, porque a via seis, ou sete mezes que enviara hum Escudeiro a Roma, para lhe alugar humas
boas Cazas, e para lhe comprar sevado, e enviou toda a sua tapessaria, que tinha boa, e fiz armar a salla, e as Cameras,
e a fazer Copeiras com muitos degraus, e correger meza em hum estrado de três degraos onde ele avia de comer, e
assy mezas para toda a salla; e com isto tive tudo corregido, torneime para elle, antes huma jornada que chegasse a
Roma, e dali se aparelhou, e vistou todos aquelles que hião com elle .

Nota-se a importância atribuída à organização da sala onde D. Afonso há-de comer. Essa parece ser
a medida de qualificação do que hão-de ser as «casas boas» para o marquês. Dos exemplos
recolhidos sobressai a ideia de uma clarificação do sentido do aposento sala em duas vertentes. Em
primeiro lugar, o uso da sala está, desde sempre, relacionado com o acontecimento solene, com a
reunião institucional, a cerimónia de receber, a festa social e o banquete. De novo há a elevação de
certos actos, antes privados, à esfera social. A refeição, distinta do banquete, vai ser "trazida à luz
do dia" e vai ser ordenada. O espaço da sala organiza-se para o acto de comer, à semelhança de um
ordenamento para as cerimónias públicas de natureza institucional.
Se na sala do paço real, o trono toma lugar no estrado, quando a sala é preparada para as cortes e
para recepções, no caso dos banquetes, será esse o lugar da mesa do rei. Nas casas privadas que
pertencem a senhores principais, a sala torna-se o espaço distintivo do acto público de comer, com
um estrado e eventualmente uma copeira de aparato, «com muitos degraus» conforme o estado da
casa. O restante mobiliário poderá ser móvel, obedecendo a sua disposição ao ordenamento de salas
do capítulo e dos refeitórios. As paredes que limitam o espaço referenciam a posição alinhada de
bancos e mesas.
Na crónica de D. Manuel, existem descrições do encontro de culturas e a observação comparada de
costumes dos povos e das relações das pessoas em sociedade que permitem reconstruir o olhar da
época, admitindo que o registo tenha funcionado como um filtro de leitura de diferenças e
semelhanças, retendo os aspectos considerados mais relevantes. Está nesse caso o relato da
recepção do rei de Calcutá a Vasco da Gama e a descrição da sala.

639. A. C. de Sousa, Pmvas, 1045-1954, tomo 1, livro III, n.° 55 : 386.
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Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, I. EIRei estaua em h ù a salla grande, çerquada aho redor dassentos de pao mu i bem
laurados, aleuantados h û s dos outros, a modo de coro, ou teatro, hos quaes se encheram luogo de Caimães, & Naires.
Ho chão desta salla era todo cuberto de veludo verde, & has paredes armadas de pannos de seda, & ouro, de cores.
EIRei estaua lançado em hum catei (que sam leitos quomo de campo) cuberto de hum panno de seda branqua, &
ouro, bem laurado, & per cima hum sobreçeo do j a e z : . . .

Há três pormenores que o cronista retém como importantes. A magnificência do lugar do rei e a sua
diferença, porque não é um trono mas um leito ao modo das camas "de campanha", com um
sobrecéu; e a disposição dos assentos em volta da sala, como em anfiteatro, para a qual a imagem
invocada é a de um coro ou teatro. Da última indicação, pela falta de comparação, parece
depreender-se que não seria essa a organização corrente das salas grandes do reino. Nesse sentido,
talvez a concepção da sala de madeira construída para as festas de casamento do príncipe D. Afonso
em 1491, que apresenta uma organização envolvente de estrados com degraus em volta, tivesse sido
apreciada pela sua diferença e novidade.
A sala organiza a casa e é o seu elemento mais importante. Em vários exemplos citados pode ser
estabelecida a sua relação directa com uma varanda e escada, de onde se infere a sua posição à
cabeça da acessibilidade ao interior do edifício, e a subordinação da parte mais privada dos
aposentamentos. No paço da Ribeira, sala e varanda aparecem descritas num fôlego. Em Évora, são
três as peças de composição: o lugar onde o rei vai ouvir missa, a varanda que faz a passagem, e a
sala que abre para a varanda. Principalmente, o elemento estável da disposição do edifício ao nível
do andar nobre é a articulação entre a sala e a escada.
Retomemos a descrição dos encontros que desenham a apresentação da rainha D. Leonor, terceira
mulher de D. Manuel, primeiro no Crato, a D. Manuel e ao príncipe, e depois em Almeirim, aos
infantes e, finalmente, às infantes que já foram referidas.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, iv.... depois da Rainha ter ceado chegou elRei has nove horas da noite, ho qual ha rainha
veo receber no peitoril da scada da salla, onde se fezeram suas cortesias quomo dentre marido, & molher, ho que
feito, ho Principe que vinha cõ elRei quisera beijar ha mão á rainha, mas ella lha não quis dàr, posto que ho Principe
nisso insistisse,.. . Dalli se foi elrei a Almeirim, donde hos Infantes dom Luis, dom Fernando, & dom Afonso
Cardeal de Portugal ha sairã a receber h u a legoa da villa, acõpanhados... : deste lugar abalarão cõ trõbetas, atabales,
& charamellas sem çessarè atté almeirim, onde as Infantes, dona Isabel, & dona Beatriz, acõpanhadas do duque de
Bragãça, & dos codes de Portalegre, Tarouqua, & do Vimioso stauâ sperâdo ha Rainha aho pé da scada da sala velha,
que saia aho terreiro, mas em ha Rainha chegando vedo q faziam has Infantes mostra de querer ë sair fora dos
degraos pêra ha ire receber, se lançou de h û a saca branca, muito fermosa, em q vinha, com tanta pressa q has foi
tomar ainda nos degraos, õde has Infantes lhe fezeram cortesia, cõ hos geolhos atté ho chão, tomãdolhe ha mão pêra
lha beijar, ho q ella per nenhum modo quis consentir, mas antes has abraçou, & aleuãtou cõ muito gasalho, &
cortesia: . . . 641

Um aspecto saliente do conjunto de passos dados no espaço é o facto de os princípios de cortesia
abraçarem numa única composição movimentos à escala máxima do território, com a espera a uma

640. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xcvii, (1949-1955), parte 1: 93.
641. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxxiii, (1949-1955), parte IV : 87,88 ; ver : 615.
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légua da vila e o cortejo até ao paço, e movimentos à escala mínima do degrau e do passo que sai
fora da escada. A escada e os degraus compassam a aproximação até ao encontro face a face que é
selado com a passagem à sala.
10.2.2 A sala de madeira de Évora
L. B. Alberti escreve sobre a relação entre a escala mínima e máxima que estabelece o princípio de
analogia da disposição das partes de um edifício e do ordenamento do desenho da cidade.
Alberti,Dereaed. v, [ii]. Nella casa 1'atrio, la sala e gli ambienti consimili devono essere fatti alio stesso modo che in una
città il foro e i grandi viali: non già, cioè, in posizione marginale, recôndita o angusta, ma in luogo ben visibile e tale
da esser raggiunto nel modo piu diretto dalle altre parti delFedificio. Ad essi devono dirigersi i vani delle scale e
degli androni cosi come i forestieri a render omaggio e a ringraziare.
Alberti, Dereaed. i, [ix]. E se è vero il detto dei filosofi, che la città è come una grande casa, e la casa a sua volta una
piccola città, non si avrà torto sostenendo che le membra di una casa sono esse stesse piccole abitazioni: come ad
esempio 1'atrio, il cortile*, la sala da pranzo, il portico, etc.; il tralasciare per noncuranza o trascuratezza uno solo di
questi elementi danneggia il decoro e il mérito delFopera.
* cortile: il termine xystus è di accezione ambigua; cf. Vitr.VI.vii.5: «nostri autem hypaethrus ambulationes xysta
appellant, quas Graeci TtocpocSpouiôaî, dicunt.» Anche l'A. probabilmente pensava, oltre che aile corti chiuse, a dei
loggiati aperti.

As implicações desse sentido não pertencem unicamente a uma figura de analogia, mas têm uma
consequência real ao nível da configuração dos espaços. A correspondência entre as partes é
definida pelos mesmos princípios de proporção e de composição. A última passagem citada dá, na
versão original em latim, o sentido de unidade da cidade e da casa, quando refere, não
respectivamente grande casa e pequena cidade, mas máxima casa e mínima cidade.
Alberti, De re aed I, [ix]. Quod si civitas philosophorum sententia maxima quaedam est domus et contra domus ipsa
minima quaedam civitas, quidni harum ipsarum membra minima quaedam esse domicilia dicentur? uti est atrium
xixtus cenaculum porticus et huiusmodi.

A sala de madeira das festas de casamento de D. Afonso, implantada na horta do convento de São
Francisco, do lado da portaria do mosteiro, corporiza a imagem de obra magna à escala urbana. A
sua condição é ambivalente, pois pode ser interpretada simultaneamente como casa e sala grande
acrescida aos paços reais, e como grande espaço público, um magnífico terreiro coberto e
agasalhado, preparado convenientemente para a época do ano em que decorrem as celebrações.
Pina, Chmn. D. Joaõ il. E por quanto nos Paços todos nom avia salla tam grande, em que tanta gente podesse agasalhar,
mandou EIRey fazer hfl a de novo de madeira que per grande artefício, e engenho d'oficiaes se fez na Orta de Sam
Francisco, logo pegada no Moesteiro cuja largua jazia Norte, e Sul, em que de longo avia cem covados de três palmos
covado, e de ancho vinte, e cinquo covados, e d'altura vinte e quatro covados; e foy toda armada das paredes que
eram de taipa, e esteos, de ricos lambees, e assi délies também toldada. Tynha a porta principal contra o Norte, e no
topo era fecto h û Estrado Real, que chegava de parede a parede a que sobiam per degraaos; e contra o Ponente tynha
h£I a porta per que se serviam pêra os Paços. Tynha quatro cadafalsos envestidos nas paredes, dous de cada banda

642. MbeTti,L'Architettura. Dere aedifícatoria, 1966, tomo 1: 338,340.
643. Alberti, L'Architeiiura. Dere aedifícatoria, 1966,tomoI : 64
644. Alberti, L 'Architetlura. De re aedifícatoria, 1966, tomo 1: 65.
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pêra manistrees; e hù mui grande aa mão direita da entrada pêra bastardas, e atabales; e aa mão esquerda h d a
grande, e alta copa de muitos degraaos. E ao longo da dieta salla de cada banda foram fectos h 0 s estrados que
continuavam atee os cabos a que sobiam per degraaos, ao longo dos quaaes de cada parte, eram fectas duas grades
de paao pintadas h ti as ao pee dos dictos degraaos, e outras no degrao de cima; e esto pêra nos degraos que avia
vazios antre a primeira, e a segunda se recolher a gente toda, e pêra nos dous degraaos que ficavam vazios antre a
segunda grade, e as mesas, estarem soomente os servidores delias que eram quatorze .s. sete de cada banda. E no
meo destes estrados ao longo da dieta salla se fazia hù a rua muy ancha, e o terrado dela era argamassado, e muy
igual.645
G. de Resende, Chron. dom loam II. Da grande sala de madeyra que el Rey mandou fazer
Porque nos paços todos não auia casa tam grande, e em que tanta gente se podesse agasalhar, auendo ahy grandes
salas, mandou el Rey fazer h u a sala noua de madeyra per grande ingenho e artifício, e cousa grande, que se fez onde
era a orta de Sam Francisco, pegada com a porta do mosteiro e os paços, que jazia ao longo norte e sul. Tamanha,
que era de longo de trezentos palmos, e de largo de setenta e cinco palmos, e de alto de setenta e dous palmos. Foy
armada das paredes sobre grandes e fortes mastos, que com grande custo de Lisboa foram trazidos, e antre os mastos
de paredes e taypas, e per cima armada de mastos delgados, e outras madeyras, e cuberta de tauoado, trincado, e
calefetado, e breado como nao de madeyra, que não podia chouer nella gotta d'agoa. E de dentro era toda das paredes
e de cima armada, e toldada de ricos e fermosos lambeis, cousa noua, que parecia muyto bem polia diferença que
tinha dos brocados e tapeçaria. Tinha a porta principal muyto grande com as portas muyto bem pintadas, no topo
contra o norte e no outro topo era feyto hum muyto grande estrado real, que chegaua de parede a parede, a que subiam
por muytos degraos, tudo alcatifado de ricas alcatifas. E contra o poente tinha h ù a porta junto do estrado, de que se
seruião pêra os paços, por onde as pessoas reaes vinham e hiam: tinha quatro casas de fora pegadas nella, com muyto
grandes arcos altos nas paredes da sala, dous de cada banda, que a faziam ainda parecer mayor, pêra muytos
menistres que nelles estauam muyto altos, e bem agasalhados, donde tangião a sua vontade. E hum muyto grande
cadafalso a entrada da porta a mão esquerda pêra as trombetas bastardas, e atambores, de muytos degraus, em que
estauam assentados a sua vontade, sem tolherem vista huns aos outros. E á mam direita era feita hù a muyto grande
e muyto alta copeira, de muytos degraos, ha mayor que nunca vi, que tomaua da porta ate a parede da sala, e tinha
tanta, e tam rica prata, e tantas e tamanhas e ricas peças, que era cousa espantosa, e de grande marauilha. E ao longo
da sala de cada parte foram feytos huns estrados, que chegauam de junto da copeira e cadafalso das trombetas ate
junto do estrado real, e que subiam por degraos, e tinham de cada parte duas grades de pao, muyto bem lauradas,
h 0 a que estaua no cham ao pe dos degraos, e a outra no degrao de cima. Isto, pêra nos degraos vazios antre huma
grade e a outra se recolher, e estar muyta gente sem pejar a sala, e verem todos muyto bem, sem tolherem vista huns
aos outros, os quaes eram pessoas honradas, cortesãos e cidadãos, que ally entrauam per mandado dos mestres salas;
e da grade de cima estauam as mesas, e os seruidores que delias estauam ordenados, os que eram necessários, e mais
não. E as mesas que estauão em todo em cima, com seus assentos encostados as paredes, eram por todas quatorze
mesas muyto grandes, sete de cada parte, em que cabia muyta gente, e no meyo destes estrados fícaua a sala
despejada em muyto grande largura, e o cham bem argamassado.646

As descrições da sala de madeira devolvem a visão do espaço, na época, e mostram o modo como
foi percebido e apreciado arquitecturalmente. Desse ponto de vista, ordenamos algumas das
características arquitectónicas que foram julgadas relevantes na qualificação daquela sala grande.
Como estrutura «urgente» edificada para a celebração da festa do casamento do príncipe herdeiro,
a obra do reinado de D. João II evoca a comparação do palácio magno, o paço de madeira
construído na alcáçova de Lisboa, por ocasião das festas de casamento da infante D. Leonor, em
1451. Por sua vez, a festa joanina não deixará de ser lembrada nas celebrações do recebimento da
infante D. Beatriz, sendo suplantada em magnificência, galanteria e invenção, no modo combinado
como as celebrações de 1521 se desenvolvem em terra, no paço da Ribeira, e no mar, numa sala
grande dentro da nau. Aliás, na descrição da solução construtiva da sala de madeira de Évora,
645. Pina, Chronica D'EWjei Dom Joaõ II, xliv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 972-973.
646. Garcia de Resende, Chronica, cxviii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 162-163.
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Garcia de Resende, que escreve mais tarde, não perde a oportunidade de sublinhar a sua semelhança
«com nau de madeira».
Embora as narrativas dos dois cronistas sejam concordantes em linhas gerais, revelam pequenas
diferenças que se completam na leitura. Rui de Pina designa o espaço como sala e Garcia de
Resende como casa para sublinhar a diferença da edificação relativamente à sala grande de um
paço, e porque assim nota o carácter concluso da obra, como se se tratasse de um edifício à escala
urbana. Os dois autores fazem a leitura de que esse é um espaço novo e coisa grande, feita com
engenho e artifício.
Também a decoração é considerada «cousa nova que parecia muito bem pela diferença», pois o
interior não era concertado com brocados e tapeçarias (era o caso no paço de madeira afonsino),
mas sim era armado e toldado de «ricos formosos lambeis».
A casa implantava-se entre o convento de São Francisco e os paços, orientada no sentido norte-sul,
ao comprido, com a entrada principal voltada a norte, para o terreiro de São Francisco. Ao fundo,
erguia-se o estrado real mais alto, a que se acedia «por muitos degraus». De cada lado, o estrado
continuava a todo o comprimento em volta, porém certamente a um nível inferior. Esses estrados
laterais, com os assentos encostados à parede, acolhiam sete mesas compridas de cada lado, a que
se acedia «por degraus» que eram delimitados, em baixo e em cima, por guardas de madeira ao
modo de um pequeno "anfiteatro", permitindo a presença de muita gente «e verem todos muito
bem». À entrada da porta, do lado esquerdo, situava-se a tribuna (o «cadafalso») dos músicos e, do
lado direito, a copeira disposta em degraus, onde eram expostas alfaias de prata e outras peças (tal
como na casa do marquês de Valença em Roma, em 1452). Uma passagem interior, do lado poente,
junto do estrado real, fazia a comunicação com o paço. Do mesmo lado, far-se-ia também a
circulação de serviço. Nos lados maiores da sala, abriam-se dois compartimentos, por meio de
grandes e altos arcos, onde se instalavam os músicos de cordas. A posição desses espaços,
designados como «casas de fora», deveria ser ao modo de tribunas elevadas, pois os assentos das
mesas laterais compridas encostavam-se às paredes, e os menistros que estavam naquelas casas de
fora, «muito altos, e bem agasalhados» tangiam à sua vontade (o acesso seria feito igualmente por
fora).
A leitura de Garcia de Resende sublinha a qualidade do espaço pela sua amplitude e visibilidade. A
abertura aos espaços laterais fazia a sala parecer maior, e a colocação dos músicos deixava a sua
vista desimpedida. Além disso, o espaço dos degraus, que antecedia os estrados laterais, permitia
recolher as pessoas «sem pejar a sala». Desse modo, a sala permanecia, no meio, «despejada em
muito grande largura».
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A organização do espaço da sala sugere a comparação com a disposição das salas de actos no
colégio do Espírito Santo, em Évora, e na Universidade de Coimbra, no sítio onde tinha sido a sala
do paço real. Na colocação elevada das tribunas laterais e do estrado ao fundo, a solução antecipa
o ordenamento das igrejas das Misericórdias, com um volume interior em caixa e a tribuna lateral
para os mesários e o carneiro ao fundo. Assim, ainda que posterior, o conjunto dessas obras ajuda
a interpretar o espaço da sala grande de madeira e dá a compreender de que modo a sua concepção
poderia ter influído na formação do conceito de espaço da igreja-caixa com tribunas.
Outras referências são fundamentais para estabelecer a relação da casa/sala de madeira com a
disposição dos espaços urbanos. A configuração e as dimensões indicadas (75 por 300 palmos)
determinam um espaço em que a largura se relaciona com o comprimento numa razão de 1:4. A
altura é de 72 palmos. Independentemente de um estudo mais aprofundado que conduzisse a uma
hipótese projectual, é possível afirmar que essas medidas e proporção se aproximam das dimensões
correntes usadas no desenho urbano, seja na determinação da proporção de espaços urbanos, seja
na determinação do corpo de quarteirões, a partir do módulo do topo

. Ora, é precisamente Rui

de Pina quem primeiro invoca essa relação, ao fazer a analogia do corredor central com uma rua
ancha. Não se trata apenas de uma figura de retórica para significar a grande amplitude e funções
daquele espaço. De facto, uma aproximação mais fina à distribuição tripartida das medidas da sala,
à largura, fazendo a distinção da medida dos estrados laterais, dos degraus e do corredor, permite
atribuir uma dimensão provável ao espaço central equivalente à largura de uma rua urbana
principal.
Se a largura da sala indicada é de 75 palmos, a simples divisão tripartida daria um valor de 25
palmos para a rua larga do meio (não entrando em consideração com a possibilidade de as medidas
indicadas para a sala grande se referirem ao corpo da edificação e não ao seu interior). A sua largura
mínima poderia ter sido de cerca de 20 palmos. Provavelmente, estaria balizada entre os 35 ou 36
palmos ou mesmo 40 palmos, estabelecendo estes últimos valores sistemas de proporção
significantes, seja em relação à largura total e parcial dos estrados, seja em relação à altura da sala.
A interpetação das proporções reservadas à rua do meio, em relação com a dimensão do espaço
dado aos estrados e degraus laterais, implica decidir a que se refere a medida de largura total de 75
palmos. Porém, é possível apreciar apenas a relação simples entre a rua ancha e a altura da sala. Para
uma altura de 72 palmos, as medidas de rua de 20, 36 e 40 palmos encontrar-se-iam as proporções,
respectivamente, de 12:5 {multiple superpartiemr

), 2:1 {multiple) e 9:5 {superpartient).

647. Segundo o estudo de casos e análises métricas desenvolvidos na FAUP, na parte prática da disciplina de História da Arquitectura Portuguesa.
648. Lionel March, Architectonics of Humanism: Essays on Number in Architecture (Chichester : Academy Editions, 1998) : 60.
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Évora, a igreja de São Francisco e a sala de madeira, sobreposição de desenhos de levantamento da igreja e
de esquemas planimétricos da sala realizados segundo as medidas descritas nas crónicas
Planta de São Francisco segundo a DGEMN, desenho sem data, actualizado em 1979, esc. 1:800, e planta
da sala (300 x 75 palmos, palmo de 0.22 m). Corte transversal da igreja de São Francisco segundo
levantamento da DGEMN de 1955, esc. 1:400, com sobreposição do esquema de medidas da sala de
Madeira em largura e altura (75 x 72 palmos). Corte transversal da igreja obtido por meio da restituição de
metade do desenho reflectido "em espelho".

225

Em qualquer caso, a escala designada é efectivamente a de uma rua urbana principal, se forem
lembradas medidas como as da rua Nova dos Mercadores, em Lisboa, que teria cerca de quarenta
palmos de largura.
A possibilidade de existir uma noção de escala comum entre os edifícios e o desenho da cidade, é
significada, por exemplo, na definição da nave de uma igreja matriz e da rua principal do lugar
urbano onde se insere, uma hipótese provável, considerando a aproximação a diferentes situações
de desenho urbano e de proporcionamento dos edifícios principais

. Desse modo é apontada a

possibilidade de uma unidade de escala e simetria do corpo edificado urbano. Além da referência
de escala urbana, a sala de madeira aproxima-se de um modelo à escala quase natural do corpo da
igreja de São Francisco, cuja construção decorria então no terreiro fronteiro.
A sobreposição do esquema planimétrico da sala sobre a planta actual da igreja [225], conforme as
medidas indicadas por Garcia de Resende e Rui de Pina (provavelmente, medidas de corpo da
edificação), permite conhecer de que modo a sala de madeira antecipava a leitura do espaço e da
volumetria interior da igreja projectada (em altura, a medida constante das crónicas haveria de ser
apenas até ao arranque da estrutura do telhado, pois de outro modo o espaço da sala apresentar-seia com uma forma "tubular"). O desmantelamento da casa, realizado pouco tempo depois, dado que
não se conhece a menção de uma utilização prolongada do espaço, apagou a lembrança de
acontecimentos que a morte do príncipe tinha destituído de sentido. Ao mesmo tempo, a estrutura
poderá ter sido aproveitada para o levantamento de andaimes e cimbres da igreja que começava
então a elevar-se ao lado.

10.3 A livraria
D. Duarte possuía uma colecção de livros com um número apreciável de obras; terá sido o primeiro
rei a formar uma biblioteca

. Todavia, ao certo conhece-se apenas a existência da livraria do paço

do tempo de D. Afonso V.
Pina, Chmn. D. Affonso v. Foy o Prymeiro Rey destes Reynos que ajuntou boõs livros, e fez livraria em seus paços,...

Se a fundação da livraria cabe nos primeiros anos do reinado de D. Afonso, por maioria de razão
não deve ser dissociada de iniciativas anteriores, atribuíveis a D. Duarte, e da influência esclarecida
do regente infante D. Pedro, bem como dos mestres que acompanham os anos de formação do
príncipe e de suas irmãs.

649. Marta Oliveira (coord.), "O desenho da cidade . . .", Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português, 2001 : 86.
650. Livro do Cartório de Évora existente na Biblioteca de Lisboa, publ. por Gabriel Pereira ; O Paço de Cintra, 1903 : 30.
651. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V,ccxiú,Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 880.
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Saliente-se a importância atribuída a um primeiro tratado humanista (Pier Paolo Vergerio De (1370-1444), De ingenuis
moribus et liberalibus adolescentiae studiis (1402-1403)) que propõe a formação do carácter dos jovens «instaurando,
como finalidade primeira, através do exercício das artes liberais, a formação do indivíduo enquanto parte do corpo da
república, ou seja enquanto cidadão». A pedido do infante D. Pedro, a obra é traduzida para português por Vasco
Fernandes de Lucena.

Há vários elementos que convergem, na época, no sentido de increver os documentos e o registo
escrito, os livros e a sua guarda, a leitura e a cultura letrada como temas do governo, da vida na
corte, no que já foi entendido por Freitas de Carvalho como uma vontade de «criar uma tradição de
literatura que servisse a uma cultura política»653. Conta-se o registo das Ordenações, a redacção
das crónicas de reis, iniciada com Fernão Lopes, ainda no reinado de D. João I, e prosseguida nos
reinados seguintes. Deve-se à geração de D. João I e de seus filhos, em especial D. Duarte e D.
Pedro, a formação de círculos alargados de leitura e debate de ideias, na corte, que explicam, entre
outras obras, o Leal Conselheiro e o Livro de Conselhos, as cartas de D. Pedro, a tradução de Cícero
De officiis, e a escrita do Livro da virtuosa benfeitoria, moldado pela obra de Séneca De
Beneficiis,654 ou ainda a iniciativa do infante de tornar público o acto de comer, associando-o a
leituras, a práticas edificantes e ao debate de ideias de cultura política, de formação pessoal e de
reflexão espiritual. Insere-se neste quadro o conselho de D. Duarte acerca da maneira «para bem
tornar alguma leitura em nossa linguagem», recomendando que não se ponham «palavras latinadas
nem de outra linguagem mas tudo seja português escrito mais achegadamente ao chão e geral
costume de nosso falar que se pode fazer», para que seja possível a recepção mais alargada de certas
obras.
A designação de livraria significa que foi feita a passagem de uma noção de colecção de livros,
denotada na expressão «estes são os liuros que tinha el rey dom duarte»655 (aliás, a expressão verbal
indica que a relação terá sido feita depois da sua morte, e não em vida como é estimado na edição
citada) à formação do sentido de corpo ordenado que é o de biblioteca. Finalmente há a sua
conformação como corpo arquitectónico, a «cassa honde esta a nossa liuraria» com mobiliário
específico. Nos anos de 1449 a 1551, é ordenada a casa da livraria no paço da alcáçova de Lisboa,
que recebe mobiliário adequado, conforme consta de uma carta de quitação a Fernão Dias, servidor
da rainha D. Leonor e almoxarife das obras do castelo e paços de Lisboa.
"Carta de quitação" para Fernão Dias, almoxarife das obras do castelo e paços de Lisboa (Évora, 1452, Abril, 4). I t e m , d e u e pagOU c e n t o

cinquoenta e cinquo r.s Symom carpenteiro de feitio de duas messas que fez pêra a cassa honde esta a nossa liuraria,

652. Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 95.
653. José Adriano Freitas de Carvalho, "Príncipes, Armas e Letras" ; in Portugal. Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Nos confins da
Idade Média: arte portuguesa séculos Xll-XV, (Catálogo de exposição, Museu Nacional Soares dos Reis, 1992), (Porto : Instituto Português de Museus,
1992) : 71. Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 48.
654. Buescu, Imagens do Príncipe, 1996 : 47-52.
655. Livro dos Conselhos,/. 212v, 1982 : 206.

678

que forom postas em ella. It. deu e pagou duzentos e cinquoenta e quatro r.s a Ingres frame go por treze pares de
macha fêmeas que fez pêra as ditas obras.

A carta de quitação faz menção a um extenso rol de obras, nos paços da Alcáçova, que se realizam
nos anos de 1448 a 1451. As obras poderiam estar relacionadas com uma intervenção no castelo e
a construção do paço de madeira para as festas da imperatriz D. Leonor. Assim, a instituição da casa
da livraria, no corpo do paço da alcáçova pode ter surgido como novidade da corte afonsina e mostra
de cultura que magnifica a pessoa do rei, contribuindo para impressionar favoravelmente os
embaixadores e procuradores do imperador Frederico III.
É possível que a casa da livraria, de que falam os documentos, fosse um espaço aberto a certos
círculos de cortesãos e pessoas principais que gravitavam em torno do rei, e inclusivamente
acompanhavam a sua formação, sendo portanto um espaço de natureza menos privada. Para todos
os efeitos, existe a noção de que é preciso tempo para a formação, o estudo e a leitura, e de que são
necessários lugares e espaços para o exercício das ideias, seja na sala, a comer, seja na livraria. Há,
porém, vários modos de leitura que requerem uma prática em espaços diferentes. A leitura pública,
desenvolvida como actividade social, no espaço da sala, por exemplo no acto público de comer. E
uma leitura mental, de formação individual e de recreação pessoal, uma actividade privada exercida
de modo mais reservado. D. Duarte deixa-o transparecer quando fala da leitura no espaço do
oratório.
Dom Duarte, Leal Conselheiro.... em que os senhores soos alg û as vezes cada dia é bem de se apartarem pêra rezar, leer
per boos livros, e pensar em virtuosos cuidados.

A recomendação de D. Duarte ao infante D. Henrique, quando da sua ida a Tânger, aponta uma
leitura privada de sentido diferente. Não se trata da leitura de obras piedosas e de formação
individual, mas de uma leitura de estudo e informação, para a educação e o aprofundamento dos
conhecimentos da pessoa activa na sociedade.
Livro dos Conselhos, "Conselho especial que el rey noso senhor deu ao ifante dom anrrique quando se partio com a armada que foy sobre TanJer"

(1437, Setembro, 10).... no« viuais em comer dormyr ouujr misas e semelhante fora de boa ordenança porque uosas
obras segu[i]ro/w muito a maneira de uoso uyuer... // Lembrando uos que s escreue de Julio césar que asy sabia seu
tempo repartyr que sempre apartaua oras certas em cada hû dia por muyto que ouuese de fazer pêra 1er e estudar em
ditos sabedores, e noso sen/zor rey e padre cuJa alma deus aja /.. .

Para o reinado de D. Manuel, já se encontram plenamente instituídos lugares dos livros, além dos
círculos da religião, na torre do Tombo e na livraria do paço. Damião de Góis refere sem hesitação
as coisas que se «acham» (ou deviam achar) na torre do Tombo, quando, «per razam ho deuerão de
lançar, quomo cousa digna de memoria»659, ou seja, encontra-se instituído o sistema de guarda das
656. Viterbo, Diccionario dos architeclos, s.v. "Pires (Gil)", 1904, vol. II, n.° 769 : 305.
657. Dom Duarte, Leal Conselheiro, lxxxi,/ 77b, 1999 : 294.
658. Livro dos Conselhos, f. 133v-134,1982 : 121-122.
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leis e da memória importante do reino. A mesa e o acto público de comer tornam-se lugar e
momento de leitura praticada e escola da corte. Além disso, há um tempo de uma leitura individual,
não apenas aquela espiritual e devocional que D. Duarte recomendava fosse feita no oratório, mas
uma leitura de instrução e folgança, praticada em tempo de descanso privado.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. Era muî ent ë dido nas historias, & sobre tudo nas Chronicas dos Reis destes Regnos,
nas quaes se deleitaua tãto, q perante sim has fazia 1er aho Principe dõ loam seu filho, & em quanto foi viuuo da
Rainha dona Maria me parece que poderei affirmar, que não passou sesta nenhQ a em que ho não fezesse 1er
nellas.660

Se a leitura das crónicas dos reis era feita na hora da sesta, teria lugar possivelmente num espaço
pertencente ao mundo privado do habitar. Num aspecto particular, a nota de Damião de Góis parece
anunciar um ponto de partida novo. A leitura pessoal é feita com naturalidade e por deleite, à hora
da sesta. É leitura de edificação pessoal (Erbauung) e de formação individual, mas não
necessariamente num sentido espiritual religioso. Antes é leitura de História e produção nacional
escrita em linguagem que serve, no caso particular, para fundar e formar o pensamento nacional, e
projectar a acção do rei. Daí a presença do príncipe, junto de D. Manuel, e a sua implicação nesse
processo de formação da memória.
10.4 Lugares domésticos públicos e privados
A extensão e a requalificação do paço real de Évora, a par do convento de São Francisco,
desencadeada por ocasião das festas de casamento do príncipe D. Afonso, enquadra-se num ciclo
de (re)construção de paços de algumas das principais casas do reino que se encontra em curso desde
o início do século XV (Sintra e Leiria, Barcelos e Guimarães, Ourém e Porto de Mós, Beja, entre
outros). Em geral, trata-se de intervenções em construções existentes, inseridas em conjuntos
edificados que incluem estruturas defensivas e edifícios religiosos (a alcáçova, um convento). O
trabalho para resolver a circunstância dada pelo sítio e as preexistências é particular e pontual.
Nessas condições, não há lugar propriamente à formulação de modelos novos de espaços de habitar,
ou à sua recepção, o que não significa por si uma depreciação dos resultados. A resolução de um
problema local, conforme a «oportunidade» do caso e segundo a «invenção do arquitecto», para
lembrar os termos da formulação aberta de Francesco di Giorgio, pode ser um exercício de
conformação inovadora não menos importante que a importação de um modelo.
Ainda que alguns dos paços mais importantes tenham desaparecido, como os paços da Ribeira, de
Évora e Beja, encontrando-se o seu conhecimento limitado à interpretação de fragmentos de
informação, obtida em narrativas de acontecimentos, descrições e vistas, porventura fotografias,
659. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xcviii, (1949-1955), parte 1: 240.
660. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, kxxiiii, (1949-1955), parte IV : 229.
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pode ser relevado um conjunto de apontamentos que nos permite falar de uma evolução das formas
de habitar nos séculos XV e alvores do XVI, a propósito do carácter sistemático da pesquisa e das
linhas de orientação prosseguidas.
A inovação que se dá nas formas de habitar incide em vários aspectos do ordenamento dos paços e
das casas que suscitam o desenvolvimento de um programa mais complexo. Observa-se um
"desdobramento" de funções que antes podiam coincidir num mesmo espaço e tendem agora a
requerer uma compartimentação especializada. Nas casas principais, a diferenciação de domínios
da família formaliza a distinção de aposentamentos para os membros masculinos, e do mundo
feminino, que engloba as crianças até ao início da adolescência. Assiste-se a um desenvolvimento
dos lugares de representação, e uma disposição mais particularizada dos lugares de habitar privados
e das áreas do serviço. A concepção diferenciada de espaços pessoais dá a medida de uma
valorização da vida da pessoa singular, como referência para o ordenamento da casa.
A disposição complexa estabelece novas exigências de sistematicidade da distribuição dos
compartimentos da casa, considerando a hierarquia de lugares na casa, o ordenamento da sua
posição relativa e a distribuição de funções nos diferentes pisos. Por sua vez, a diferenciação dos
lugares de habitar pessoais e do serviço articula-se com uma concepção diferenciada da forma dos
espaços, conforme a sua utilidade. Utilidade diferenciada dos lugares e qualidade apropriada de
cada lugar fundam a tematização nova da funcionalidade dos espaços.
No paço de Évora, D. João II decide a construção de novos aposentamentos para o rei, o príncipe e
a princesa, embora, como é salvaguardado, os que existiam cumprissem «razoadamente» a sua
finalidade.
Pina, Chron. D. JoaõII. [Cidade d'Evora] E como quer que nella havia apousentamentos, em que EIRey, e a Rainha, e o
Principe, e Princesa razoadamente todos se poderam agasalhar; porem porque todalas cousas do dicto casamento
respondessem em tudo com grandezas, e magnificência, mandou EIRey sem embargo da grande brevidade do tempo,
que pegados com seus Paços de Sam Francisco se fizessem, e fundassem de novo outros aposentamentos tam
perfeitos, em que bem podesse agasalhar o Principe, e principalmente a Princesa: . . . 661
G de Resende, chron. dom loam / / . . . . determinou que fossem na Cidade de Euora, que he a segunda do Reyno, e posto
que nella ouuesse nos paços aposentamentos em que el Rey, e a Raynha, o Principe, e a Princesa se podessem bem
agasalhar, porem porque todas as cousas do dito casamento fossem em grande perfeiçam, mandou el Rey sem
embargo da grande breuidade do tempo acrecentar, e fazer nos paços muytos aposentamentos de nouo com grandes
salas, e camarás pêra si, e pêra o Principe, e Princesa.662

A definição dos novos aposentamentos do rei e do herdeiro do trono e da princesa compreende uma
ampliação da parte habitável que viabiliza a diferenciação de áreas de representação, da sala grande,

661. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ 11, xliv, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 970.
662. Garcia de Resende, Chronica, cxvii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 158.
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e das câmaras, e dá origem, provavelmente, a uma separação mais clara de domínios dentro do paço,
por sectores, alas e pisos, compartimentando separadamente funções que até aí poderiam coincidir
num mesmo espaço. Na notação da evolução num sentido de «grandeza e magnificência» e
«perfeição» está implícita a diferença relativamente ao estado anterior à reforma, que poderia ser o
de uma disposição elementar do espaço interior, com o uso intensivo dos compartimentos e a
sobreposição de funções num mesmo espaço.
(Note-se que tomámos à letra as qualificações, ainda que esteja bem presente a noção de que a descrição pode significar
apenas uma figura de louvor e uma declaração de intenção edificativa que reveste a realidade edificada bem diferente.)

Pela complexidade da obra do paço da Ribeira, e porque este foi estudado de novo por Nuno Senos,
não aprofundamos a interpretação dos espaços de habitar e do serviço. Apenas retornaremos
pontualmente ao conjunto sempre que seja necessário referir, ao longo do texto, "nós de articulação"
da distribuição da compartimentação, tomando nota de certos aspectos que fazem da intervenção
manuelina um modelo no seu tempo.
O paço da Ribeira axializa-se em torno de um centro que integra a entrada principal, a escada de
aparato e a sala grande, e um conjunto de quatro quadrantes. Os dois quadrantes, situados do lado
norte, correspondem à parte das edificações que compõem as casas da Rainha, das Infantes, e do
Rei, distribuindo-se os respectivos domínios por alas ordenadas em volta de pátios. A frente dos
paços das Damas e do Rei, que forma a abcissa do sistema de coordenadas, abre-se por meio de
varandas a sul, sendo axializada, ao centro, pela ponte das varandas que se projecta em direcção à
margem fluvial, e remata no torreão e baluarte do rio. O corpo das galerias traça sobre o espaço
urbano, na frente do rio, um limiar de separação que delimita e enquadra o terreiro público do Paço,
a nascente, e se debruça a poente sobre o lugar privado dos jardins do paço, com vista para a ribeira
das Naus.
O esquema de ordenamento do paço é, pois, com a variação dos módulos efectivamente construídos
e a diferença das edificações que se distribuem nas diferentes direcções, um esquema de
implantação de um conjunto semelhante ao do hospital de Todos-os-Santos e do convento de Cristo.
Os lugares fulcrais da estrutura são designados pela posição da entrada e da sala grande e a ala das
varandas, o torreão-baluarte do rio e o sítio da capela de São Tomé e dos aposentos próximos do
rei. Em diferentes direcções desenvolvem-se as subunidades do sistema, constituídas pelos
diferentes paços que, por si só, teriam uma dimensão equivalente a outras casas reais e de pessoas
principais. A noção da escala é dada pela menção de áreas desenvolvidas, englobando salas,
câmaras e cozinha663, destinadas ao aposentamento da rainha, do príncipe e das infantes
663. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 229.
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, como

aquelas que se depreendem do registo de medições realizadas por André Pires. Por exemplo, na casa
das infantes são mencionados treze portais de uma assentada

, o que indicia a atenção concedida

às condições de comodidade dos aposentos das filhas de D. Manuel que poderiam ser, de entre os
diferentes domínios do paço, talvez os menos importantes no conjunto das edificações.

10.5 O compartimento, uma unidade arquitectural de corpo e espaço
Consideramos a natureza de diferentes espaços da casa, seguindo as designações usadas em
descrições da época. No Leal Conselheiro existe um capítulo dedicado ao modo como deve ser
governado o sentimento virtuoso das coisas, por meio dos sentidos e dos sentimentos.
Para explicar a ordem, D. Duarte recorre à imagem do coração ordenado em cinco casas (as «casas
do nosso coração») à semelhança dos compartimentos (casas) de uma casa: a sala, a câmara de
paramento e ante-câmara, a câmara de dormir, a trescâmara (de vestir) e o oratório. A enumeração
dos compartimentos dá a sequência de ordenamento dos lugares públicos e privados do paço.
Dom Duarte, Leal Conselheiro. Das casas do nosso coraçom, e como lhe devem ser apropriadas certas f\ is.
Pêra maior declaraçom de como entendo que devemos haver das cousas sentimento virtuosamente, eu consiiro no
coraçom de cada 0 u de nós cinco casas, assim ordenadas como custumam senhores.
Primeira, sala, em que entram todolos do seu senhorio que homiziados nom som, e assi os estrangeiros que a ela
querem v i ir.
Segunda, camará de paramento ou antecâmara, em que custumam estar seus moradores e algû us outros notavees do
reino.
Terceira, camará de dormir, que os maiores e mais chegados de casa devem haver entrada.
Quarta, trescarama, onde se custumam vestir, que para mais speciaes pessoas pêra elo perteecentes se devem
apropriar.
Quinta, oratorio, em que os senhores soos algû as vezes cada dia é bem de se apartarem pêra rezar, leer per boos
livros, e pensar em virtuosos cuidados.666

Como indica a origem latina e grega da palavra, a câmara, respectivamente «tecto abaulado, telhado
côncavo, abóbada, barca com ponte» e «abóbada, objecto em forma de abóbada; quarto,
compartimento abobadado; baldaquim; certo tipo de carro coberto, espécie de gôndola coberta»

,

designa um espaço resolvido com um tecto de perfil côncavo, eventualmente um tecto de madeira,
em forma de masseira, ou uma abóbada. Numa disposição simples do interior das casas, a câmara
surge em relação com a sala, ocupando uma posição no topo. É comum a associação de duas
câmaras de forma semelhante, que juntas perfazem a largura da sala, como se depreende das
descrições constantes dos tratados e pode ser confirmado na arquitectura erudita e popular. Nesse
caso, a câmara tende para uma configuração planimétrica quadrada, e para uma conformação

664. Viterbo, Diccionario dos architectos, s.v. "Pires (André)", 1904, vol. II, n.° 755 : 286-294.
665. Avaliação da obra por André Pires e António de Lagoa (1519, Julho, 1), in Viterbo, Diccionario dos architectos, s.v. "Pires (André)", 1904, vol. II, n.°
755 : 288.
666. Dom Duarte, Leal Conselheiro, Ixxxi,/ 77b, 1999 : 294.
667. Maehado, Dicionário etimológico da língua portuguesa, s.v. "Câmara", 1989.
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volumétrica cúbica. A palavra alcova, de origem árabe, designa um espaço de natureza semelhante
que se insere, do mesmo modo, adjacente à sala.
Filarete sintetiza o sistema a propóstio da descrição dos compartimentos inscritos numa torre de
configuração externa circular [226].
Filarete, Tmttato, v. 'Dentro saranno in questa forma, che, com'io ho detto di fuori che la voglio fare tonda, el vano
dentro voglio che sia quadro, il quale quadro viene a essere venti sei braccia di vano. Delle quali io intendo di fare
in mezzo uno pilastro di braccia sei per ogni verso, e per lo mezzo di questo pilastro lasciare un vano tondo di due
braccia, donde che m'avanza braccia dieci per ogni verso, si che gli fo in una partita due camere di dieci braccia
l'una, e 1'altra una sala di braccia venti lunga e dieci larga, e uno andito, che disparte la sala da le camere, di braccia
quattro per uno verso e pelPaltro dieci braccia; e da 1'una volta a 1'altra per altezza braccia dieci.'
'La scala, Signore, andrà innell'una parte di questi anditi che è in mezzo tra le sale e le camere

Da sala à câmara mais reservada ao oratório, a sequência de D. Duarte designa uma sucessão de
espaços cada vez mais pequenos, percebidos na diferença das suas espacialidades. Por exemplo, o
espaço de oratório não é uma câmara (espaço de volume tendencialmente cúbico), mas uma
casinha {de rezar), um compartimento pequeno, oblongo e estreito, como se fosse configurado para
a medida de uma pessoa só.
Livro dos Conselhos,"Esta he a medida das casas de Syntra / filhada per couado de medyr Pano.". A Casynha d e r e z a r q u e t e m O

miJatorio669

No texto a que se refere a observação citada (uma mediação de compartimentos do paço de Sintra),
a designação dos aposentos faz referência, apenas, à qualidade arquitectural do espaço, sem
especificar as variadas funções admitidas: sala, câmara, casa, casinha. Já quando a utilidade dos
lugares é específica, destinando-se a uma função, a denominação identifica essa função própria:
oratório, mijatório, cozinha.
As medidas indicadas e a posição na sequência dos lugares interiores do paço constituem dados
fundamentais para compreender e ordenar a hierarquia dos espaços da habitação [227]. As divisões
do paço ordenam-se em três grupos, conforme o tamanho. Torna-se claro que existe uma noção de
corpo arquitectural, de espaço "contido" e edificado" (casa, câmara). É feita a distinção entre
espaços grandes e principais (a sala, a capela), médios com funções perfeitamente identificadas
(tesouro, sala do desembargo, câmara de dormir, ...) e pequenos, reservados a um uso privado
(guarda roupa, oratório, privada).
Em parte, a configuração dos compartimentos deduz-se da sua posição relativa. Por exemplo, a
existência de uma ou duas câmaras, no topo de uma sala grande, implica uma relação de proporção
entre os compartimentos contíguos. Essa relação encontra-se enunciada explicitamente numa

668. II Filarete, Tratlato di Architettura, 2 tomos, 1972, tomo 1: 131,132.
669. Livro dos Conselhos,/. 177v, 1982 : 166.
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descrição do paço de Vila Viçosa, de 1537. A casa onde estava posto o guarda roupa do rei seguese à sala e tem cerca de metade do tamanho desta.
"Festas e apercebimentos que fes em Villa / Vicoza o Duque de bragança Dom Theo-/dosio". Primeiramente aquella sala noua de / que
primeiro falei q he huã caza mui / grande e muito espasosa .. . Adiante desta salla esta outra caza / acerca tamanho
como a metade delia em que / estaua posta a guarda roupa de EIRei... , 670

Duas câmaras, cada uma com metade da largura da sala, à qual estão adjacentes: a designação do
espaço (câmara) e o conhecimento da largura determinam um comprimento possível. Desse modo,
sem medidas, sabendo-se apenas a designação, é possível conhecer a configuração provável e a
espacialidade do compartimento.
No paço de Sintra, a configuração dos espaços maiores apresenta uma extensão de "múltiplos", em
proporção com a medida de largura, enquanto que os compartimentos médios apresentam uma
configuração quadrada ou brevemente estendida. Os espaços menores, de forma variável,
funcionam como elementos de articulação que preenchem e resolvem a composição geral da
disposição dos compartimentos. O esquema é basicamente tripartido: espaços grandes e principais,
espaços médios ligados às funções do habitar e espaços pequenos complementares. Desse modo, a
definição dos espaços domésticos pode ser resolvida com um número reduzido de variáveis de
configuração planimétrica que transportam consigo uma noção específica de conformação de corpo
do espaço, significada distintamente na denominação do espaço.
Verifica-se uma estabilidade dos princípios de configuração e uma relativa indefinição de cada uma
das três qualidades básicas de corpos espaciais que não é predeterminada por uma especialização
funcional, tendo em vista uma relação unívoca de função e espaço, antes admite variedade de
funções, sobrepostas num único lugar. Não há uma definição funcional específica, mas sim um
princípio de conformação para uma utilidade vaga que viabiliza várias funcionalidades.
A configuração permite a formação de constantes de lugares e espaços, com utilidade vária, que
resistem bem ao tempo, por entre a variação das soluções arquitecturais, segundo os modos dos
tempos e a materialidade dos lugares. Por exemplo, a partir de um sistema de paredes resistentes,
uma mesma câmara pode ser resolvida espacialmente, sem substanciais diferenças de medidas e
proporções do espaço, com tecto de masseira ou abóbada. Este é um sistema de tempo longo, que é
reconhecido como princípio de composição clássica, por exemplo na obra de Palladio671.

670. "Festas e apercebimentos que fes em Villa / Vicoza o Duque de Bargança Dom Theo-/dosio. E os casamentos do Infante Dom / Duarte e da sr." Infante
Dona Izabel / sua irmam. No mes de Abril do/anno de 1537" ; in José Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa: sua Arquitectura e suas Colecções (Lisboa
: Fundação da Casa de Bragança, 1983) : 116.
671. Howard Bums, "The drawing as a building, and the building as a drawing: drawing and project in the work of Andrea Palladio ( 1508-1580)" ;
conferência proferida no Museu Soares dos Reis, no âmbito da exposição "Desenhos de arquitectos" (2002, Jun., 22).
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Salas e câmaras nos paços de Sempre Noiva e do Carvalhal; a sua disposição segundo II Filarete
(esq.) Évora, paço de Sempre Noiva, plantas do piso térreo e andar segundo DGEMN, esc. 1:500
(dir.) Montemor-o-Novo, torre do Carvalhal, plantas do piso térreo e segundo andar, esc. 1:500 ("A Torre do
Carvalhal. ..", 2002)
(centro) Antonio Averlino Detto 11 Filarete, Trattato di Architettura, duas câmaras, sala e «andito» em
torreão angular redondo, V,/ 33

A consequência para a concepção do projecto é a de que, com excepção de corpos da edificação
muito definidos, como é a disposição compacta de uma torre ou de uma edificação de volume
cúbico, são possíveis inúmeras soluções com múltiplas variáveis. O sistema é resolvido
essencialmente por articulação de espaços, em função da sua posição de vizindade e nexo de
utilidades.
O uso dos espaços de configuração simples (no limite tendencialmente cúbicos), abertos a várias
utilidades, implica uma "gestão" de lugares e espacialidades dentro do compartimento. Em alguns
edifícios, a espessura das paredes e a profundidade dos vãos das janelas permitem organizar lugares
retirados à amplitude espacial da sala ou da câmara em que se inserem. O sítio da janela torna-se
um espaço retirado, mais privado. (Aliás, nestes casos, a existência de lugares espacializados, à
parte da divisão principal e à sua ilharga constitui um exemplo de um modo como a construção pode
exercer uma acção conformadora de espaço.)
Dentro da divisão única e do espaço uno, trata-se de dar lugar a diferenças de posições e lugares que
permitem articular distinções de usos, conforme diferentes utilidades requeridas. Verifica-se que a
diferenciação do espaço, segundo diferenças de função e distinções de áreas de uso, é feita por
diversos modos, por meio de plataformas e com recurso a mobiliário complexo, por vezes
inclusivamente de natureza arquitectural, permitindo um uso apartado de um recanto. Dentro de um
compartimento, a hierarquia dos lugares é ordenada em níveis por meio de estrados e «cadafalsos»,
definindo arquitectonicamente a posição das pessoas no espaço.
Além da sala, também a câmara de dormir pode ter um estrado para a cama (Vila Viçosa, 1537), o
que concorda com a mudança que D. João II determina no momento em que toma conhecimento da
sua morte.
"Festas e apercebimentos...". Adiante estaua outra caza maior / em que se fes a cama para EIRei dormir; a qual estaua toda
armada de setins auelu- / tados de cores, e a hum cabo delias sobre hum largo estrado, estaua armada huã / grande
grade com quartinas de setim, atada / toda com fitas e armada com cordéis de / seda em cada pesa das cortinas;...
G. de Resende, Chwn. dom ioam ff.... e logo com muyta segurança mandou desarmar a casa, e armar nella altar com a
Cruz, e hum retabolo de nosso Senhor Iesu Christo Crucificado, e nossa Senhora, e São loam, e mandou tirar a

672. Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa, 1983 : 116-117.
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Livro dos Conselhos de D. Duarte, f. 177v-179v, tábua com a figura medida dos compartimentos do paço
de Sintra, segundo a medição «das casas de Syntra filhada per couado de medyr Pano»
Figura das áreas dos aposentos à esc. 1:400, segundo palmo de 0.22 m.

Legenda:
Item [l]«o eyrado d ante a sala grande»
[17 côvados, mão travessa x 6 côvados e meio]
Item [2]«Sala grande»
[34 côvados, 1 palmo x (extensão do eirado [1])]
Item [3]«Camara das pegas»
[15x12 côvados]
Item [4]«A camará do ouro»
[13 x 10 côvados]
Item [5]«Guarda rroupa loguo dalém»
[6 côvados e meio x 6 côvados e palmo]
Item [6]«Na outra casynha dalém»
[6 côvados e palmo x 5 côvados e meio]
Item [7]«A priuada seguynte»
[ 4 x 3 côvados]
Item [8]«A casynha de rezar que tem o miJatorio»
[ 3 x 3 côvados]
Item [9]«Na casa onde el rey que deus perdoe soya dormjr»
[9 côvados x 6 côvados e meio]
Item [10]«no eyrado que uem sobre as Cozinhas»
[14 x 10 côvados]
Item [1 l]«No longo da torre seguy«te»
[12x11 côvados]
Item [12]«No longuo do andaymo que se faz ante a Camará que he Junto com a Capella onde el rey dormia»
[12 x 3 côvados]
Item [13]«Na dita Camará Seguynte onde el rey dormya» [12 côvados x 9 côvados e meio]
Item [14«Na Cassa da garda rroupa e desembarguo seguynte» [5 côvados x 9 côvados e meio]
Item [15]]«Na casa de rezar»
[ 4 x 3 côvados]
Item [16]«Na priuada»
[3 côvados e meio x 3 côvados]
Item [17]«A casa de meça»
[23 côvados e meio x 15 côvados]
Item [18a]«Da parede das Janelas que vão pêra fora ate outra parede que vay sobre o chafariz»
[4 côvados «e esta medida d ambalas costaneyras»]
Item [18b]«da parede das janelas que uão em vista de Colares ate a outra parede que vem sobre o chafariz
[5 côvados]
«e bem asy da parede das Janelas que vão em vista de longo do terreiro da besta ate a parede das Janelas que
vão sobre o chafariz»
[5 côvados e palmo]
[18c]«na casa onde vicente donis escreue»
[ 9 x 3 côvados]
[18d]«na priuada seguynte»
[ 3 x 2 côvados]
[18e]«da Capela ate a ousia»
[20 x 10 côvados]
[ 18f]«e o cruzeiro acreçenta de cada cabo»
[2 côvados]
[ 18g]«E na ousia»
[ 12 x 8 côvados]
[18h]«no tesouro»
[10x8 côvados]
[ 18i]«no choro»
[ 7 x 8 côvados]
Item [19]«As casas em que el rey soya pousar primeiramente no andaymo ante a sala
[ 6 x 4 côvados]
Item [20]«Na sala»
[29 x 12 côvados]
Item [21a]«Na camará que esta direita com esta sala» [9 côvados e meio x 7 côvados e meio]
Item [21b]«Na Casynha de miJar»
[3 côvados e meio x 1 côvado e meio]
Item [22]«No eyrado seguynte»
[9 côvados x 3 côvados e meio]
Item [23a]«Na casa de meos onde se dizia a mysa»
[10 x 8 côvados]
[23b]«A camará seguynte»
[11 côvados x 8 côvados e meio]
[23c]«Na casa da garda rroupa como homem entra» [6 côvados e meio x 3 côvados e meio]
[23d]«A casa de rezar onde antes estaua a priuada» [ 9 x 3 côvados]
[23e]«E Na priuada»
[3 côvados e meio x 2 côvados]
[23f] «Na Casynha dos escriuães que fica na sala» [ 6 x 3 côvados]
[23g]«E Na Casynha da çequetaria que esta a porta da sala»
[ 3 x 3 côvados]
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A parte de aposentamento novo
L U
compartimento
i
espaço exterior
Naparte em que o rei soía pousar
i__j
compartimento
i
i
espaço exterior

2
17
18e
20

sala grande
casa de Meca
nave da capeia
sala

3
4
13
18g
18h
21a
23b

câmara das Pegas
câmara do ouro
camará
ousia
tesouro
câmara
câmara

I
10
II
12
18a
18b
19
22

eirado
eirado
no longo da torre
no longo do andaimo
da parede...até outra parede
da parede...até outra parede
andaimo ante a sala
eirado

5
6
9
14
18c
18Í
23a
23c
23d

guarda-roupa
casinha d'além
casa
casa
casa
coro [da capela]
casa do meio
casa da guarda-roupa
casa de rezar

7
8
15
16
18d
21b
23e
23f
23g

privada
casinha de rezar
casa de rezar
privada
privada
casinha de mijar
privada
casinha dos escrivães
casinha da secretaria
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228
229
230
231
232
233
234

Évora, paço de Sempre Noiva, uma câmara do piso térreo (A), a sala do andar (B)
Vila Viçosa, paço dos duques de Bragança, salas na ala de D. Jaime (A,B)
Serpa, convento de Santo António, a casa do Capítulo
Évora, paço dos Condes de Basto, a sala grande, século XVI-terceiro quartel, pintura da abóbada por
Francisco de Campos, 1578
Urbino, palácio ducal, tempietto délie Muse
Vila Viçosa, convento das Chagas de Cristo, capela de São João Evangelista, antecoro
Vila Viçosa, paço ducal, o oratório da Duquesa

228A

234

arquelha, e desfazer a cama alta, e fazela no sobrado, tudo com tanto tento, e sossego, como se fora pêra partir para
mais perto.

A existência de um plano sobre o qual assenta a cama qualifica-a como leito, demarcando uma
posição própria que confere um sentido arquitectural ao mobiliário. A distinção está presente na
crónica de Góis:
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV.... em quanto foi viuuo da Rainha donna Maria, pêra mór confirmaçam disto dormirão
sempre na sua camará, em hû a cama ho Principe, & ho Infante dom Luis seus filhos, ahos pés do seu leito.
"Festas e apercebimentos...". De baixo destes aposentamentos de / EIRei e dos Infantes auia mais des / cazas, armadas de
alguns panos de tepa-/saria boa, e em todas leitos dourados e / pintados, todos com quartinas de seda, / e camas, nelles
mui honrradas e nouas, com / suas alcatifas, cadeiras e mezas e bacios em cada huã seu; Isto pêra os camareiros, /
guardasmores e guardarropas de EIRei, / e Infantes; e em cada caza, estaua / mais huã cama pêra os criados destes,
/ sem outra diferença das dos amos; senaõ / naõ estarem em leitos.

Formam-se "câmaras" dentro das câmaras, se assim pode ser definida a noção de espacialidades
contidas umas dentro de outras. O leito com cortinas e sobre céu constitui um dos exemplos mais
evidentes de um modo de resolver a espacialização de um uso, dentro de um compartimento mais
amplo, em coexistência com outras valências funcionais. Em certos casos pode inclusivamente
falar-se da existência de mobiliário arquitectural. Tais peças coexistem com outros objectos móveis,
arcas, camas, mesas e bancos que se armam e desarmam (e transportam de uns paços para os
outros). O espaço arquitectural vago é qualificado pelo mobiliário arquitectónico e móvel, e pelo
modo como em cada momento é armado e concertado, de acordo com a circunstância própria.
10.6 A disposição da casa e a distribuição de compartimentos
Um debilitamento da vocação funcional definida para cada um dos aposentos evita uma
determinação arquitectural especializada da compartimentação. No entanto, há outros factores que
interferem e precisam modos de ocupação dos espaços. Um desses factores está relacionado com
uma progressiva hierarquização do espaço habitado em resultado do aumento da área das casas e
do número de compartimentos. Um certo "desdobramento" de espaços traz consigo uma articulação
funcional diferenciada por pisos, separando por pisos as áreas de serviço, o andar nobre e outras
áreas e pisos do paço, reservados aos aposentos mais privados.
A espacialização do programa de habitar implica a sua coordenação em altura, em função da
disposição dos corpos da edificação. A distribuição por pisos pode tomar uma organização
labiríntica, como no paço de Sintra, fruto de um crescimento orgânico ao longo do tempo e da
adaptação de divisões e espaços à medida das necessidades que iam surgindo.

673. Garcia de Resende, Chronica, ccxi, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 281.
674. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 229.
675. Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa, 1983 : 119.
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O mesmo acontece, em Évora, no momento da prisão do duque de Bragança, nos paços do Castelo
Velho, de Rui de Melo, conde de Olivença

. O rei está em despacho numa logea ou casa, no sótão,

de onde sai, acompanhado do duque, subindo para passar ao seu guarda-roupa. A passagem de um
lugar ao outro faz apelo a uma privacidade instituída com a mudança de piso.
Pina, Chron. D. Joaõ u. Na sesta feira logo seguinte, vinte e nove do mez de Mayo de mil quatro centos e oytenta e três,
o Duque sem chamamento d'EIRey com propósito de se despedir délie, e hirse com seu prazer pêra suas terras, se
veeo aa tarde a seus Paços onde o dito Senhor estava com seus Offíciaes em Desembargo ordenado. E EIRey, em o
Duque chegando com a honra acustumada o fez asentar junto consigo: e despois de presente elle tomar algum asento
d'alguns negócios pendentes, fez desacupar de toda a gente ho a logea em que estava, e o Duque ficou soo com
EIRey . . . E EIRey . . . quamdo lhe ouve de responder aa final que tocara, ante de tudo lhe disse: Que por quanto era
ja muito tarde, e a casa em que estavam era escura, que se sobissem ahvta sua guardarroupa,que era em cima. E
despois de sobidos, EIRey lhe disse:...
G. de Resende, Chron. dom loam il. E Logo ao outro dia sesta feira vinte e noue do mes de Mayo do dito anno de quatrocentos
e oitenta e três, o Duque por sua vontade sem ser chamado dei rey se foy á tarde ao paço com tençam de se despedir
délie, e se yr embora para suas terras, e achou el Rey em despacho de petições com seus desembargadores do paço.
E em o Duque chegando, com a honra acostumada lhe mandou dar hfl a cadeira, e fez assentar junto consigo, e
perante elle esteue despachando algû as cousas, e acabado tudo fez despejar a casa em que estaua que era hum sótão,
e ficou so com o Duque,... el Rey lhe respondeo logo ao que primeiro lhe falou a cada cousa per si, e antes de
responder a esta lhe disse, que por quanto era tarde, e a casa estaua ja escura, que se sobissem acima a h ù a sua guarda
roupa. E depois de sobidos estando el rey em pé lhe disse,.. . 678

O exemplo citado revela uma sequência de privacidade dos espaços organizada nos termos de uma
diferença de pisos. O rei encontra-se em despacho de petições com os desembargadores do paço
num compartimento de acesso reservado (uma logia, um sótão), mas não inteiramente privado. Já
o guarda-roupa, que na enumeração de D. Duarte surge depois da câmara de dormir, como espaço
mais privado, situa-se no piso superior.
No contexto, poderia ser conferido o modo como Francesco di Giorgio expõem o problema da
circulação reservada, que também está implícita no relato de Resende acerca da subida do rei e do
duque, da câmara onde fazia o despacho ao guarda-roupa, para um piso mais acima, o sótão dos
paços do castelo velho de Évora.
Giorgio, Tratt. T/L, [Architettura antica e moderna e prariche costruttive]. E a tutte queste abitazioni, per lomache O altre segrete scale
e andari fra la grossezze délie mura e altri luoghi, el signori per tutto secretamente \L 17v| andare possa, acciò che la
fameglia di casa stia sempre con timoré, e per la temenzia sé onestando costumatamente viva.

O mesmo problema é tratado por Filarete, na descrição de torre de habitação [226]. Além da escada
de uso comum, inscrita no «andito», existe uma outra escada secreta que se desenvolve em sentido
inverso, permitindo aceder a todos os pisos incluindo o nível superior da cobertura da torre
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articulação de dois sistemas de circulação vertical, um dos quais de circulação restrita, secreta, está
presente na torre de homenagem de Évora-Monte.
A definição funcional dos compartimentos ultrapassa uma condição de imprecisão a partir do
momento em que começa a defínir-se uma ordem e hierarquia dos espaços, fundada em sequências
de usos e articulações de funções, e começa a clarificar-se a sua posição no conjunto do edifício. A
determinação de posição, a nível de pisos e no plano da fachada, passa a ser um dos factores de
qualificação do espaço, considerando a importância relativa de diferentes lugares (um lugar de
honra, um sítio esconso).
Há também outros modos de definir a utilidade específica de divisões e compartimentos que pela
sua qualidade vaga poderiam suportar diferentes actividades. Um desses modos de determinação
decorre da consideração da posição das divisões no corpo do edifício, diferenciando o uso dos
espaços segundo específicas qualidades ambientais, decorrentes das condições oferecidas de acordo
com a sua exposição, e segundo as horas do dia e as estações do ano. A prática dessa variação de
ocupação, que Alberti refere {De re aed. V, [vii]), pode instaurar-se tanto quanto a edificação o
permita, considerando a disponibilidade de compartimentos adequados a serem usados no Verão ou
no Inverno, e assegurando a manutenção de distinções ao nível dos domínios da casa,
correspondentes à parte do senhor, às áreas femininas e aos lugares de serviço. Alguns
apontamentos confirmam a existência de um pensamento sobre essa diferença, referido aos
aspectos construtivos e ao conforto da edificação.
Dom Duarte, IJMI Conselheiro. Ao sentido do tanger perteence principalmente o pecado da luxuria, de que mais em special
não entendo d'escrever. E mais todo o viço, mimo e pompa, muito de nossos corpos per roupas que tragamos, camas
cm que jazemos, fogo a que nos achegamos, casas frias no Verão, semelhantes cousas por deleitaçom de nossos
corpos que se / façam aalem do que nos perteence segundo nosa disposiçom e idade.

Além disso, no caso dos grandes senhores, há a possibilidade de organizar a permanência em
diferentes casas e regiões, conforme as épocas do ano.
Alberti.Dereaerf. v, [xviii]. L'abitazionedicampagnaequelladi città per i più agiati differiscono in ciò, che Puna
costituisce per costoro un luogo di soggiorno estivo, l'altra più vantaggiosamente è adibita per le stagioni fredde. Ne
consegue che nel primo caso si profitta di tutte le piacevolezze - luce, aria, spazio, panorama -* che la campagna
offre; nel secondo caso si godono gli agi e la tranquillità che la città offre.
* Na versão latina: «Inde adeo ex agro omnem lucis aurae spatii prospectusque amoenitatem captant».

Há ainda a considerar a implantação da casa, tomada na sua globalidade e das divisões de per si,
referidas ao espaço do território e aos quadrantes de exposição solar e de ventos. A organização dos
espaços de habitar, das divisões de serviço e de armazenamento beneficia de um efeito regulador

681. Dom Duarte, Leal Conselheiro, lxvii,/ 68d - 69a, 1999 : 259.
682. Alberti, IMrchitettura. De re aedificatoria, 1966, tomo 1: 432|433.
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235

Évora, convento de Santa Maria do Espinheiro, as adegas no piso baixo da ala de celas (A,B)

da qualidade ambiental obtido a partir da posição conveniente do compartimento, tendo em conta a
localização no corpo da edificação (os pisos baixos garantem uma menor variação da temperatura
ambiente) e factores de ordem construtiva da edificação.
Diferenças de uso e disposição das partes da casa que resultam de saberes adquiridos no tempo
longo, determinam a colocação dos compartimentos destinados ao armazenamento de vinhos e
cereais e cavalariças, a norte e nordeste, que são quadrantes temperados, sujeitos a menor variação
de temperatura, ao contrário do armazém de azeite que beneficia de uma exposição a sul.
A orientação das cozinhas evita a exposição aos quadrantes mais quentes, associando-se à
possibilidade de adução de água, não apenas como uma funcionalidade óbvia, mas porque a sua
recolha em reservatórios e tanques facilita o combate aos incêndios. Nas casas, a distribuição dos
compartimentos entra em conta com as condições de habitabilidade no Verão e no Inverno.
Por exemplo, na parte do Escoriai reservada aos lugares de habitar, é conhecida a ocupação sazonal de andares, com o
piso baixo e superior a funcionarem, respectivamente, como aposentos de Verão e de Inverno, sendo os do lado sul
ocupados pelo rei, e os do lado norte, pela rainha; o uso dos espaços segue igualmente as condições oferecidas pela sua
exposição, com o aproveitamento dos lugares sombrios, no calor do verão, e dos lugares temperados, voltados ao meiodia, nas manhãs de Inverno.

Além disso, é possível tirar partido da posição das divisões, relativamente à luz do dia, para a
organização da posição das diferentes divisões. A colocação das lareiras pode acompanhar a
diferença de uso dos lugares da casa, ao longo do dia. No paço de Évora-Monte, a distribuição das
lareiras parece explicar a diferenciada utilização dos espaços diferenciada ao longo do dia,
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considerando uma posição a nascente, para um uso na matina, do lado do meio-dia, e finalmente
uma próxima dos lugares que aproveitam a luz da tarde e do serão, a poente.
Como o resultado de uma experiência de tempo longo de habitar e da construção, vários destes
aspectos encontram-se consagrados nos tratados, já nos livros de Vitrúvio (não a parte das lareiras).
Tomamos notas mínimas das indicações desenvolvidas por Francesco di Giorgio.
Giorgio, Trait. TIL, [Architettura antica e modernae pratiche costruttive]. Ancora Seguita de' privati edifïzi a che region del cielo den
essare posti, come che sono camare, studi e librarie, in verso oriente volti perché delia luce mattutina hanno bisogno.
Bagni, stufe all'occidente perche el lume delia sera si convenie, e che <i> razzi dei sole Paire riscaldando i luoghi
più temparati lassa. Ma se fusse alcuno luogo conservativo di frutti o altre cose che riceva putrefazione non è da
collocare a occidente né a mezzo dl perché <i> |T20v| venti che dinde nascono menan con seco molti vapori li quali
le cose putrefanno e generano diverse generazioni d'animali. E similmente altri luoghi per la qualità delli offizi loro
a diverse parti dei cielo da disporre sono.*684
* F. di G. taglia qui corto, mentre la trattazione vitruviana si estende per tutto il lungo período che conclude il cap.
iv del VI libro. Dalla riga successiva F. di G. non segue più Vitruvio.
Giorgio, Tratt. SIM, II, [Parti délie case e palazzi. Modi per trovare l'acqua]. la c a s a è d a d i v i d e r e in d u e parti, in u n a délie quali

sieno

ordinate le stanzie et abitazioni per lo verno et in I'altra per la state. E quello del verno dieno essere piccole, con
volte e chiuse, e quelle délia state ample et aperte.
. . . è d'awertire che poça grossezza di muro è suffiziente a resistare alfreddo, ma volendo ostare al caldo bisogna
fare li mûri grossi.

Sendo a consideração da qualidade ambiental dos lugares construídos uma constante intemporal, é
de notar que o tema e os tópicos do texto vitruviano são retomados, em especial nos tratados
quatrocentistas de L. B. Alberti e de Francesco di Giorgio.
Pelo contrário, alguns dos tratados quinhentistas, como o de Sagredo, os primeiros livros de Serlio
e o de Vignola, dispensam a explicação das partes da arte da edificação relacionadas com a escolha
do lugar, a posição da edificação e da construção, dedicando maior atenção às linguagens
arquitectónicas e ao ornamento. Significa isso que se fazia sentir a necessidade de actualização
nesse domínio, enquanto que a outros níveis, a experiência e o bom senso garantiam a continuidade
da boa prática disciplinar.
A escrita dos princípios de organização da casa, dos lugares de habitar e do serviço corresponde,
em parte, a uma narrativa da experiência intemporal. Esse saber experiencial e teorético registado
de modo ordenado abre caminho a um aperfeiçoamento do modo como são aplicados os princípios,
uma evolução e um progresso que viabilizam novas sistematizações. É nesse sentido que os Trattati
de Francesco di Giorgio avançam, quando fazem a apresentação de exemplos de configuração
regular e simétrica das formas das casas, de lugares de habitar e do serviço, propondo soluções de
funcionalidades que instauram novas condições de salubridade e higiene e de comodidade das casas
e das cidades.

684. Giorgio, Trattati, 1967, tomo I : 85-86.
685. Giorgio, 'Trattati, 1967, tomo II : 328,329
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A mudança dá-se ao nível da diferença de ponderação de factores. Verifíca-se a sistematização dos
lugares da casa e dos seus espaços de representação, em função da posição dentro da cidade. Um
dos novos dados prende-se com o desenvolvimento de um sentido de urbanidade aplicado ao
discurso arquitectural, que traz consigo a instituição de espaços de acolhimento e de transição entre
o público e o privado, a exemplo do pórtico ou alpendre, da entrada de honra, da escada de aparato
e da sala grande. Ao mesmo tempo, os aspectos ligados à vida individual das pessoas surgem sob
nova luz, com as necessidades pessoais a tomarem um lugar primordial no discurso da arquitectura,
respeitando a privacidade da vida doméstica, a comodidade dos lugares, a salubridade e a qualidade
dos espaços de serviço. O reforço da atenção dispensada à representação pública de instituições
colectivas e pessoas singulares é acompanhada proporcionalmente de uma consagração dos valores
privados individuais em propósitos de arquitectura. Ao nível da concepção dos espaços é como se
o pensamento da articulação público/privado se aprofundasse à semelhança da ideia que se expande
de um ponto em diferentes direcções igualmente significativas.

10.7 Lugares de habitar privados e a especificação das partes do serviço
A imaginação de condições novas de domesticidade da casa em geral, das formas de habitar, de
funcionalidades dos compartimentos, e de comodidade e salubridade dos lugares coloca o tema da
casa na sua forma mais geral.
Kahn 1971. Reflect, then, on the abstract characteristics of "house" or "home". "House" stands for the abstract concept
of spaces good to live in. "House" is thus a form in the mind, without shape or dimension. "A house", on the other
hand, is a conditioned interpretation of living space. This is design.

Acresce um sentimento "epocal" da centralidade do homem e do valor da sua presença no tempo
que leva a considerar a pessoa na sua aspiração individual a um contentamento da vida, na sua acção
pública como na vida privada, no cuidado do corpo e no desejo de conforto e de amenidades. São
esses aspectos centrados na individualidade da pessoa que fundam a necessidade de novas soluções.
A insistência com que são referidos pequenos apontamentos relativos aos espaços privados denota
precisamente um deslocamento natural que se está a dar no sentido de trazer para o centro do
pensamento da obra os factores que dizem respeito ao indivíduo. Nesse sentido, (um)a casa toma a
precisão de um sentido de domesticidade no singular, talhado sobre as necessidades da pessoa - «a
conditioned interpretation of living space»687 - e especificado pelo desenho.
Se os aspectos de representação e de mostra pública detêm uma importância fundamental nos
discursos da arquitectura do tempo, as novas casas, por seu turno, lêem-se como paradigma de uma

686. Kahn, "Not for the Fainthearted" (1971), Louis]. Kahn: writings, 1991 : 261.
687. Kahn,"Not for the Fainthearted" (1971), Louis]. Kahn: writings, 1991 : 261.
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vida nova e de novas formas de habitar. Como modelo, a sua presença na cidade e no espaço
periurbano, não apenas enobrece a cidade, como dá forma à imagem de nova urbanidade. Assim,
está dada a contraprtida para a abertura concedida ao mundo privado. O equilíbrio está no espaço
conferido aos dois tempos da vida, como Seneca escrevia:
Sen. Tmnq. m.2
paruiti tuta simplicitas est et plus futuram semper est quod obstet quam quod succédât, a foro
quidem et publico recedendum est. Sed habet ubi se etiam in priuato laxe explicet magnus animus.
Sen. Trcmq. xvi.3. Miscenda tamen ista et alternanda sunt, solitudo et frequentia.
«when public life is untenable, it is wise to withdraw in solitude» (III.1-3). «The two things must be combined and
resorted to alternately - solitude and the crowd» (XVIII.3)688.

Consideremos o caso particular de uma obra privada de natureza representativa, pequena em
dimensão como é próprio da sua condição privada, mas de qualidade e excelência. A possibilidade
de se realizar para uma pessoa, do mesmo modo como poderia realizar-se para uma comunidade,
poderá ser uma prova decisiva do reconhecimento da importância do indivíduo. E o caso da capela
privada de D. João II e dos ofícios religiosos que aí se realizam com grande solenidade. O rei
determina que as horas passem a ser rezadas na capela do mesmo modo que em igreja catedral.
Pina, Chmn. D. joaõ li. E pêra se o Culto Divino celebrar, e fazer perfeitamente, e com muita solepnidade, trouxe sempre
em sua Capella muitos Capellaães, e singulares Cantores. E destes Regnos foy o primeiro Rey, que em sua Capella
fez continuadamente rezar as Oras, como em Igreja Cathedral; e pêra se fazer em maior comprimento, ordenou
algu as rendas, de que todos segundo servissem, ouvessem cotidianas destribuições.

É certo que o exemplo citado se presta à leitura do rei como pessoa dupla, corpo político e pessoa
natural. Em todo o caso, são inúmeras as vezes em que as crónicas mencionam a deslocação do rei
à Sé para ouvir missa. Assim, a medida que toma relativamente à sua capela privada pode ser
entendida como respeitando, de facto, o espaço reservado à parte privada da pessoa (real) que é.
Em certa medida, o desdobramento de divisões, argumentado com a razão vaga de uma perfeição
e bem agasalhar, no caso das obras joaninas no paço de Évora, assinala uma evolução na concepção
da casa que abre caminho à especificação da utilidade das divisões da casa. A diferenciação mais
fina das funções cometidas a cada uma delas denota um pensamento sistemático da disposição das
casas, da hierarquia dos espaços e do seu ordenamento relativo, e da sua exposição num discurso
arquitectural significativo, em que são considerados factores como a importância dos diferentes
espaços, a sua posição nos diferentes andares da casa e a relação com o plano de fachada. Essa parte
da aproximação está relacionada com uma legibilidade exterior da posição do espaço, segundo a
sua importância, que é decisiva para a definição das zonas mais representativas, em especial para a

688. Seneca, De trcmquillitate cmimi, 111,1-3, in Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 14.
689. Pino, Chronica D'ElRei Dom .load II, lxxxii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 1032.
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sala grande, mas também contempla a exposição qualificada, no exterior, dos lugares privados da
casa.
No paço de Alvito, a projecção do torreão angular principal {da Fonte) não se explica por uma
intenção de natureza militar, porque as aberturas que detém não configuram essa funcionalidade. O
seu avanço relativamente ao corpo principal do edifício conforma um espaço próprio, no interior,
com o sentido de pequenas câmaras adjacentes às salas, distribuídas em três níveis. No exterior,
esses espaços anexos são distinguidos pela forma das aberturas de cada um deles (é possível que a
abertura do andar nobre tenha sido modificada posteriormente, pois a sua forma é já clássica). O
corpo do torreão apresenta o lugar principal de exposição e de mostra do paço. A sua posição
orienta-se na direcção do centro da vila, onde se situa a câmara e a igreja matriz. (A construção do
paço tinha sido justificada com fundamento no enobrecimento das vilas em que tais edificações se
levantavam.)
Um facto novo é o da apresentação pública, não simplesmente do elemento significante de torre,
mas dos lugares de honra e de habitar privados, inscritos sob a forma e as insígnias de um bastião
torreado, e distinguidos formalmente pela qualificação diferenciada das aberturas.
A amplificação da casa, em consequência de uma repartição de mais lugares de habitar e do serviço,
assenta o princípio de uma especialização funcional que lentamente reduz o espaço de indefinição
dos lugares da casa, em favor de uma determinação da utilidade específica de cada espaço e do seu
sítio próprio. Em especial na parte dos espaços de habitar mais públicos, essa determinação altera
a prática da ornamentação e da decoração. A passagem dá-se com o aparecimento de elementos
arquitectónicos de qualificação dos lugares, de ornamento e de decoração incorporados na
edificação (mosaicos, lambris de azulejos, pinturas sobre o revestimento de paredes). Como
exemplo dos elementos de revestimento e qualificação dos espaços variáveis, além de almofadas,
cortinas e reposteiros e tapetes, contam-se panos de «cercamento de paredes» como aqueles que
integram o rol do enxoval de D. Brites (filha do infante D. João e neta de D. João I), elaborado
quando do seu casamento com o infante D. Fernando, irmão de D. Afonso V:
"Enchoval da Infante D. Brites, quando casou com o Infante D. Fernando". Doze panos de Ras (12)./ Três mantas de Ras (3). / Doze
Bancais de Ras de figuras com seda e darvoredo. / Quatorze almofadas deras. / Huns cercamentos de paredes de
Camará de cetim azul com esteyos de veludo carmesim. / Outro cercamento de paredes de Camará de damasquim
pardo.690

Os panos descritos parecem formar um conjunto, com o qual se tornava possível recriar uma
paisagem de jardim (os bancais de seda «de arvoredo» e as almofadas «de hera»), enquadrada por

690. "Enchoval da Infante D. Brites, quando se casou com o Infante D. Fernando. Está no Cartório da Casa de Bragança, donde o copiey", in A. C. de
Sousa, Provas, (1945-1954), tomo I, livro III, n.° 47 : 293.
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uma alpendrada. Os cercamentos organizam o plano da parede como uma estrutura de «esteios
carmesins» que se destaca sobre um fundo azul. Aliás, conserva-se um pano de cercamento
semelhante, pertencente ao paço de Sintra, que desenha uma envolvente de arcadas de gosto
mudéjar [236].
A introdução de revestimentos incorporados na edificação, como os azulejos, anuncia a
secundarização e mesmo a substituição dos antigos panos de cercamento que concertavam as salas
e as câmaras. Inclusivamente, são aplicados azulejos que imitam um padrão de brocado, como se
observa numa composição de trinta ladrilhos de corda seca, provenientes do convento da Conceição
de Beja, recolhidos no Museu de Arte Antiga691.
(D. Brites, cujo enxoval incluía os panos de cercamento de paredes, encontra-se ligada à fundação do convento da
Conceição, de Beja, em 1459, e da quinta da Bacalhoa. Falece em 1506.)

Nas salas do paço de Sintra, o revestimento das paredes com azulejos fixa a definição de ornamento
das divisões da casa [237]; do mesmo modo no paço da Ribeira, onde a sala nova dos aposentos do
príncipe recebe «ladrylhamewtos . . . e . . . azulheyo do forame/rto»692 em 1520. Assim se reduz o
espaço de variação que resultava da aplicação de elementos móveis que serviam anteriormente para
armar as casas, qualificando-as segundo as circunstâncias dos momentos de uso.
Dois outros apontamentos de pormenor concorrem para notar o sentido da mudança. No convento
de Cristo, a janela do sub-coro destaca-se da divisão onde se insere, pela profundidade do recanto
criado. A ornamentação que encobre as arestas dos seus pés-direitos interiores, na passagem ao
plano das paredes da sala, figura uma cortina, numa sugestão de que esse espaço é separado e
mesmo pode ser encerrado [241]. No paço de Évora-Monte, um jogo esculpido no parapeito da
janela assinala o uso lúdico desse vão, em particular. Nessas intervenções, pequenos apontamentos
de sinal arquitectónico são incorporados na edificação, fazendo a designação do sentido particular
atribuído a um recanto e a um lugar retirado da alçada do grande espaço, que têm como efeito uma
precisão maior da sua utilidade.
A incorporação de tais sinais, na edificação, indicia uma passagem que se dá com uma
"petrificação" de elementos móveis que aparelhavam e concertavam os espaços, e agora
completam os propósitos de concepção arquitectónica da obra. O curso da evolução aponta uma
clarificação antecipada do uso dos espaços e uma correspondente especificação arquitectural que é
completada por meio de elementos e ornamentos arquitectónicos, e por meio de mobiliário. Os
espaços principais, como a sala grande, recebem novas funções, como o acto de comer em público
que antes apenas se realizava em privado e de forma móvel. A par disso, há a extensão de certos
691. Reinaldo dos Santos, O azulejo em Portugal, fotografia de Mário Novais (Lisboa : Editorial Sul, 1957) : 46, est.27.
692. Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 80.
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Paço de Sintra, pano de parede árabe, século XV, 184x516 cm, veludo de seda cortada e damasco (Sintra,
Palácio Nacional, n.° 3568)
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Paço de Sintra, azulejos sevilhanos da sala dos Árabes, orla de lizes e de maçaroca de origem nacional
Convento da Conceição, Beja, azulejos mudéjares da casa do Capítulo
Paço de Sintra, pátio das Carrancas, azulejos de corda seca com esfera armilar
Diogo de Arruda, convento de Cristo, decoração interior da janela do subcoro da igreja
Diogo de Arruda, convento de Cristo, interior da janela do subcoro
Castelo de Rothenfels, janela da capela palatina, de Anton Wendling; reconstrução do castelo por Rudolf
Schwarz, 1927-1928
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aspectos de qualificação institucional do espaço, como estrados e mobiliário, aos aposentos
privados. Nas partes privadas da casa há um desdobramento de divisões, que dá origem a uma
repartição de espaços e a uma sequenciação complexa de funções (o guarda-roupa, a câmara de
dormir e a câmara de vestir).
Em certa medida, a arquitectura caminha de uma concepção da edificação como continente
arquitectural neutro que havia de ser concertado, armado e aparelhado, conforme as circunstâncias,
por meio de panos e de objectos móveis, para uma concepção arquitectónica global que incorpora
e subordina os domínios do ornamento e da decoração. A visão disciplinar impõe-se no campo da
ornamentação e da decoração, estendendo-se a todas as formas de habitar, mesmo às mais privadas.
Centrando a atenção nos espaços privados da vida doméstica, é possível observar de que modo as
partes privadas da casa adquirem um maior desenvolvimento no conjunto das áreas dos
aposentamentos. Recorrendo, de novo, à medição das casas do paço de Sintra constata-se que o
trabalho de medição se refere a zonas distintas do paço, uma parte mais antiga que foi desafectada
da sua antiga função, como domínio de aposentamento real, e uma parte nova do paço, com mais
divisões. A correspondência entre os compartimentos descritos permite compreender onde incide o
desdobramento da compartimentação.
Um dos domínios onde se observa um alargamento de áreas alargadas é o das câmaras e casinhas
mais reservadas. A importância da diferenciação espacial, realizada a esse nível, dá a noção do novo
sentido de qualidade de vida que se mede pela qualidade conferida aos espaços privados, e pelo
modo como são resolvidos os aspectos de comodidade e de conforto. A casa privada torna-se figura
de conforto do lugar da família.
Alberti, De re aed. V, [xiv]. È risaputo che la casa privata dev'essere costruita per la famiglia, affínché vi possa risiedere
con tutte le comodità. Ora, la sede delia famiglia non potra essere sufficientemente confortevole se non conterrà in
sé tutto ciò che serve agli occupanti.

O primeiro sinal de «agasalho» e conforto é dado pela existência de cómodos suficientes, de
aposentos e divisões da casa em número e qualidade convenientes às funções de habitar e do serviço
necessárias.
Acrescem outros índices que respeitam a uma melhoria das condições de comodidade e salubridade
das partes de habitar e de uso das divisões e dos lugares da casa. Entre esses índices, conta-se como
um dos elementos mais significativos, a instalação de lareiras nas divisões habitáveis da casa. A
presença de inúmeras chaminés nos telhados dos paços serve uma "contabilidade" pública de

693. Alberti, 1,'Archiíettura. De re aedificatoria, 1966, tomo 1: 400.
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lareiras das casas que anuncia a sua qualidade privada e enobrece os lugares urbanos, como pode
ser observado nos desenhos de Duarte de Armas [248].
A importância atribuída às chaminés, nos desenhos de Duarte de Armas, indica a qualidade das casas, na representação
dos paços singulares (Sintra, Barcelos,...), mas serve também como um sinal de identificação das ruas e lugares principais
dentro das vilas. Por exemplo, na vista de Arronches, a rua principal é denotada pela sucessão alinhada de chaminés das
casas, que orienta a leitura do espaço urbano e dá uma imagem do enobrecimento da vila, servindo como confirmativo da
qualidade dos seus habitantes.

Também nos Trattati de Francesco de Giorgio [244] e em desenhos de Leonardo da Vinci, os
aspectos relacionados com as lareiras merecem uma atenção detalhada que inclui a apresentação de
frontais, mas sobretudo dedica atenção à notação dos pormenores para a boa execução dos
dispositivos de evacução de fumos, considerando o seu regular funcionamento e segurança.
É importante notar que Francesco di Giorgio regista a falta de exemplos antigos que atribui, em
parte, ao facto de se tratar das partes das casas que mais são afectadas pela passagem do tempo,
arruinando-se. Contudo, não deixa de lançar a dúvida, se tais equipamentos teriam existido de facto,
pois, segundo afirma, não são mencionados por Vitrúvio e outros autores antigos. O comentário
vale pela abertura criada à valorização da experiência dos modernos neste domínio.
Giorgio, Trait. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare l'acqua]. [Camini] Non è parte alcuna delle case cheper le ruine e
relique delli ediflzi antiqui meno sipossi comprendare e la forma sua descrivare che le camini, perd che quelli sono
locati in la suprema parte, la quale prima aile altre ruina elpiù delle volte. Pure, con diligenzia cercando le ruine
che in Italia sono, ne ho visti alcuni de ' quali la figura mi pare al propósito descrivare essendo nota apochi.
|560v| Però che apresso a Perugia sopra el Pianello in uno edifício antico ho visto uno camino . . .
[E questi ho cerchi con gran deligenzia,] né ne ho possuti trovare più; né eziando credo che in Italia se ne trovi
altrettanti; e non ho mai trovato orno che di notare simili antiquité si sia dilettato che ne abbi avuto notizia di alcuno;
e meravigliomi che né Vetruvio né altro autore di architettura in le loro opare non abbi mai fatto alcuna menzione
di camini.* |
Detto delli antiqui, ora è da trattare delli moderni, e perché moite forme si porrieno fare dirò solo di alcune migliori
per non essere supérfluo nel parlare.
* . . . Oggi è comunque opinione concorde degli archeologi che nell'antichità non fossero noti i camini quali oggi
sono a noi noti, la cui forma sembra non possa risalire oltre la meta del sec. XIII.

Um mesmo sentido de coisa nova e moderna, evidenciado na dotação das casas principais com
lareiras [245-247]. É conhecida a importação de peças da Flandres e de Itália, a exemplo das colunas
(base, fuste e capitel) renascentistas, adquiridas por D. Manuel para o paço de Sintra em 1516 («48
peças de mármores com seus bassos e capites; e 3 portaes; e 1 chaminé de mármore»

).

Igualmente significativo, o presente do Papa Leão X para D. Manuel, enviado em 1515: um frontal
de fogão de sala, em mármore de Carrara, que se encontra colocado no paço de Sintra, mas pertencia
inicialmente ao paço de Almeirim, de onde saiu por ordem do Marquês de Pombal

[247].

694. Giorgio , Trattati, 1967, tomo II : 331,332-333,(1) ; omitidas as notas 331(4,5).
695. Pedro Dias, Importação de esculturas de Itália nos séculos XVe XVI, Coimbra : Livraria Minerva, 1983, 2" ed. 1987 : 40, in Vieira da Silva, Paços
medievais portugueses, 1995 : 221.
696. Abade de Castro, cit. pelo Conde de Sabugosa, O Paço de Cintra, 1903 : 163. Pedro Dias, Importação de esculturas, 1982 : 79,81.
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Livro de Horas dito de D. Manuel, Calendário, Janeiro,/ 5, 1517a segundo quartel do século XVI (Lisboa,
MNAA) (A,B)

A atenção conferida à representação das chaminés, nos desenhos de Duarte de Armas, indicia o
conforto da habitação, mas assinala também a presença de áreas de serviço desenvolvidas, que se
apresentam como marca de abastança da casa e de nova e melhorada disposição dos
aposentamentos. Por exemplo, numa carta dirigida ao almoxarife da Casa da índia, relativa a uma
obra não identificada, que poderá ser o paço da Ribeira ou os Estaus, Bartolomeu de Paiva
recomenda que certa saia de chaminé seja ampliada, de modo a que o compartimento onde se situa
possa ser utilizado convenientemente para a preparação de refeições.
Cana de Bartolomeu de Paiva (sem ano, Novembro, 5). Item. Na casynha de todo cjma honde stá htl ua chemjne pequena nos
fazem de comer quando lia estamos e he mujto pequjnjna peçouos que ha mostres ha Handré Pirez e que veja per
que manejra se posa fazer híl ua chemjne mayor pêra nos fazerem de comer com seu liar e mandayma fazer que
hachemos fejta e venha também hy Rodrigo Alluarez se ouver de ter allgCl ua cousa de madejra e hambos ha
houverem e vos ha manday fazer . . . . 697

Do apontamento citado depreende-se que a dimensão do conjunto de edificações, em que se insere
a referida obra, é tal, que admite a existência de cozinhas "volantes" localizadas próximo dos
aposentos privados. A recomendação do amo do príncipe D. João de corregimento da chaminé, que
estabelece a relação entre o melhoramento do espaço onde são cozinhadas as refeições e o lugar de
comer, marca a inclusão de tópicos de funcionalidade e habitabilidade dos espaços de serviço em
relação com os de aposentamento mais em geral.

243A

697. Viterbo, Diccionario dos architectes, s.v. "Pires (André)", 1904, vol. II, n.° 755 : 293.
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Francesco di Giorgio, chaminés (Florença, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Cód. Ashburnham 3 6 1 , /
22v)
Paço de Sempre Noiva, chaminés na fachada setentrional
Paço de Sintra, o fogão da sala dos Cisnes
Paço de Sintra, fogão de sala proveniente do paço de Almeirim, presente do papa Leão X para D. Manuel,
1515
D uarte de Armas, Livro das Fortalezas, chaminés em casas de Vimioso (A), Pena Roia (B) e Arronches (C)
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Além das chaminés, como sinais de serviço e conforto da habitação, merece atenção o reforço de
sistemas de abastecimento de água ao interior das casas. Do mesmo modo como, na época, são
melhoradas e instaladas redes de abastecimento de água dentro dos grandes centros urbanos, com a
construção de sistemas de adução e aquedutos, e a distribuição de fontes e tanques pelos lugares
principais, também em conventos, hospitais e em algumas das casas principais é providenciado o
abastecimento de água e a instalação de reservatórios. Sabe-se da abertura de poços e da construção
de cisternas, que não se circunscrevem apenas às estruturas fortificadas (no Alentejo, por exemplo,
as cisternas dos conventos do Espinheiro, em Évora, e de São Francisco, em Beja, o poço do
hospital de Beja [54]). No caso do contrato para a empreitada da obra da casa de um cavaleiro
fidalgo de Coimbra

, é especificada a execução de duas «cantareiras», uma para três e outra para

dois cântaros.
A introdução de redes de água em edifícios e a instalação de reservatórios não apenas nas grandes
estruturas conventuais medievais (Cister, por exemplo, equiparáveis em dimensão e complexidade
a estruturas urbanas desenvolvidas), mas na edificação corrente dá conta de uma melhoria das
condições de conforto e higiene das casas menos importantes e privadas, que passam a aceder a
serviços e sistemas anteriormente exclusivos daquelas principais. Dispositivos de abastecimento de
água passam a integrar os serviços e instalações básicas dos edifícios, necessários à vida do homem,
como nota di Giorgio, inclusivamente sem fazer restrições de aplicação, em função de uma
distinção qualitativa das casas.
Giorgio, Tratt. T/L, [Architettura antica e moderna e pratiche costruttive]. Ora delle cisteme, cole, COndotti, tomboli,* docci, canali
e altre cave e cammini sotterrani, in che modo 1'acqua vive o pruviali da prugare e conduire sieno, perché in nelle
edifizii e ai vitto dell'uomo necessarie. In prima le cisterne in molti modi son da fare sicondo l'antiche e nuove
formazioni.
* Le cole sono colatoi a fondo crivellato per fíltrare; i tomboli, anziché indicare le piccole dune che si formano sulla
spiaggia, sono qui condotti d'acqua sotterranei.

De igual modo, no tratado de Filarete, o diálogo relativo aos espaços de habitação inscritos no corpo
de um torreão [226] inclui a menção de chaminés, águas e lugares cómodos ao homem. A água é
obtida a partir de um poço situado no interior de uma coluna central («pilastro», pilar) e da recolha
das águas da chuva.
Filarete, Tratiato, v. 'Dell'altra comodità che accaggiono a volerla abitare tu l'adatterai in quelli luoghi ne' quali meglio
staranno, come saranno cammini, acquai e luoghi commodi a Puomo.'
'Di questo io adatterò ogni cosa in modo che starà bene, e 1'acqua che sopra essa pioverà Pordinerò che si coglierà
in uno o in due luoghi, e tutta andrà per uno doccione* tondo che sara per lo mezzo del muro, e smaltirassi per una
fbgna, o vero ch'ella andrà nel fosso.
* «doccione»: tubo, conduttura.

698. Ver :713-714.
699. Giorgio, Traitait, 1967, tomo 1: 110,(8).
700. 11 Filarete, Trattalo di Architettura, 2 tomo, 1972, tomo 1: 132,(1).
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Na campanha de obras manuelinas, no paço de Sintra, que decorre cerca de 1497 a 1510, uma parte
das obras realizadas entre 1507 e 1510 refere-se à «substituição e melhoramento dos canos»701 que
faziam a distribuição de água pelo paço e estabelecem ligações novas às fontes entretanto
acrescentadas. O sistema de encanamento contempla um ramal principal de abastecimento do
complexo das cozinhas, com distribuição complementar dirigida à fonte do Esguicho, ao tanque dos
Cágados, e à fonte da sala dos Árabes1®2 do tempo de D. Manuel (no livro de André Gonçalves
existem várias referências a trabalhos relacionados com obras de canos de chumbo que se
encontram em curso no ano de 1508

).

A definição adequada dos espaços de serviço e a sua qualificação em função do uso é estendida à
área privada do «retrete», para a qual a descrição das divisões preparadas para D. João III, no paço
ducal de Vila Viçosa, fornecem indicações pormenorizadas. A descrição identifica uma área
recolhida composta por uma sequência de três casinhas alinhadas ao longo de um corredor: a
primeira, umaprivada, a segunda, um lavabo, e a terceira, uma divisão destinada a breves colações,
com a particularidade da cuidada apresentação de uma mesa com pratinhos e talheres (os aposentos
do infante D. Duarte foram ordenados de modo parecido).
"Festas e apercebimentos...". Adiante desta camará [de dormir] estaua o retrete / de EIRei que saõ três casinhas de
antresolho / e estauaõ todas armadas de huns panos de lenço nouos pintados em Flandes de muitas / batalhas e
historias modernas, couza muito / aprasíuel aos olhos, e na primeira estaua / o bacio a hum cabo, dentro de huma
arca de pao, forrada de setim carmesim de dentro / e de fora cuberta de ueludo preto e logo / seu urinol em outra caixa
assi cuberta, e forra-/da e também franjada e hum grande brazeiro de prata com muitas pastilhas e cheiros tudo sobre
hua alcatifa de xio . . Aoutra / parte de caza estaua huã mesinha noua / m.t0 galante e mui marchetada com suas /
bisagras de prata e em sima delia ardendo / dois castisais de prata de piuetes e de / baixo da meza hum brazeiro de
prata com sua / cazoila de agoa almeisegada.
Outra casinha assi armada e nella huã mesa cuberta de hum pano de ueludo listrado com outros castiçais de piuetes,
e assi brazeiro e cazoila com pastilhas, e ágoas como na outra maneira.
Ha outra casinha adiante: asi também / armada estaua posta outra meza maior cuberta / de outro pano de ueludo;
também com castisais / de piuetes, brazeiros, e casoilas de agoas / e pastilhas e toda chea de asafates de uerga / de
prata com muitas concernas da Ilha e de acidroens cubertos e caixas de marmelada / de sucar, almiscrades muy
excellentes com / duas toalhas ahi postas e dois garfmhos com / suas facas, e alguns pratos piquenos tudo de / prata
e logo junto hua talha de barro noua / com seu cobertor e púcaro de barro, chea de / muito fria, e singular agoa,
cuberta com / hua grande toalha, metido tudo em hum / grande alguidar de Alabastro com alguns púcaros de vidro
de Veneza mais lusois.
E da camará de Elrei ao longo deste / retrete, vai hum corredor ter à camera do / Infante Dom Duarte.

Poderia ser aventada a hipótese de que uma definição dos espaços tão atenta ao uso, à comodidade
e ao conforto já poderia ser enquadrada no âmbito das inovações introduzidas com a intervenção
renascentista no paço. Não seria assim legítimo deduzir que a mesma disposição de espaços de
higiene pudesse existir anteriormente nos paços portugueses. No entanto, o "espanto" que a
701. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 219.
702. Teixeira, OPaço Ducal de Vila Viçosa, 1983 : 230.
703. Doe. II - "Titolo da Recepta e despesa de Andre Gonçallvez Recebedor e veedor das obras dos paços de Simtra que começou no anno de quinhentos
eoito por diamte", OPaçode Cintra, 1903 : 221-243.
704. Teixeira, O Paço Ducal de Vila Viçosa, 1983 : 117.
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Paço do Carvalhal, espaço ventilado de «privada» e fogão inseridos nas paredes exteriores das câmaras
(levantamento segundo "A torre do Carvalhal.. .", 2002)
Planta do quarto piso; a instalação existe nos dois pisos superiores.
Montemor-o-Novo, paço do Carvalhal, planos salientes correspondentes aos espaços de «privada» em
alçado
Francesco di Giorgio, Trattati M, "trono" para bacio,/ 14

narrativa parece transmitir constituirá, sobretudo, um recurso enfático para sublinhar a excelência
dos objectos e do concerto das divisões, não se dirigindo especificamente à disposição dos espaços
de serviço e higiene, nem à sua diferenciação sequenciada que podia ser conhecida anteriormente.
Na descrição das Festas de Vila Viçosa surge a designação corredor («E da câmara de El-Rei ao
longo deste retrete, vai um corredor ter à câmara do Infante Dom Duarte»). O aparecimento do
termo é importante, pois assinala a clarificação da função específica de espaço de circulação
interior.
Por comparação, no auto de medição do paço de Sintra, havia apenas a palavra andaimo. O termo
'andaimo' designa de um modo mais vago um "lugar para andar", no sentido de «ambulacrum»;
além disso, pode também usar-se com o sentido de "faculdade de andar" e "modo de andar"

. Rui

de Pina refere «andaymo das naves», na descrição da paramentação da sé de Lisboa, por ocasião da
morte de D. João I.
Pina, Chmn. D. Duarte. A See de dentro era toda cuberta de panos negros, e os andaymos das naves cheeos, de tochas
acesas, e no Cruzeiro estava feita huã essa grande, e alta, e muito triunfante,.. .
A palavra aplica-se também num sentido mais específico de passagem existente em obras de arquitectura militar, no cimo
dos muros, semelhante a um adarve ou uma plataforma onde se pode andar, e ainda, talvez com o sentido de estrado ou
plataforma. O termo é usado por Francesco di Giorgio nos Trattati T,f. 63v: «ponte chorridoio di più pezzi» [112]
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705. Corominase Pascual, Diccionario critico, s.v. "Andaimo", 1980-1983, vol. 1: 255.
706. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, v, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 500.
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Em 1294. que fique o andamho do muro que possan per ele andar quando for mester .
Em 1303.. e doulhy o andamho desse muro e do cubelo pêra el 708 .
Em 1499. mande fazer hû u alltar de degrraaos que ho andaimo omde ho ssacerdote põõe os pees 709 .
Gonçalves, Titoio da Recepta e despesa, 1508. Item deu e pagou o dito almoxarife ao ssobredito de três dias que serujo . . . em
acarretar madeira do castanhall dei Rej pêra amdaymos e pêra os paços pêra obras . . . .
Item deu e pagou o dito almoxarife ao sobredito de vinte e çynquo dias e meio que serujo . . . em cortar madeira no
castanhall dei Rej e acarretar pêra andaymos pêra a capella . . . .
Item deu e pagou o dito almoxarife ao dito jorge pirez de sesemta e três dias que serujo... e em fazer bamcos e fazer
amdaimos na capella em outros seujços mjstigos . . . .
Item majs serujo . . . em fazer amdaimos na capella pêra sse pimtar . . . .
Na região basca, incluindo as áreas do território francês, está documentada a palavra aldamio com o sentido de pórtico e
passeio coberto .

Significativamente, ainda em meados do século XV, parecia ser necessário recorrer a uma
denominação vaga ou emprestada dos circuitos exteriores para nomear um espaço interior de
circulação. É possível que a espacialização autónoma da função de corredor não estivesse
perfeitamente compreendida na sua articulação com a disposição interior dos compartimentos do
edifício, ao ponto de dar lugar a uma designação especifica.
O processo de clarificação do lugar do corredor decorrerá a partir do final do século XV, pois já no
paço de Vila Viçosa, do tempo de D. Jaime, podem observar-se alguns corredores. A sistematização
da função encontra-se formalizada nas alas dos dormitórios conventuais, a exemplo dos conventos
de São Bento de Cástris e dos Jerónimos. Em Santa Maria do Espinheiro, inclusivamente, há um
corredor que duplica um circuito interno de circulação, distinto do percurso nas galerias altas do
claustro.
No contexto deve ser lembrado o sistema de corredores de serviço que foi desenvolvido no hospital
de Todos-os-Santos. Relacionados directamente com o espaço das enfermarias, esses corredores
corriam por detrás dos leitos, permitindo subtrair à amplitude do espaço da divisão principal, um
certo tipo de circulação mais reservada, que estava ligada a actividades de higiene pessoal dos
doentes, e era utilizada para retirar os corpos dos enfermos falecidos. O percurso alternativo podia
ser acedido, a partir de cada leito, por uma porta particular, o que indica que a área do leito podia
formar uma unidade à parte, no interior do grande compartimento.
Brandão, Grandeza e abastança. Tem defronte do altar maior três casas de enfermaria.
A saber: uma para homens de febres, com vinte leitos de comprido, isto é, dez por cada banda. E a casa é de onze
braças de comprido. Estão estes leitos postos de maneira que por detrás deles corre um corredor ao longo, e cada
leito tem para ele sua porta pela qual os enfermos vão fazer suas necessidades e as tiram pelo corredor sem dar mau

707. Descobrimentos Portugueses, 1944, Supl : 18 ; in Machado, Dicionário etimológico da língua portuguesa, s.v. "Andaime", 1989.
708. Dissertações Chronologicas e Criticas, public. Academia Real das Sciências (Lisboa, 2" ed. 1860-1896), vol. V : 375 ; in Machado, Dicionário
etimológico da língua portuguesa, s.v. "Andaime", 1989.
709. Descobrimentos Portugueses, 1944, vol. II : 512 ; in Machado, Dicionário etimológico da língua portuguesa, s.v. "Andaime", 1989.
710. Doe. II - "Titoio da Recepta e despesa de Ardre Gonçallvez . . .", O Paço de Cintra, 1903 : 227,235.
711. Corominas e Pascual, Diccionario crítico, s.v. "Andamio", 1980-1983, vol. 1: 255.
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Antonio Averlino detto II Filarete, Trattato di Architettura, cozinha grande do paço real, tanque exterior e
pórtico, «andassimo», X , / 70v
Milão, Hospital Maior, corte transversal pelas alas em cruz (estado actual)
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cheiro aos outros enfermos. E se algum enfermo falece, pelo corredor o tiram também, sem os outros o saberem nem
verem. E cada leito tem suas cortinas e colchões, com suas almofadas, e muito bem preparadas.

O hospital maior de Milão oferece a referência de um modelo em geral, para a edificação do hospital
de Todos-os-Santos. No seu estado actual, e apesar das alterações introduzidas com o
acrescentamento de um segundo piso de galerias de claustro, a configuração das alas e o piso baixo
de armazéns (lógias), assim como a parte que se refere aos «destri» e ao sistema de canalizações
horizontais e verticais, ainda concordam com a descrição de Filarete (Trattato XI). Precisamente esses
corredores "técnicos" adjacentes à ala de «crociera», representados no corte transversal, oferecem
uma imagem do que poderia ter sido a solução aplicada no hospital de Todos-os-Santos [253].
10.8 Um descobrimento: tempo-espaço, de espaciar à noção de espaço
Na parte privada das casas foram notados temas ligados aos espaços de habitar privados e aos
espaços do serviço, como a cozinha e os lugares de armazenamento. Partes da casa, exactamente
com o sentido de parte de habitar e parte de serviço, é a designação usada na tradução do tratado de
Alberti.
Alberti, De re aed. v, [xvii]. Atqui constat quidem in aedibus alia deberi familiae, alia rebus his, quae familiae gratia
habeantur.
ibidem. È noto che nella casa alcune parti sono adibite ad abitazione delia famiglia e altre a deposito degli oggeti di
cui la famiglia stessa si serve.713

A determinação funcional das partes da casa traz consigo um aprofundamento e a clarificação da
particularidade de cada um dos lugares de habitar e do serviço e o pensamento da forma
arquitectural adequada à especialização dos espaços. Ao mesmo tempo, o estudo da diferenciação
das partes da casa implica o entendimento das formas da sua composição sistemática no todo que é
a distribuição da casa. Numa expressão de Francesco di Giorgio
Giorgio, Traft. S/M, [Conclusione]. .. . intendare le composizioni e parti deli 'architettura . . . ,

Kahn refere um mesmo ordenamento significativo de uma hierarquia não já de partes, mas de
espaços, que associa à compreensão de relações definidas entre os espaços principais e os espaços
mais pequenos que os servem.
Kahn 1957. The nature of spaces is further characterized by the minor spaces that serve it. Storage rooms, service
rooms, and cubicles must not be partitioned areas of a single-space structure, they must be given their own structure.
The space order concept must extend beyond the harbouring of the mechanical services and include the "servant
spaces" adjoining the spaces served.
This will give meaningful form to the hierarchy of spaces.
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Brandão, Grandeza e abastança de Lisboa, 1990 : 125.
Alberti, L'Architettura. Dere aedifícatoria, 1966, tomo 1: 417|416.
Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 505.
Kahn, "Spaces Order and Architecture" (1957), Louis 1. Kahn: writings, 1991 : 79-80.

Entre as diferentes partes da casa e os seus espaços definem-se relações de dependência que
organizam sequências. A organização da sequência implica uma ordem e uma hierarquia na
conexão dos pontos de ligação que articulam as funções do espaço servido e do espaço do serviço
(«served space and servant space», na designação de Kahn

).

Assim como o desdobramento dos espaços de habitar e a sua especialização de uso marcam o
aparecimento da utilidade diferenciada dos compartimentos da casa e a tematização de
funcionalidades específicas, do mesmo modo parece inevitável, na explicação, a presença de um
desdobramento simétrico dos lugares do serviço, mesmo que a sua existência não seja
explicitamente nomeada nos textos da época, deixando o ónus da prova para a interpretação de
partes de edificação que resistem menos ao tempo e estão sujeitas a maiores alterações. Não se trata,
porém, da formação de um discurso funcionalista acerca do espaço de habitar e do serviço que
condiciona a forma arquitectural e promove a adaptação de espacial idades em função de utilidades
específicas. Por bastante tempo ainda, a compartimentação manterá uma disponibilidade para
sobreposições e mudanças de uso, em razão de propriedades da forma vagas e generalistas, que
justificam a afirmação: «a experiência histórica parece demonstrar com evidência que a forma é
mais forte que qualquer uso que dela possa fazer-se»
Martí Aris 1993

a partir de la mera utilidad no puede alcanzarse una formulación arquitectónica. La integral de todas

las particularidades dei uso no puede dar como resultado una arquitectura.

A arquitectura antiga, em sentido amplo, continuará a lidar com espaços perfeitamente identificados
do ponto de vista da sua conformação e espacialidades possíveis, categorizados em três grandes
grupos (espaços tendencialmente quadrados, espaços alongados, e espaços médios, segundo a
ordenação de Alberti), que aceitam uma margem lata de usos. Nesse ponto reside a imprecisão e o
sentido vago que, juntamente, formam a estabilidade dos lugares arquitecturais e a sua resistência
através das variações de necessidades das pessoas e de uso das casas, no tempo.
A tematização da funcionalidade acontece num processo que realiza o encontro entre os usos
pensados e as espacialidades conhecidas e experienciadas, que podem ser usadas. Desse modo, a
funcionalidade é colocada no plano da ideia arquitectural, e não antes, a partir de um nível
programático em abstracto. A corporeidade de um lugar edificado e a vivência da sua espacialidade
/«formam o seu uso. «Rooms must suggest their use without a name»
acrescentando mais tarde:
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Kahn, "Thoughts" (1973), Louis 1. Kahn: writings, 1991 : 314.
Marti Aris, Las variaciones de la identidad, 1993 : 81.
Marti Aris, Las variaciones de la identidad, 1993 : 83.
Kahn, "The Room, the Street, and Human Agreement" (1971), Louis I. Kahn: writings, 1991 : 265

dirá Louis Kahn,
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Kahn, 1972.

A room is so sensitive
that you would not say the same thing in a small room as you would in a large one.

E como se a frase de Kahn lançasse luz sobre o sentimento de D. Duarte «das casas do nosso
coraçom, e como lhe devem ser apropriadas certas fî is»

O sentimento das casas faz apelo ao

domínio de vivência pessoal dos espaços e de comportamentos, diferenciados segundo as
circunstâncias pública e privada em que os espaços são usados e vivenciados. Tal como no caso dos
gestos e das formas de comunicação directa entre as pessoas, este parece ser um domínio de reflexão
minado pela especulação. A apreensão do modo como as espacialidades são experienciadas e
vivenciadas parece uma tarefa impossível, considerando a dificuldade de aproximação, tentada
através do registo escrito. E contudo é necessária, para que seja possível pensar o uso do espaço em
relação com a interpretação da disposição interior das casas.
Garcia de Resende descreve a imagem de D. João II como composição de uma parte que é a figura
de rei, com a noção perfeita do sentido de estado do seu cargo, e de outra parte que é a figura da sua
pessoa natural.
G. de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas. E sendo em suas camarás, e retretes muy familiar,.. .

A caracterização viabiliza uma leitura "arquitectural" que faz a correspondência entre a condição
de pessoa pública e privada e o quadro edificado, segundo a diferença dos lugares e dos espaços. A
parte nova do discurso do tempo está na visibilidade concedida ao mundo privado, através da noção
de composição que estabelece a sua paridade com o público. O reconhecimento dessa coexistência
dá o sentimento novo do espaço privado. D. Duarte escreve esse sentido do espaço.
Liwo da ensinaça de bem cavalgar toda sela. Em nome de nosso senhor jesu Cristo: Segundo he mandado que todallas cousas
façamos, ajudando aquel dito que de fazer livros nom he fim, por alguû meu spaço e folgança, conhecendo que a
manha de seer boo cavalagador he hû a das principaaes que os senhores cavalleiros e scudeiros devem aver, screvo
algu as cousas per que seran ajudados pêra a melhor percalçar os que as leerem com boa voontade e quiserem fazer
o que per mym em esto lhes for declarado.

Ora, o espaço pessoal e privado tem, no início, o sentido de folgança, de «descanso, espairecimento,
distração».
Lopes, Crón. D. Fernando.... estando el-rrei dom Fernando em Lixboa, aconteceo de v i ir a sua corte da terra da Beira,
onde entom estava, dona Lionor Tellez molher de Joham Lourenço da Cunha, que ja dissemos, por espaçar algû us
dias com dona Maria sua irmãa, que andava em casa da iffante e sua morador.

J. M. Piei chamou a atenção para o facto de spacio em castelhano antigo deter esse mesmo
significado725. Espaço, como descendente semiculto do latim spatium toma o sentido de campo
720. Kahn, "Architecture" (1972), Louis 1. Kahn: writings, 1991 : 277.
721. Dom Duarte, Leal Conselheiro, lxxxi,/ 77b, 1999 : 294.
722. Garcia de Resende, Virtvdes, feições, costvmes, e manhas, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : XXI.
723. Dom Duarte, Livro da ensinança de hem cavalgar toda sela que fez Ll-lley Dom Eduarle de Portugal e do Algarve e Senhor de Ceuta ; ed. critica,
acompanhada de notas e dum glossário por Joseph M. Piei (Lisboa : Livraria Bertrand, 1944) : 1.
724. Lopes, Crónica de D. Fernando, cap. lvii,2Hed. rev. 2004 : 198-199.
725. Joseph M. Piei, in Dom Duarte, Livro da ensinança de bem cavalgar, 1944 : 1(1).
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para correr, extensão, espaço. Na Idade Média surge com esse significado em alternativa a sossego,
consolo.
De espado, em castelhano, derivam espadar com o sentido de «'esplayar', 'consolar' . . . ; 'mitigarse (el dolor)' . . . ;
'alegrar', 'refrescar' . . . , e ainda «espaciarse, 'folgarse', 'divertirse', 'solazarse'»726. Ressaltam os seguintes sentidos
associados à palavra espaço:
«espaciarse: spacior, deambulor»
«spatiari es andar aviendo dello plazer: espaciarse»
«espadado 'desocupado, ocioso'»
«espacioso 'silencioso, sereno'»
«despacio [de espacio, aplicado a persona que está tranquila, con sosiego»]

Em sentido moderno, não haverá notícias de espaço anteriores a 1406-12727. Um primeiro
entendimento do espaço (e não já lugar, sítio) ganha forma e identidade a partir do mundo da vida
privada da pessoa, como espaço da pessoa, espaço do espairecimento e lugar de amenidade. E as
casas consagram esse sentido nascente do espaço numa qualidade nova dos lugares de habitar, na
sua amplitude e diferenciação, espaços de perfeição e de agasalho.
Em certa medida, parafraseando André de Resende a propósito da caracterização do infante D.
Duarte A.Resende, Vida do infante Dom Duarte. Não só para comigo, seu mestre, mas para com todos seus criados era tão doméstico,
humano e chão, que não havia em sua casa quem dele pudesse dizer, com verdade, que o achara em seus
requerimentos seco ou difícil.

- poder-se-ia dizer que, tal como a pessoa, também a casa podia agora ser e mostrar-se tão
doméstica, humana e chã.
Nos alvores do século XX, Teixeira e Carvalho publica um «curioso» instrumento de adjudicação
de uma obra, no ano de 1580. Um cavaleiro fidalgo contrata com um pedreiro, nas suas «pousadas»
em Coimbra, a edificação de umas "casas" que hão-de ser construídas num terreno comprado para
o efeito no termo da cidade729. A habitação descrita no contrato reúne os elementos essenciais de
uma nova comodidade e conforto dos espaços domésticos. Quatro casas de sobrado - sala, câmara,
cozinha e despensa -, e duas casas para celeiros no andar baixo. Lugares de vista com janelas de
assento e uma janela de canto «que vai no lugar de duas» no piso superior. Duas lareiras com
chaminé, uma para a cozinha, ampla de cerca de 1.72 m, e outra mais pequena para a sala, e duas
cantareiras que asseguram a reserva de água em casa, uma para três cântaros e outra para dois.
Finalmente, uma escada de pedraria, com catorze degraus de palmo - a sua extensão e altura
compassam uma subida de honra -, corrimão, peitoril, um lajeado na entrada e um alpendre apoiado
em duas colunas.
726.
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Corominas e Pascual, Diccionario critico, i.v, "Espacio", 1980-1983, vol. II : 731-732.
Corominas e Pascual, Diccionario critico, s.v. "Espacio", 1980-1983, vol. II : 731.
Resende, Vida do Infante Dom Duarte, xiii, Obras portuguesas, 1963 : 118-119.
Teixeira de Carvalho, "A casa moderna" (1901), Arte e Arqueologia, 1925 : 159-175.
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(Contrato e obrigação de R° Ayres, cavaleiro fidalgo e Fr00 da Costa, pedeiro, 1580). no Anno do nascimt0 de nososr Jhu XpÕ de mjl
equjnhë ntos eojtë ta Afifíos aosezanove diasdomes demajo em estacjdadecoImbra e pousadas do srR° Ayrescaval™
fjdalguo estado elle hjpres ë tedehuãpte edeoutra frco dacosta pedrejro na dita cjdade mr eloguo p r elle R° ajresfoj dito
que elle estaua concertado cõho ditofrco da costa palhe fazer ha ãs casas no luguar depee dequão deste termo napte
e citjo q temcõprado cõforme ahfi a traça edebuxo q lhe o dito frco dacosta tjnhadado ë que hadaver quatro casas
desobrado salla camaracuzinha edespensa nosobrado e no ãdar debajxo duas casas pace lejros depão cõseupateo
diâte...
Janellas -.||.- quatro dacë tos ehtl a decãto que vaj ë lugar deduas q fazë as djtas sejs e as dacê toserão cadhù a de
cjnco pai mos devãoesejs dalto ehas de quãto de quatro palmos e mejo devão esejs dalto e duas chaminés htl a deojto
palmos devão paacozinha eoutra paasalla desejs palmos emejo devão cõ suas hõbrejras vergas edegraos easi mais
duas cãtarjras de duas pedras cada h Q a hû a q leue três cãtaros eoutra q leue dous easj mais h û a escada de pedrarja
q tenhaquatorzede grãos dehû palmo de alto cadahû coseu bu
o coseu currjmâo epejtorjl lageado no cimo a
ë trada naporta cõsuas vazas e dous capjteis eduascolunas Redondas daltura q for necessário .

A escritura transcrita oferece «a descrição exacta de uma casa burguesa», uma «obra modesta» que
mostra «a exigência dos proprietários sublinhando o que na época merecia mais atenção ao gosto
público»:
Teixeira de Carvalho, 1901. É toda a casa burguesa do século XVI, com os celeiros ao rez do chão, a escada exterior
subindo até ao primeiro andar, terminando no peitoril ornado de colunas de capiteis floridos.
As janelas de assentos tão vulgares, e as que no ângulo abriam o cunhal, deixando uma vista larga para o horizonte,
estão indicadas e pormenorizadas no modesto documento.
Por êle se vê o cuidado com as chaminés, que cortavam as cimalhas de telha e iam abrir ao alto sobre o telhado.

No reconhecimento de que essa construção portuguesa

parece inspirar e nela se filiam as

construções de Raul Lino, é o próprio investigador a deixar em aberto uma interpelação: «resta
porém provar que a casa portuguesa do século XVI tenha as características que permitam afirmar a
sua originalidade e assinar-lhe um tipo não existente na mesma época em outros países da
Europa»

.

Longe do debate, escrevendo acerca das "Cismas portuguesas", Hans Magnus Enzensberger dirá da
sua viva impressão do país, dos «arquipélagos do tempo» e das casas, da serena proporção e da
simplicidade perfeita alcançada no desenho das suas fachadas
10.9 O prazer da natureza, lugares de amenidade
10.9.1 A salubridade dos lugares, a casa do campo e da cidade
A atenção dada à parte mais reservada dos aposentamentos, às questões da privacidade, da
comodidade e da funcionalidade dos espaços privados inscreve-se num conjunto mais alargado de
exigências colocadas à qualidade das casas. Existe agora uma maior sensibilidade às formas de
habitar, considerando o valor que tem a vida natural e o que «cumpre proveer a saúde do corpo»,
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como escreve D. Duarte735. É certo que a salubridade dos lugares urbanos e do sítio de implantação
da casa constituem uma preocupação de tempo longo. Contudo, a sua tematização é retomada de
novo, afirmando em especial uma nova qualidade de vida e um novo modo de habitar, como mostra
de urbanidade e de estado. Francesco di Giorgio refere explicitamente esse sentido, ao tratar do
ordenamento das casas de grandes e principais senhores, sublinhando que a escolha de locais
salubres e protegidos de ventos malignos deve constituir uma preocupação do seu estado e
qualidade.
Giorgio, Trati. T/L, [Architettura antica e modema epratíchecostruttive]. O r a d a dire p a r e delle c a s e d e ' privati e p a r t i c u l a r i cittadini

come comporre e ordenare si dieno. In prima le case particulari e de' privati cosi sono da fare, che sicondo lo stato
e qualità loro da ordenar seranno. Similmente quelle de' prencipi e gran signori vogliano essare poste e situate in
luoghi salubri, che non sieno offese dalli onportuni e maligni venti.

A qualidade dos lugares é considerada sob diferentes tópicos que incluem a atenção conferida a
aspectos de salubridade de bons ares e águas, de amenidade dos sítios e das boas vistas, e do prazer
do campo e da natureza, como lugar de folgança e desenfadamento. Procuramos conferir essa noção
com entendimento que denotam certas observações em textos portugueses da mesma época. Um
dos exemplos refere-se ao desfazer das terçarias que retêm o príncipe D. Afonso em Moura.
G. de Resende, Chron. dom loam li. E a principal causa a que o Embaixador foy era sobre a mudança das terçarias de Moura
para a Corte, ou outra parte do Reyno, em lugar sadio, forte, e seguro onde tudo se comprisse, ou se desfizessem as
ditas terçarias pollo perigo em que o Principe e a Infanta dona Isabel estauão, polia villa de Moura ser muyto doentia
737

nos verãos.

Nas entrelinhas da preocupação pelos ares insalubres da vila alentejana, a justificar a intenção de
trazer o príncipe de volta à corte, escondem-se óbvias motivações políticas. Todavia podia haver
também uma real preocupação pela falta de qualidade do lugar. Quando o príncipe regressa a Évora,
encontra o rei e a rainha aposentados nas casas do conde de Olivença, junto do convento dos Lóios
e não nos paços de São Francisco, por serem aquelas casas «de bons ares e sadias». A salubridade
do sítio da sua implantação, do lado norte da cidade, e uma exposição mais arejada eram apreciadas
especialmente no verão que o rei e a rainha «esperavam aí ter».
Pina, Chmn. D. Joaõii. E pêra receberem em Moura, e trazerem o Princepe, fez EIRey seus Procuradores Dom Pedro de
Noronha seu Mordomo Moor, e ho Doctor Joham Teixeira seu Chanceler Moor, e Frey Antonio seu Confessor; os
quaes todos, e asy o dicto Prior Embaixador se partiram a gram pressa caminho de Moura, e EIRey, e a Raynha
foramse logo aa Cidade d'Evora, pêra hy receberem o Princepe; e pousaram nas casas do Conde d'Olivença, que sam
junto com ho Moesteiro de Sam Joham por serem de bõos aares, e saadias pêra o verão que esperavam hi teer.

A posição da casa na cidade e a escolha do sítio para habitar no campo, considerando as condições
das regiões e os condicionamentos locais de exposição e de implantação, são matéria de um saber
que foi sendo aplicado de geração em geração, com experiência e senso. Nesse sentido, a parte dos
735.
736.
737.
738.
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Dom Duarte, Leal Conselheiro, x x , / 23d, 1999 : 82.
Giorgio, Trattali, 1967, tomo 1: 78.
Garcia de Resende, Chronica, xxxv, Crónica de D. João 11e Miscelânea, 1973 : 43.
Pina, Chronica D 'KIRei Dom Joaõ 11, xi, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 914.
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textos de Vitrúvio, de Alberti e de Francesco di Giorgio dedicada ao tema pode ser entendida como
notação do essencial da questão e não como um sinal particular de inovação.
Que Sintra tinha «bons ares e águas» sabiam-no, desde tempos imemoriais, as populações que
habitavam na região. No século XV, a novidade não está, pois, na "descoberta" de tal facto, mas sim
no interesse enovado e enunciado de novo que se desenvolve em volta dos temas da amenidade do
campo e da natureza, dos bons ares, da vista da paisagem, e do prazer dos montes e da montaria.
Renovado o interesse, renasce a ideia da casa de campo que se articula numa relação próxima com
a casa urbana, seja a casa implantada no espaço periurbano, facilmente acessível numa breve
caminhada a partir da cidade, sejam outras mais longínquas, habitadas sazonalmente, conforme as
épocas do ano e as actividades aí desenvolvidas. Alberti escreve acerca das casas situadas no espaço
próximo da cidade:
Alberti, De re aed. ix, [ii], È gradevole indubbiamente la vicinanza delia città, e una posizione ritirata e facilmente
raggiungibile, dove si possa fare a piacer próprio tutto ciò si vuole. Una città vicina, una strada battuta e una plaga
ridente sono fattori che contribuiscono a rendere un luogo frequentato. Quivi la costruzione riuscirà piacevole se, ai
primo uscire dalla città, essa si offrira interamente alio sguardo nella sua bellezza, quasi ispirando in coloro che si
dirigano alia sua volta diletto e atrazione.

A passagem aplica-se directamente às casas implantadas no espaço periurbano, como é o caso do
paço de Santos-o-Novo, próximo de Lisboa, e de outras mais afastadas, a exemplo do paço de Sintra
(além disso, também alguns conventos podiam cumprir uma função semelhante, pelo espaço de um
dia, como é o caso de Santa Maria do Espinheiro, relativamente à cidade de Évora).
Dom Duarte, carta de privilégio para os moradores da vila de Sintra, 1435. considerando nós como vimos a esta villa de Ssintra
muytas vezes ter allgums verãos. E assim cremos o farão os Rex que depões nos vierem, por acharmos a terra de mui
boos ares e aguas e de comarquas em que ha grande avondança de mantimentos de mar e de terra, e por a nossa muy
nobre e leal cidade de Lixboa sser tão acerqua, e avermos em ella assas de folganças e desenfadamento de montes e
caças. E por termos em ella nobres paços de mui espaçadas vistas e vendo que por azo de nossas estadas os moradores
da dita villa740.

Numa carta de privilégios concedida aos moradores de Sintra, D. Duarte refere os motivos que
tornam aprazível a estada no paço da vila, como lugar de folgança e desenfadamento, pela
abundância e variedade de mantimentos, o prazer de montes e caça, e as muito espaçadas vistas.
Mais tarde, numa carta em que são definidas condições para o corte de lenha nas matas coutadas e
salvaguarda das árvores de fruto, D. Afonso determina que seja defeso o corte nas matas próximas
dos paços, garantindo desse modo a preservação do enquadramento de monte e caça, que atraía a
permanência do rei a essa casa.
Dom Afonso v, carta de privilégio para os moradores da vila de Sintra. E isto n â o se e n t e n d a n a s m a t t a s d o s P i n h e i r o s e d a s

Callordas, e na matta grande e na matta pequena, e na foz do Touro nem nos outros mattos que estão arredor dos

739. Alberti, L 'Architellura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 792.
740. O Paço de Cintra, 1903 : 28-29.

716

nossos paços d'essa villa e também defendemos que não cortem por todas as outras mattas nenhuns castanheiros ou
sobreiros, porque nos praz que em tudo sejam defesos.

O tempo para folgança e espairecimento, ligado à amenidade da vida saudável no campo e ao prazer
da Natureza, traz a lembrança dos sítios e a necessidade de espaços e lugares para um tal uso. O
resultado desse novo gosto constitui um duplo desafio ao assento de quintas e paços no espaço
periurbano dos grandes centros urbanos, e inversamente à incorporação de soluções arquitectónicas
que transpõem para um meio urbano certos benefícios da amenidade do campo. As varandas e as
casas de fresco feitas de novo no século XV, e os jardins dentro da cidade densa, um luxo reservado
aos paços de grandes senhores, são os sinais visíveis deste movimento de abertura à Natureza e do
espaço concedido ao prazer individual, mesmo em contexto urbano. Sinais que são incorporados no
discurso de urbanidade e na mostra da qualidade e estado de grandes e principais senhores.
Em Chinchou, onde D. Manuel pernoita, quando da sua entrada em Castela, Garcia de Resende
descreve o modo como os reis foram recebidos pelo marquês de Moy, com tal concerto como nunca
antes tinha visto e lhe parecia «que hum Rey não podia mais fazer»

. Entre os sinais de riqueza e

abastança que transformaram a pousada numa agasalhada estada de quatro dias é citada uma
grande e forte fortaleza que o marquês tinha feito de novo, as casas da vila e «umas muito boas casas
de prazer de grandes agoas e pescarias, aposentamentos, policias», identificadas distintamente
A descrição de Resende toca um aspecto do novo. A salubridade dos lugares e das casas já não se
coloca apenas no plano de uma escolha adequada do sítio da casa e do ordenamento da sua
disposição, aberta ou protegida aos quadrantes de insolação e dos ventos. A obra torna-se então
propriamente edificação do local ameno para habitar. A fabricação de lugares de aprazibilidade
constitui matéria arquitectural do projecto das casas. São experimentadas novas espacialidades que
se integram nas edificações existentes, ou são acrescentadas, tais como varandas, terraços, jardins
e casas de fresco. (E seja as havia, antigas, como as açoteias das casas do sul, porventura são usadas
mais intensamente.)
Anotamos algumas dessas intervenções que, ao longo do século XV, preparam o terreno para a
sistematização operada com as obras dos paços da Ribeira, e de Vila Viçosa, no tempo de D. Jaime,
entre outras numerosas intervenções quinhentistas. Em primeiro lugar surgem as intervenções
efectuadas no paço de Sintra, nos reinados de D. João I e D. Duarte, e a obra da varanda no paço de
Leiria que lançam os fundamentos desse novo sentimento do habitar. Não seria de excluir que a

741. Juromenha, Cintra Pinturesca, p. 39, in O Paço de Cintra, 1903 : 38.
742. Garcia de Resende, A Entrada del rey, in id., Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 308-309.
743. Ver :418,1054.
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254

Évora, convento de São Bento de Cástris, o eirado do dormitório por cima da galeria do claustro

procura dos espaços de desafogo de «mui bons ares e mui espaçadas vistas» pudesse ter estado
igualmente presente nas intervenções afonsinas realizadas nos paços da alcáçova de Lisboa, em
meados do século. Por esse tempo, invocando precisamente o argumento das boas vistas, o infante
D. Pedro obtém autorização de D. Duarte para fazer algumas transformações nos paços de Aveiro,
de modo a «fundar acerqua do muro dessa meesma e em cima delia algumas delias [casas] por
averem melhor vista»

.

Idêntico propósito está presente nas construções iniciadas pelo marquês de Valença no castelo de
Ourém, ainda que, aí, prevaleça a imagem de poderio militar, e no paço de Porto de Mós que é
qualificado mais propriamente como um paço de prazer e de caça.
Do mesmo modo, a partir de meados do século, assiste-se em Évora a uma sequência de
intervenções pontuais levadas a cabo nas casas próximas da cerca que aproveitam o englobamento
de torres das muralhas para conquistar o acesso aos bons ares e vistas [258-260].
Os pedidos e doações têm inicio ainda no período de regência do reinado de D. Afonso V, e respeitam a senhores
principais do círculo cortesão.
Doação de dom Afonso V a Martim Afonso de Melo, guarda-mor do conselho do rei (1446, Abril, 30). . . . teemos por bem e fazemolhes
merçee liure e pura jmrreuogauell doaçom . . . do nosso Castello uelho da cidade dEuora com as ssuas torres cassas
pardieiros quintaaes e aruores, asy como partem de hu a parte com pumar e cassas do dito Martim Afomso e da outra
parte com Adro da see e da outra parte com quintaal de Dom Diego de Castro e da outra parte com Paaço do concelho
da dita cidade . . . .
Doação de dom Afonso V a Martim Vasques, capelão-mor e cónego da Sé, a pedido do Conde de Arraiolos, à Porta de Moura (1453, Março, 20). . .

. huû a torre mocha aquaal era comjumta com as ditas suas casas pimdimdonos que lhe fezesees merçee da dita torre

744. M. Branco, Aveiro Medieval : 43-44 ; in Trindade, "Coimbra, 'capital' do ducado . . .", Actas Universo Urbanístico Português, 2001 : 65.
745. Viterbo, Diccionario dos architectes, 1904, vol. II : 496.
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pêra em ella o dito seu capellam fazer huQ a camará ou eyrado e visto seu rrequerimento e queremdolhe fazer graça
e merçee da dita Torre . . . .
Doação de dom Afonso V a Lopo de Almeida, do conselho do rei e vedor da Fazenda (1456, Janeiro, 10). TeemoS por bem e fazemoslhe
merçee liure pura jnrrauogauel doaçam . . . da Torre Grande da çerqua Velha desta cidade dEuora que esta ssobre a
mancebya com huû pedaço de muro que vay des a dita Torre ataa a outra Torre pequena que he no dito muro no
começo do quintal de . . . . 747
Doação de dom Afonso V a Lopo de Almeida, do conselho e vedor da Fazenda, 1464, Maio, 22. Teemos por bem e fazemoslhe merçee
liure pura inrreuogauauell doaçom . . . do muro e torres da cerqua velha da cidade dEuora. S. asy como vay das suas
casas que ele na dita cerqua tem ataa as casas de Gonçallo Boto e das outras partes com as outras confrontaações
acerca delle com que de direyto deue partir . . . .
Doação de dom Afonso V a Gonçalo Anes, bacharel da Sé de Évora e criado do Infante D João, tio de D Afonso V, à Porta de Moura, 1464, Julho,

l o . . . . como em a çerqua velha desta cidade aa porta de Moura hondeo dito Gonçalo Anes mora estaua huû a torre
mocha derribada com hu ù pequeno de muro a quall era comjunta cõ as ditas casas em que mora pedimdonos que lhe
fezessemos merçee da dita torre e pedaço de muro com seu asento pêra em ella fazer huû camará ou heirado e visto
seu rrequerimento e querendolhe fazer graça e merçee Teemos por bem e fazemos lhe merçee da dita torre . . . . 749

Nesse tempo, no ano de 1463, D. Afonso V faz entrega de uns paços régios, concluídos
recentemente na praça, à Câmara, para que fossem destinados a estaus 750 [264,267].
A cedência da edificação marca a decisão em favor da ampliação dos paços junto do convento de
S. Francisco, que se inicia com a anexação da parte das officinas e do «Collegio dos Estudos, onde
os Religiosos ensinavão as sciencias . . . e huma parte da orta»

. O paço toma conta da ala

conventual voltada a sul, contemplando uma parte de vista desafogada sobre o jardim, as hortas e o
rossio. Mais tarde, a obra manuelina da galeria das Damas avança no sentido da muralha da cidade,
com a qual comunica ao nível dos adarves
rossio de São Brás

. Galgando a cerca ao modo de um mirante sobre o

, as varandas abrem-se à nova horta do rei formada do lado de fora, junto da

barbacã [256].
Assim se constituem novos compartimentos habitáveis e lugares frescos de espaçada vista
incorporados no projecto urbano, que aproveitam as câmaras altas das casas e eirados, e as torres
instalados sobre os muros da cidade. Em Évora, uma das utilizações de eirados e açoteias [262-267]
é recontada por Garcia de Resende, na crónica de D. João II.
G de Resende, Chron. dom loam II. E aqui em Euora no inuerno se achou algum tanto milhor, e hia muytas vezes a caça, e
no veram lhe correram muytos touros na praça, e no terreiro dos paços, e ouue muytos e galantes a cauallo, que
andaram a elles, e dia de Sam loam andando ja bem fraco, e desacordado, por não perder seu costume jugou as canas
no terreiro dos paços, e na praça, com muyta galantaria, e inuenções, e acabadas na çotea dos paços deu a todos hum
muyto abastado e perfeito almorço.754
746. Viterbo, Diccionario dos archilectos, 1904, vol. II : 496.
747. Viterbo, Diccionario dos architectes, 1904, vol. II : 497.
748. Viterbo, Diccionario dos archilectos, 1904, vol. II : 497.
749. Viterbo, Diccionario dos archilectos, 1904, vol. II : 498.
750. Inventário artístico de Portugal Vol. Vil: Concelho de Évora, 2 tomos, por Túlio Espanca (Lisboa : Academia Nacional de Belas Artes, 1966), tomo
1: 248. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 130.
751. Frei Jerónimo de Belém, Chronica Seráfica da Santa Província dos Algarves, Liv.° I (Lisboa, 1750) : 28 ; m Vieira da Silva, Paços medievais
portugueses, 1995 : 130,131.
752. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 134.
753. Manuel J. C. Branco, "Igreja e Convento de São Francisco de Évora. Evolução do sítio do século XIII ao século XIX", Monumentos 17 (Lisboa :
DGEMN, Set. 2002) : 13-14.
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No paço de Sintra havia, em 1508, uma «çoteia do ssoll» que seria um terraço ou esplanada, no pomar da Rainha, definido
como um recinto fechado com grades («comprou hO a fechadura com ha a aldraba gramde pêra as grades da çoteia do
ssoll» ; «fazer couas pêra lamramjeiras que se poseram no laramjall da çoteia do soil»755).
Na vila densa de Elvas, entalada pela cintura de muralhas, os espaços de fresca desenvolveram-se sob a forma de pequenos
terraços altos, denominados 'galarim'. Todavia, não se trata, apenas, de soluções específicas do sul.
No norte podiam ser encontradas disposições semelhantes em conventos femininos, onde, em alguns casos, a torre que
dispunha de amplas vistas protegidas do exterior é aproveitada para instalar a sala usada nos momentos de recreação da
comunidade (o convento de Santa Clara, Porto [261]).

Nos paços da Ribeira, foi referida aponte das Varandas que serve um percurso de representação e
mostra, desde o cais e a torre do baluarte até ao edifício principal do paço, onde se situa, numa
posição de charneira, a entrada principal com a escada de honra e a sala grande. A parte das casas
do rei e da rainha, e principalmente do corpo das galerias de aparato tiram partido da implantação,
na frente do rio, com a sua franca exposição a sul e as vistas para a margem fluvial, os jardins e a
ribeira das Naus, a poente. Mais tarde, Filipe II iria manifestar a sua surpresa relativamente à casa
real de Lisboa, ante a planta dos paços da Ribeira que lhe tinha sido mostrada por Filipe Terzi: «mas
alegre debe ser la de la ribera que las otras, por los corredores e barandas que tiene»
Além do corpo de galerias notado nas vistas da cidade, observa-se a presença de amplas varandas
na fachada da casa da rainha, que se abrem para o terreiro do paço [255]. A sua localização no alçado
parece indicar que se situam ao nível do andar nobre dos paços, correspondente ao piso da sala
grande que é acedida pela escadaria exterior. Essas varandas articulam, pelo exterior e na
visibilidade da fachada, o acesso à sala grande, ao mesmo tempo que fazem a ligação ao domínio
privado da casa da rainha. Idêntica articulação de varandas como a passagem à sala pode ser
acompanhada em descrições constantes dos contratos realizados para o paço da alcáçova de
Coimbra, e pode ser observada, já em soluções clássicas, no paço da quinta da Bacalhoa e dos
condes de Basto, em Évora.
No final da segunda década de Quinhentos decorrem intensos trabalhos para a conclusão das
edificações principais dos paços da Ribeira e procede-se ao ordenamento dos jardins privados do
paço. Documentos publicados por Sousa Viterbo, relativos à actividade de André Pires pedreiro,
mestre e medidor das obras reais, e por Nuno Senos dão a conhecer certos aspectos parcelares
dessas intervenções. Sabe-se, por exemplo, que em várias partes do paço havia eirados: desde logo,
no torreão junto do cais, na primeira fase; junto de uma sala, na parte reservada às damas da
rainha757, mas também por cima do armazém, ao lado da torre, onde se situavam aposentos do rei
e depois, também, do príncipe; e nos aposentos das infantes.
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Garcia de Resende, Chronica, clxxxii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 257.
Doe. II - "Titolo da Recepta e despesa de Andre Gonçallvez .. .", O Paço de Cintra, 1903 : 241-242,226.
Carta de Filipe II ao duque de Alba, Badajoz (1580, Dezembro, 11), in Codoin, vol. 33 : 291, cit. por Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 69.
Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 78.
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Janelas e varandas dos paços da Ribeira. Livro de Horas- dito de D. Manuel,/. 25 ( MNAA)
Évora, o paço de São Francisco junto a cerca. Duarte de Armas, iluminura do foral da cidade, 1501
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Évora, o paço de São Francisco
Évora, o paço dos condes de Basto, o alçado do pátio de São Miguel antes das obras de restauro de 1958
Ao nível dos adarves, o corpo da torre da cerca integra um alpendre voltado ao pátio e janelas a norte
Évora, cerca do Castelo, a torre das Cinco Quinas (paço dos duques de Cadaval)
Évora, cerca Nova, a torre da porta de Moura
Porto, torre da muralha - mirante do convento de Santa Clara e Porta do Sol (fotografia de 1884)
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Évora, vista sobre os telhados, uma casa da judiaria com açoteia, ao fundo a igreja de Santo Antão
Évora, a casa da judiaria com açoteia, frentes para as ruas da Moeda e de Alcoutim, séculos XV/XVI-início
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Évora, o paço dos Estaus, alçado posterior voltado ao beco do Chantre
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Évora, o paço dos Mendanhas no largo dos Penedos
Évora, a casa do Cónego Conforte Correia na rua Fria
Évora, o paço dos Estaus (antigos paços reais), açoteias com bandeiras de tijolo (A,B)
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267A

Avaliação da obra, feita por André Pires.mestre das obras dorei,eÁlvaroEanes, pedreiro (1519, Junho, 7) fomOS requeridos pêra aualiar
a obra dos acafelados he telhados que fez Joane Pirez nas casas das ifãtes que asi é verdade que valíamos os
acafelados e telhados e h 0 s frõtâes no eirado dabãda da ribeira he huas x lageas no mesmo eirado e asi hos apicalados
que os acaba,. . .
Avaliação da obra, feita por André Pires, mestre das obras do rei, e Álvaro Eanes, pedreiro (1520, Dezembro, 24). . . . fomos aualiar hos
frontaes e aquafelados que fez Fernãdo Anes no eirado que esta sobre o almazem a quaram da torre . . . .

Os eirados surgiam com a largueza de varandas não cobertas, situadas num plano sobrelevado,
funcionando como uma extensão das casas da parte privada a que se encontravam associados. O
eirado do convento de São Bento de Cástris oferece uma imagem para compreender a sua relação
com o corpo do edifício [254]. A indicação de se voltarem à banda da ribeira confirma uma
exposição voltada a sul, porventura com vista para o rio.
Além das varandas, eirados e açoteias, também as janelas - uma janela - podia(m) assumir uma
função especial na fachada de um paço, como lugar de ver as vistas, seja num sentido de folgança,
seja, talvez, num sentido de mostra. As indicações que encontramos referem-se, significativamente,
a janelas dos «aposentamentos» femininos, da rainha e da princesa.
No dia fatídico do acidente do príncipe D. Afonso, à tarde, D. João II desce da vila alta de Santarém,
para ir nadar ao Tejo. No paço, o príncipe, que decide não acompanhar o pai, e a princesa, sentados
a uma janela, despedem-se do rei ao longe.
G. de Resende, chron. dom loam il. E quando el Rey deceo, parecendolhe que o Principe estaua mal sentido, perguntou por
elle á porta da Princesa, e o Principe lhe veyo fallar á porta assim como estaua na festa. Foyse el Rey, e do terreyro
de fora olhou pêra as janellas da Princesa, e vio o Principe e ella estar ambos a hfj a janella assentados, tiroulhe o
barrete, e elles se leuantarão, e lhe fizerão grandes mesuras, e el Rey partio pêra o Tejo.

Por sua vez, na obra manuelina do paço de Évora que decorre a par da extensão do convento de São
Francisco, o refazimento da janela da rainha merece uma ordenança particular.
"Alvará de concerto" do rei com Martim Lourenço, Évora, 1513, Abril, 25. It. se fará na camará da Rainha minha sobretodas muito
prezada e amada molher honde está a janella da cruz hua janella de pedra destremoz que esta no dito moesteiro, e se
algua fallecer tomara da que a dita janella tever.

No paço da Ribeira, as janelas pontuam os pisos superiores correspondentes ao domínio mais
privado de aposentamento [255]. Atendendo ao carácter reservado dos domínios femininos, as
janelas cumpriam, aí, o sentido de um lugar com vista para o mundo. Daí a importância da visão
concedida pela abertura ampla e baixa das janelas de sacada, pois as damas sentavam-se em
almofadas e banquetas, e o cuidado posto no seu acabamento como elementos arquitectónicos de
ornamento e enobrecimento do edifício.
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Viterbo, Diccionario dos architectes, s.v. "Pires (André)", 1904, vol. II, n.° 755 : 288. Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 79.
Viterbo, Diccionario dos architectes, s.v. "Pires (André)", 1904, vol. II, n.° 755 : 289.
Garcia de Resende, Chronica, cxxxii, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 193.
Viterbo, Diccionario dos architectes, s.v. "Lourenço (Martim)", 1904, vol. II, n.° 545 : 88.
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Évora, paço de Sempre Noiva, janela
Paço de Sempre Noiva, janela de sacada
Gaspar Vaz, Virgem da Anunciação, c. 1530 (Porto, Museu Soares dos Reis)

Certas mediações da obra dos jardins e algumas vistas de Lisboa permitem situar com maior
aproximação a obra dos jardins e do pomar do paço da Ribeira. Os jardins dispõem-se em terraços
com vista privilegiada sobre o rio e a margem da ribeira das Naus, a poente, sendo encerrados por
uma cerca que marca o carácter secluso e privado do espaço, ordenado como lugar de recreio e de
espairecimento e protegido do bulício e das vistas, do lado da cidade densa. O jardim debruçava-se
sobre a paisagem e o rio, com um andaimo de alegretes com assentos que era rematado nos dois
extremos por alegretes maiores, esses sem assentos.
As datas de avaliação de algumas destas obras deixam em aberto a possibilidade de terem sido concluídas a tempo do
recebimento da infante D. Beatriz, cujos contratos são firmados no domingo de Páscoa, dia 7 de Abril do ano de 1521, no
ano da morte de D. Manuel. Nuno Senos sugere como possível o ano de 1520, argumentando que o rei teria pressa em
regressar a Lisboa, de onde se teria afastado em 1518, devido a surtos de peste .
Carta de Bartolomeu de Paiva (Évora, sem indicação de ano, Maio, 29). . . . e ja tenho mandado fazer OS despachos pêra VOS darem
dinheiro asy pêra bugareo como também pêra os ladrylhadores e outros hofeçyaes q seuruos hirão lia esta somana
ho jardjm vos encomendo que mandes em todo caso Repayrar ally honde tem aquelles baxos e asy forar os asentos
dajulejos que ficaram por acabar destes mjlhores que achardes a vender e nam dos que ujeram de seuilha que trouve
ho monte negro e pêra tudo uos uay dinheyro //
Carta de Bartolomeu de Paiva, amo da casa da índia e da Mina (Évora, sem indicação de ano, Junho, 9). . . . e n o m e s q u e ç a O j a r d i m q u e se

nom corega de maneira que vos ja esprevij e pojs nos deus faz tamta merçee que da ou tem dado saúde a esa cidade
compre que a todas esas obras facajs dar presa como se façam por que se hasy formos ha bem pareçeme que muy
cedo vos iremos ver //764
Avaliação da obra, feita por André Pires, mestre das obras do rei (sem indicação de ano, Julho, 8). . . . fui aualiar OS a l e g r e t e s q u e fez B r a s

Martinz no pomar dei Rey noso Senhor per mandado do amo do principe noso senhor e que achei que vai quada hum
do alegretes com seus asentos dambas as partes que sam dous que valem setecë ntos noue ta rs quada dous asg tos
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762. Senos, O Paço da Ribeira, 2002: 157(156)-158.
763. Viterbo, Diccionario dos architectos, s.v. "Bugareo", 1904, vol. Ill, n.° 1 :118: 258-259.
764. Viterbo, Diccionario dos architectos, s. v. "Alvares ( Rodrigues)", 1904, vol. Ill, n.° 21 -bis : 221.
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hû por alegrete que sam por todos xx asentos e doze alegretes e que soma e todos dez alegretes e xx asentos sete mil
nouecentos reaes e asi ualiei dous alegretes do muro que nom tem asentos que sam os dos quabos que sam maiores
que os do muro . . . . 765
Carta para o corregimento da casa e da horta do mármore, de Bartolomeu de Paiva (sem indicação de ano, Novembro, 5).. . . e t o d a u i a UOS p u d e

espreuer esta rregras pêra vos dar este aujso e asy uos fazer saber que daa sua allteza tanta presa a hesas hobras como
se ouuese de jr daquj a quimze djas e por jsso compre que vos e alluaro ujejra nam durmaes de dja nem de noyte ..
. e hesa hobra da torre - a saber - os harcos e janelas fazee logo com lujs gomez que se asentem e com Rodrigo
alluarez que lhe faça llogo os madejramentos dos telhados e que se cubra pêra ujr logo foramdo as casas de baxo //
e asy dae muita presa ao ladrilhar e quanto a miudezas que mandares saber ho que sua Alteza hordena que se faça
felipc de bareyra levara recado de tudo e asy de dinheiro que avees mester e ferro e chumbo // e porem hestes vanos
das cuzjnhas manday logo fazer porque as cousas tam necesarias nam he necesario que se preguntem // no jardjm do
mar nos djseram que nam tynha ahynda terra da booa conpre que ha mandes logo lançar porque este hano se ha de
prantar em todo o caso // 766

Os jardins, a horta e o pomar são resolvidos ao mesmo tempo que o paço, o que denota a sua
concepção integrada com a parte edificada do paço. Nesse sentido, a obra documenta a importância
que toma o jardim na qualificação das casas principais como ordem de paisagem invencionada.
Alberti escreve sobre a vantagem de dotar as casas citadinas de algumas das amenidades das casas
do campo, como os jardins.
Alberti, De re md. v, [xviii]. Per le abitazioni cittadini, pertanto, sara sufficiente disporre di quanto è necessário alia vita
civile, per vivere cioè in modo decoroso e con buona salute; e tuttavia, nei limiti concessi dalla scarsità di spazio e
d'illuminazione, sara bene dotare le case di città di tutte le delizie délie ville di campagna.
Saranno dunque fornite di un ampio átrio, di porticato, di spazio per il passeggio e le carrozze, di bei giardini, e cosi
via. Se a tutto ciò mancasse lo spazio, costruendo più piani sopra un terreno ben livellato si otterrano le superfici
adatte alie diverse parti.767
A passagem segue-se a um excerto citado anteriormente

.

Francesco di Giorgio descreve a implantação de jardim em relação com a parte privada do paço,
notando que a passagem, na parte posterior da casa, poderá ser mediada por uma amplíssima loggia
que resolve o alçado, oferecendo uma espacialidade semiaberta de comunicação entre os aposentos
interiores e os lugares ao ar livre.
Nos textos portugueses, a designação equivalente é a de alpendre e varanda (térrea), mas as palavras logia e logea surgem
de modo recorrente, por exemplo, na documentação das Vereações do Funchal do último quartel do século XV .
Contudo, trata-se mais provavelmente de lojas (compartimentos em piso baixo, de armazenamento de trigo,...), pois no
contexto há a menção de que esses espaços podiam ser alugados/aforados, tinham porta e eram fechados à chave.
Esse o sentido referido no paço de Sintra («e atochar as traues das logeas e sobrelogeas do apousentamento dos
Iffamtes»770).

Na visão de Giorgio Martini, o desenho do jardim deverá ser regular e belíssimo, ornamentado de
muitas e variadas espécies de árvores de muitas regiões, de frutos selvagens e domésticos. A água

765. Viterbo, Diccionario dos architectes, s.v. "Pires (André)", 1904, vol. II, n.° 755 : 289.
766. Viterbo, Diccionario dos architectes, s.v. "Alvares (Rodrigues)", 1904, vol. Ill, n.° 21-Aí'i : 222.
767. Alberti, L'ArchitcUura. De re aedificatoria, 1966, tomo 1: 432.
768. Ver: 693.
769. Exemplos in José Pereira da Costa, Vereações da Câmara Municipal do Funchal, século XV, (Funchal: Secretaria Regional de Turismo e Cultura/
Centro de Estudos de História do Atlântico, 1995):78,121,139,173,175,176,180,182,214,219,...
770. Doe. II - "Titolo da Recepta e despesa de Andre Gonçallvez . . .", O Paço de Cintra, 1903 : 236.
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Garcia Fernandes atrib., políptico dos Santos Mártires de Lisboa, c. 1530 (Ponta Delgada, MCM)
Leonardo da Vinci, desenho de villa com jardim (Windsor, n.° 12689)

correrá em fontes, e serão criados lugares para o espairecimento, a exemplo de um sítio onde as
pessoas possam cear, e o recolhimento numa devota capela, onde seja possível ouvir missa.
Giorgio, Tratt. T/L, [Architettura antica e moderna e pratiche costruttive]. In n e H ' u l t i m a f a c e i a e t e r m i n a z i o n d ' e s s a u n ' a l t r a p o r t a

farai dove l'uscita sua in un'amprissima loggia andar si possi. E detta loggia sopra pilastri o colonne edificata. E
nell'aspetto e fronte e uscita sua un grande e dilettevole giardino con belissimi e diritti andari con una sculta e
rilevata* fonte d'acqua, o naturale ou accidentale che far vogli. Siavi vivai o peschiere, acciò ch' el pescio in esse
notrir si possa. Intorno a quelle, arbori e verdure d'arbori di più varie e diverse ragioni, e massime di quelle \T 17v|
che per alcun tempo la sua fronde non perdi. Si ancora ornato di variati arbori e frutti salvatichi e domestici con
lughi separati e inretiti dove diversi uccelli e animali tenere e nutrir. E che nella strema e ultima parte dei giardino
un chiuso e segreto luogo di muraglie e da verdura ornato, che ne' tempo delia state li cenare e disinar accomodato
sia. In nella fronte delia quale una devota cappella, se a suo devozione alcun stare o messa far dir volesse.
* sculta e rilevata: con statue e rilievi. ** ne ' e accomodato sembrano correzioni di mano di F. di G.

Ora, sabe-se que D. João II almoçava no jardim dos paços de Évora, um horto novo com laranjeiras,
como deixou apontado Jerónimo Mûnzer na sua passagem pela cidade em Novembro de 1494, onde
teria sido recebido pelo rei quatro vezes.
Munzer, ltinerarium. Dixit mihi rex prandens in horto de aranciis septo circa castellum in Ebora.
Um dia em que o Rei almoçava no jardim orlado de laranjeiras, ao pé do castelo de Évora
Munzer,iiinerarium. Item hic hortus, in quo pransus fuit, novus erat et citra quator annos plantatus in cancellas arundines
Esse jardim, onde ele almoçou, era novo; havia quatro anos que o tinham plantado e rodeado duma sebe de canas.
Não é inteiramente claro que as passagens citadas se refiram a um mesmo horto, já que a indicação de que se trataria de
um jardim ao pé do castelo de Évora poderia indiciar um lugar na parte alta da cidade e não o paço de São Francisco.
Todavia, como nota Aurora Carapinha, a referência a castelo podia ser a do Castelo Novo, sobre o outeiro de vila nova, a
nascente do paço de São Francisco .
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Giorgio, Tratlati, 1967, tomo 1: 71-72 ; omitiadas as notas 71(7,8), 72(1).
Jeronimus Mûnzer, " ltinerarium . ..", in Vasconcelos, «Itinerário» do Dr. Jerónimo Munzer, 1931 : 59.
Jeronimus Mûnzer, " ltinerarium . . .", in Vasconcelos, «Itinerário» do Dr. Jerónimo Munzer, 1931 : 61.
Aurora Carapinha, "Gómez Fernandez e a Horta do Paço a-par-de São Francisco", Monumentos 17 (Lisboa : DGEMN, Set. 2002) : 78.

Nos jardins da rainha, nos paços da Ribeira, há uma referência a «humas portas do horatorio da
raynha que esta no jardjm»; e também nos paços de Évora haveria a indicação de um retábulo da
rainha775.
Porque seria alongado figurar tudo por escritura - assim prossegue Francesco di Giorgio -,

mais

coisas relativas aos jardins serão demonstradas em desenho («tutti per scrittura figurare in disegno
per più cose demostrare formaremo»776). A definição do jardim há-de orientar-se pelas condições
particulares de cada sítio e obra. Um jardim deve fazer-se para deleite de quem o manda edificar,
segundo a comodidade do lugar, pelo que pareceria supérfluo antecipar uma imagem precisa. O
desenho do jardim deve ser regular, mas deve ser também um espaço de fantasia, com lugares
recolhidos e cobertos por verduras, onde possam acolher-se poetas e filósofos, protegidos da
envolvente próxima.
Giorgio, Trait. s/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare l'acqua]. [Giardini] Perché li giardini principalmente si fanno per
dilettazione di chi fa edificare, et ancora sicondo la comodità del loco, però pare supérfluo assegnare la figura loro;
pure si debba il compositore ingegnare di redurla a qualche spezie di figura perfeita, come c<i>Kc>ulare, quadra o
triangulare; dopo queste più apparenti la pentagona, esagona, ortogonia* etcetera si ponno applicare. Similmente in
esso si ricerca fronti**, loci secreti sicondo \M 18v| el desiderio de' poeti o filosofi, deambulazioni a uso di palestre
coverte con verzure et altre fantasie che più al signore suo piacesse, coverto più dalli vicini intorao.777
* ortogonia: ad angoli retti (dal greco òpQól, = retto e ycovia = angolo). In questo caso rettangolare. ** fronti: sic
per «fronti» oppure «fronde»?

Também os jardins do paço da Ribeira apresentam um desenho regular, com ruas bem delineadas
que inclusivamente são revestidas com um pavimento cerâmico (em 1520, é medido o
«ladrilhamercto das Ruas do jardim» 778 ).
Nas indicações de Francesco di Giorgio há elementos do discurso que fazem o referimento a temas
humanistas, como a citação de lugares de palestra para filósofos e poetas, e outros que são
específicos do exercício disciplinar, como a insistência na regularidade e perfeição do desenho, e
no talhe adequado do projecto às circunstâncias particulares de cada caso. Outras indicações
relevam de um contexto epocal quatrocentista, como os tópicos da variedade e da fantasia em que
é recriada a pluralidade da natureza no espaço ordenado de uma composição de jardim, pomar e
horto.
Os jardins de Francesco di Giorgio são pensados como espaços encerrados. Não deveria perder-se
de vista o apontamento, pois o carácer encerrado dos jardins portugueses tem sido interpretado
como marca de uma referência árabe (que certamente têm). Contudo, o modo como os jardins são
sistematizados em relação com os domínios de habitar, na cidade e nas casas do aro periurbano, faz
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Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 159.
Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 71-72.
Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 348,(5,6) ; omitida a nota 348(4).
Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 156.
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Padre Francisco Alvares, Ho Preste loam das índias verdadeira informaçam das terras do Preste loam,
frontespício ([Lisboa]: Luiz Rodrigues, 1540) (A,B)

com que esses espaços sejam imaginados confinados e protegidos, de modo a subtraírem-se ao
mundo exterior, como espaços essencialmente privados que hão-de ser. Há os jardins tomados
como espaços de prazer e de divertimento compartido em sociedade, nos círculos cortesãos e da
sociedade civil, e também das comunidades religiosas, nos momentos de recreio. Mas há, também,
o jardim definido como um lugar bucólico, recatado, um espaço de recreação murado que responde
a uma intenção de recolhimento pessoal e de desenfado.
A experiência intimista de uma paisagem natural criada podia dar lugar a uma vivência em retiro
espiritual, num ambiente de hortus deliciarum. A situação da pequena capela tumular de Garcia de
Resende [275], na horta da cerca do convento de Santa Maria do Espinheiro, por entre oliveiras,
junto de um poço, conforma um lugar de refúgio no deserto dedicado a Nossa Senhora do Egipto.
Um espaço de recolhimento espiritual e para o viajante da vida, o assento de descanso - pousada à
fresca, à sombra da nave alpendrada e ao largo do tanque. Vieira da Silva fará notar um ambiente
de religiosidade próximo da devotio moderna que respira a ermida
Do paço da Ribeira, ao paço do Reguengo de D. Jaime, em Vila Viçosa, à quinta da Bacalhoa, todas
essas edificações imaginam e recriam à sua maneira lugares de paisagem arquitectural que pode ser
compreendida, no seu sentido epocal, também à luz das disposições recolhidas por Francesco di
Giorgio. (A chamada de atenção para os Trattati não tem por finalidade confrontar, caso a caso, as
obras portuguesas com enunciados reguladores de matriz clássica, sugerindo que a sua apreciação
se faça à luz de processos de recepção e de imitação.)

779. Vieira da Silva, O Fascínio do fim, 1997 : 114,115.
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Giorgio, Trait, T/L, [Campane, campanile, giardini]. E perché innanzi délie case reali e signorili e de' giardini che a esse
s'appartiene sia detto, pure qui alcuna forma divisamente porro. I giardini di circulari mura cignare si debbano, ornati
d'andari, verdure e mura. È da sapere che non manco proporzionate misure son da fare che quelle délie case, che
dov'è la ragione délie corrispondenzie grato e bello all'occhio essare el fa. E questi sicondo la degnità délie case son
da fare, e le distribuzioni e partimenti da la presente figura si demostrará. Faccisi in mezzo una fontana con acqua
naturale o accidentale, siccome innanzi è ditto, formate a uso di piatto o vaso sopra peduccio, et in più varie forme
et ornamento. Et in detti giardini vivai, peschiere, logge, andari coverti e scoverti, e luoghi dove partitamente al
coverto et allô scoverto, con andari d'acque e verdure, diversi animali et uscelli tenere si possino. Siavi per diritta
linia l'ordenate strade e piazze che l'una all'altra corrisponda. Faccivisi e prati e barchetti* di diversi arbori che per
alcun tempo non perdon frondi. Anco di verdure et arbori, tempi, laberinti, logge, sedie, animali et altre fantasie
ordenate seranno. E quanto le cose più varie, tanto all'occhio più diletta.™
* barchetti: piccoli parchi.

A obra de paisagem resulta do trabalho de senso e de uma cultura do homem cultivador que semeia,
compõe a proporção e invenciona a variedade da ordem da Natureza. Em sinal dessa cultura num
duplo sentido

, a disposição das casas urbanas de cidadãos e gentis homens inclui, além dos

lugares de acolhimento, da sala de representação e das casas de habitar e do serviço, o jardim, como
um elemento do discurso da ordem natural e cultivada das coisas.
Giorgio, Trait. S/M, II [Parti delle case e palazzi. Modi per trovare 1'acqua]. [Case di nobili] \S 63v| In I 'ultima parte delle case private è
da considerare delle case delli nobili overopalazzi, le quali dieno avère molte parti più che le altre, e prima dieno
avere l'atrio, el cortile, stanzie per forestieri libere a piano e separate, stanzie dove si possino réduire li cittadini, una
sala come pubblica, ticrini* per la state e per lo verno, cucine, stalle ample [e] canove, et ultimamente uno giardino
secondo la [sua] condizione del cittadino o gentile onto .
* ticrino: stanze da pranzo. Latinismo per «triclini».

Se as condições do sítio o permitem, as casas situadas no limiar do espaço urbano e no campo
englobam um domínio mais vasto, murado que serve de parque e reserva de caça, como acontece
no paço de Vila Viçosa, com a sua mata. E na mata integrar-se-ão, no alto das elevações, pequenas
capelas renascentistas, assistidas por um pequeno eremitério: estâncias de repouso e recolhimento
devoto que pontuam o espaço largo de desenfado e de caça.
Giorgio, Trait. T/L, [Architettura antica e moderna e pratiche costruttive], \L 25| Se alcuno barco* fare vorremo, in prima da eleggiar
sono luoghi attuiti* * di terreni fertili e grassi, abbondanti d'arbori, erbe e copia d'acqua, cinto d'alte mura con alcune
comode entrate.
* barco: parco, riserva di caceia. ** attuiti: «attuire» significa piegare ai propri voleri. Qui indica forse: «adattati».

10.9.2 A (invenção da) mostra no campo
Foram descritas as mostras urbanas realizadas por ocasião de grandes festas de casamento e
recepções de pessoas principais, nos reinados de D. Afonso V, de D. João II e de D. Manuel. Essas
mostras acontecem no interior do paço real, nas varandas da fachada, e no quadro dos espaços
públicos da cidade. No espaço urbano, a mostra procede sob a forma de um cortejo que percorre as
ruas e lugares públicos principais da cidade, visitando os edifícios religiosos mais significativos. Do
780.
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Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 245.
Ker : 422-424.
Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 344,(3).
Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 107,(6,7).
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Évora, pomar de Divor, convento de Santa Maria do Espinheiro, a casa de fresco com poço, século XVIinício
Convento de Santa Maria do Espinheiro, a capela de Nossa Senhora do Egipto na cerca, c. 1520 (capela
tumular de Garcia de Resende)
Évora, paço de Valverde, a casa de fresco com açoteia, junto de tanque, nora e aqueduto, século XVI-início
A casa integra cisterna; no terraço, assentos e canais de água [vestígios de data 15?4]

**H&r-o,

mesmo modo, desenrolam-se os cortejos de mostra por ocasião da entrada festiva de dignidades e
pessoas principais em centros urbanos. A chegada é antecipada pela espera das autoridades locais
que se deslocam ao encontro das personalidades, a uma certa distância da cidade ou vila em que irá
ser feita a entrada, testemunhando com esse gesto de cortesia a honra prestadas ao(s) visitante(s)
(como exemplo, a entrada da rainha D. Leonor em Almeirim). Uma parte do cortejo decorre, então,
no campo, ou no rio, quando se trata de uma cidade marítima (a entrada de D. João I no Porto). De
natureza diferente conhecem-se mostras de passeio e de divertimento que associam a intenção de
devoção e o passeio de desenfado, organizando uma ida em luzido cortejo da cidade a um convento
situado nos arrredores da cidade.
No tempo de D. João II e de D. Manuel, surgem mostras galantes, de aparato ou de folgança,
encenadas em lugares da paisagem, que decorrem no rio e no campo, fora do contexto urbano. Por
vezes, o seu objectivo esgota-se em si como divertimento exclusivo das pessoas que integram essas
campanhas. Depois da Páscoa que se segue às festas de casamento do príncipe D. João, realizadas
no final do ano de 1490, a corte desloca-se de Évora para Santarém, tomando o caminho de
Montemor-o-Novo, «onde ouue festas e recebimentos honrado». A descrição de Garcia de Resende
denota o ambiente de inusitada festa que anima os arraiais ao longo da caminhada.
G. de Resende, Chmn. dom loam li.... e dahy foram correndo montes reaes, e pollo campo com ricas tendas armadas, e
enramadas, com muyta grandeza e abastança pêra arrayaes. E polios montes e aruores de noite ardiam sempre muytos
fogareiros, e assi com muyto prazer chegaram a Coruche o Pintecoste,.. . 784

O percurso integra a travessia do rio Tejo, de Almeirim em direcção a Santarém, onde o príncipe e
a princesa fazem a entrada solene na vila. O que se passa ao largo do rio toma o sentido de uma
mostra e divertimento feitos exclusivamente para o prazer dos participantes.
G. de Resende, Chron. dom loam li. [No casal de Lopo Palha, nas lezírias do Tejo, 1491, Junho, 14] E ahy foram armadas
muytas e ricas tendas, em que se todos agasalharam, e foram banqueteados com grande abastança e perfeiçam. E
depois de repousarem embarcaram ahy, e ouue hum singular recebimento dalbetoças, barcas, e bateis, e outros
muytos nauios, que pêra isso ahy foram vindos, toldados com toda a perfeiçam. E o Principe e a Princesa com suas
damas, e muytos senhores, embarcaram em hû a grande aliuadoira, toda toldada de brocado com muytas bandeyras
de seda, e alcatifada, e muytas almofadas de brocado, e bateis que a leuauam a toa, com os remeiros todos vestidos
de libre das cores da Princesa, e os bateis muyto embandeyrados, e pintados todos, e os remos muy enramados, e
neles muytas folias de homens e molheres muyto bem vestidos das cores da princesa, e muytos antremeses e festas.
E em o Principe embarcando sahio o Conde de Abrantes de h û a ponta, onde estaua escondido, com grande soma de
barcas e bateis muyto embandeyradas, e enramadas, e todas com muytas bombardas que tirarão, e com muytas
trombetas, e atambores, e grandes gritas, que pareceo muyto bem. E com estes bateis e barcas e outros muytos era o
rio cuberto délies, todos com folias, prazeres, e antremeses, e muytas trombetas bastardas, muytos atambores, muytas
charamellas, e sacabuxas, muytas infindas bombardas, que foy muyto alegre festa por ser no Tejo;. . .
(Transcrevemos já a passagem que antecede os acontecimentos relatados na descida do rio

784. Garcia de Resende, Chronica, cxxx, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 189.
785. Garcia de Resende, Chronica, cxxxi, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 190.
786. Fer :418.
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Seguem-se as cerimónias de recebimento dos príncipes, na ribeira de Santarém, na borda da água,
e o cortejo pela calçada em direcção à vila. Na recepção não participam o rei e a rainha que fazem
a sua entrada no dia seguinte, sem pálio e outras manifestações especiais, pois já tinham feito uma
entrada cerimonial na vila anteriormente.
Os festejos de São João culminam a estada da corte, na vila ribatejana, combinando tópicos
essenciais da festa pública e dos momentos de folgança privada. Incluem jogos de canas, à
semelhança das manifestações lúdicas populares, mas que são apresentados, na altura, com «grande
estado e gentis invenções», e uma mostra de prazer e divertimento, organizada numa paisagem
campestre, junto do rio. No dia do Santo, o rei «em grande estado» e uma luzida companhia real,
vestida ricamente e muito concertada, partem a colher ramos verdes numas hortas junto da ribeira,
e a almoçar numa casa de fresca. (A casa de fresca podia ser uma tenda ou uma pequena edificação,
mas no caso é uma artificiosa construção de enramados.)
À tarde, na ida de D. João ao campo, há ocasião para encenar umas "justas" invencionadas sob a
forma de uma cilada de um bando de mouros, protagonizada pelo duque e os seus, vindos de Tomar.
O rei aproveita a oportunidade para defender a companhia numa escaramuça galante «que pareceo
muyto bem».
G. de Resende, Chron. dom loam li. E dia de Sam loam ouue singulares emuyto ricas canas reaes, em que jugou el Rey, e o
Principe, e todolos senhores que na corte estauão, e muytos fidalgos, que passaram de duzentos de cauallo com
riquíssimos arreos, e atauios, todos vestidos de brocados, e de ricas sedas, muytos borlados, antretalhos, e canotilhos,
com muyta galantaria, e muy gentis inuenções. El rey com grande estado Real, e o Principe sahiram polia manhãa
cedo com a Raynha, e Princesa, e todalas damas com muyta riqueza vestidas, e concertadas, e foram ao campo
Daluisquer na ribeyra de Santarém a colher ramos verdes, e e m h û a horta tinham h 0 as grandes casas feitas de rama
muyto concertadas, e embandeyradas, em que auia muytas mesas pêra el Rey, e Raynha, e Principe, e pêra todos, em
que depois das canas jugadas se deu hum muyto bom almoço; e tanto que as ramas, e muytas capelas deruas cheirosas
que ahi tinham foram tomadas, el rey com todos se foy ao campo, e indo por elle lhe sahio o Duque dom Manoel,
irmam da Raynha, de hû a cillada com doze fidalgos de sua casa, todos vestidos de h 0 a maneyra de brocados, e ricas
sedas, e muyto galantes a mourisca, com suas lanças nas mãos, com bandeyras, e as adargas embraçadas com grande
grita como mouros. E os corredores dei Rey que diante eram como hiam descubrir terra, vieram todos fugindo, e
bradando alto, Mouros, Mouros: el Rey com todos partio logo pêra elles, e ouue hû a galante escaramuça, que
pareceo muyto bem, e por ser cousa que senão sabia senão el Rey. E o Duque com muyto prazer quis beijar as mãos
a el Rey, e a Raynha, e ao Principe, e Princesa, e não lhas quiseram dar, e de todos foy recebido com grandíssima
honra, que vinha entam da sua villa de Tomar ás mesmas canas.

Os acontecimentos descritos dos arraiais e da ida ao campo, na ribeira de Santarém, tratam da
encenação de mostras galantes, cuidadosamente preparadas, feitas para o prazer e o divertimento
pessoal, em que se cruzam temas, bucólicos e campestres, de inspiração humanista, e outros mais
especificamente peninsulares como o tema do mourisco e o jogo popular de canas. Esses
acontecimentos denotam um novo sentimento de habitar em relação com a natureza, a terra e a água,
nos espaços abertos do campo e do rio. Particularmente na festa do dia de São João, a mostra

787. Garcia de Resende, Chronica, cxxxi, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 191-192.
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manifesta-se sob a forma de uma saída dos paços para ir à horta e ao campo Dalvisquer, ter um
almoço e divertimentos, num percurso que vai muito além do espaço doméstico do jardim e da mata
próxima da casa.
Mostras e divertimentos idênticos terão ocorrido no reinado de D. Manuel, mas Damião de Góis foi
mais parco na sua descrição. Talvez considerasse que não teriam cabimento no curso do relato
cronístico, porque pertenciam à esfera da vida privada. Todavia, já na parte final da crónica, na
caracterização da figura natural do rei, das suas «feições corporais» e das «qualidades de sua Real
pessoa», Góis nota as «cousas a que era inclinado, & afeiçoado, & ordem de sua casa, & modo de
viver»

. E no quadro traçado faz então referência aos cortejos que acompanhavam o rei, quando

cavalgava pela cidade ou caminhava, e menciona a sua presença, nos domingos e dias santos, para
ver correr a carreira. Em especial quando D. Manuel estava em Lisboa, ia por vezes folgar em
passeio da Ribeira ao paço de Santos-o-Velho, aproveitando o tempo da viagem no rio para fazer
despacho. A associação de uma função institucional de despacho ao tempo de folgança confere aos
passeios a Santos-o-Velho uma qualidade especial que justifica a sua inclusão no registo cronístico.
Góis, chmn. do Felicíssimo Rei, i v . . . . & em algû s [dias] da somana iha folgar em hum batel feição de galeota, toldado,
& embãdeirado de seda, leuãdo sempre cõsigo musica, & algû official seu com q iha despachado, & has mais das
vezes chegaua aho cães dos Paços de sanctos ho velho, onde Duarte foreiro, caualleiro de sua casa, a quem em parte
de satisfação de seus seruiços dera ho officio de guarda délies, lhe mãdaua trazer de mere dar de muitas fruitas
verdes, cõseruas, & cousas daçuquar, vinho, & agoa, do q tambè comião hos fidalgos q a seu chamado ihão cõ elle
bo batel, & assi toda mais cõpanhia de músicos moços fidalgos, da camará, & remeiros, pêra has quaes merendas
tinha merçes ordinárias que lhe elRei pêra isso fazia.789
O rei não bebia vinho, como nota o cronista noutra passagem: «foi mui regrado no comer, & bebeo sempre agoa»790.
Desse modo preservava a imagem institucional do rei, segundo era defendido por muitos autores e recomendado por
Álvaro Pais no Espelho dos reis.

As idas de D. Manuel a Santos-o-Velho respiram um sentimento de abertura à vida que outras
pequenas histórias confirmam para o mesmo tempo. Uma delas dá conta de um furto de «figos de
bom comer» praticado pelos infantes filhos de D. Manuel. A estória "graciosa" é contada por André
de Resende na Vida de D. Duarte. Como se pode imaginar, o desfecho resolveu-se a contento de
todos:
A.Resende, Vida do Infante Dom Duarte.... uma tarde meteu-se o Cardeal com os Infantes em um barco, a espaço e a tomar
a frescura do ar e das águas do Tejo, com música de vozes e instrumentos, indo sentado em uma cadeira sobre o leito
da popa. Os infantes, como a idade era mais de folgar e de correr que estar quietos assentados, andavam pelo barco
ora em proa, ora em popa. Viram que levava o barqueiro um cestinho com obra de duas dúzias de fermosos figos
berjaçotes, e mandavam-lhe comprar; mas o barqueiro não lhos quis vender. Mas, enquanto ele andava ocupado na
proa com a vara, guiando o barco a uma e outra parte, por causa das areias, eis vem os Infantes. Um trazia o cestinho
na mão, meio escondido, e meteu-se no leito da popa sem o Cardeal nem os que em cima iam, atentos na música,
atentassem para eles.

788. Góis, Crónica do felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 223.
789. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 225.
790. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxiiii, (1949-1955), parte IV : 229.
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Acertei eu de estar assentado no meio da borda do leito, e pendiam-me as faldas sobre a parte dele; e vendo-os entrar,
quis-me mover para lhes não tapar a claridade, mas o Infante me acenou que alargasse as faldas. Entendi que queriam
estar secretos e cheguei-me então mais para onde os melhor encobrisse, sem saber mais da cousa que ver-lhe o
cestinho.
Não tardou muito que o barqueiro, achando menos o cestinho, começou a fazer grandíssimo arruído e querelas em
altas vozes, dizendo de rascões, ladrões, filhos dos tais e das tais, que haviam mister enforcados.791
Outras estórias relativas a certas "brincadeiras devotas" do infante D. Duarte - na realidade sevícias praticadas em judeus
que a corte recordava «embebecida» -, são mencionadas por Oliveira Martins

Do ponto de vista dos factos narrados, o reconto é significativo da transgressão permitida aos
infantes com a conivência do mestre, e da margem de protesto "concedida" ao barqueiro que pôde
apresentar o seu caso em «grandíssimo arruído e querelas».
Sobretudo, o relato da cena vale pelo quadro pintado. Um barco desliza por entre bancos de areia,
música «de vozes e instrumentos» que os notáveis presentes ouvem, descansando no leito da popa.
Os pequenos a folgar, naturalmente irrequietos na sua juventude, e um cesto de figos «berjaçotes»
a despertar o apetite incontido de «serem tomados».
Esse é o sentido do espaço de espairecer, «meter-se num barco a espaço . . . a tomar a frescura do
ar e das águas».

791. André de Resende, Vida do Infante Dom Duarte, iv, Obras portuguesas, 1963 : 89-90.
792. Oliveira Martins, História de Portugal, 1913, tomo II: 41 ; in Cortesão, Cartografia e cartógrafos portugueses, 1935, vol. 1: 40(1).
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H O Espaço: princípio da sua designação e desenho, diferença de
arquitectar

11.1 A experiência do espaço e os sinais do seu re|conhecimento
11.1.1 A formação da noção de espaço através do movimento e do lugar de assento
O pensamento das partes arquitecturais e dos lugares de representação mostra uma diferença de
princípio do espaço. Há lugares que são para serem percebidos através do movimento no tempo,
surgindo como espaços dinâmicos. E há lugares que são para serem percebidos na estabilidade, a
partir de um ponto fixo: procuram fixar o momento e perspectivam a intemporalidade. São espaços
de estabilidade. Nesses lugares, o tempo parece suspenso e as pessoas, embora possam mover-se,
assentam momentos "definitivos", subtraídos ao tempo.
Ao usar a diferença de termos de lugar e espaço expomos uma ambiguidade de uso das designações
que precisa de ser notada. O problema é evidenciado na tradução de passagens do texto latino do
tratado de Alberti, em que locus dá lugar a spazio, o que equivale a uma actualização do sentido do
enunciado original, ou ainda area é devolvida também como espaço.
Alberti,De maed vi, [v]. Circa parietem atque tectum exornandum plurimus tibi erit locus*, ubi raríssima naturae munera
et artis peritiam et artifícis diligentiam ingeniique vim explices.
Ibidem. Per adornare i muri e la copertura si disporrà di molto spazio* per mettere in mostra i piu preziosi doni delia
natura, e l'abilità, Paccuratezza e la genialità delFartefice.793
Alberti, De re aed. vil, [v]. Mea quidem sententia aream porticus et templi totius, quando id ad dignitatem vehementer
faciat, exaggeratam atque a caetero urbis solo extantem esse oportet.
ibidem. A nostra giudizio lo sapzio occupato dal porticato e da tutto il tempio dev'essere in posizione rialzata e
prominente sul terreno del resto delia città, il che conferisce all'edificio grande importanza.794

É possível que a nomeação corrente de lugar pudesse ser interpretada como indício da inexistência
de um conceito de espaço, nos tempos antigos, um facto que explicaria a ausência da designação.
Nesse sentido enquadra a afirmação de Hélder Carita de que o «homem da Idade Média organiza
as suas relações com a realidade através de pontos experiencialmente vividos e daí necessariamente
descontínuos entre si»

. A um entendimento imperfeito de espaço apenas «experienciado»,

haveria que opor um conceito de espaço abstracto e homogéneo, formado posteriormente - um
«moderno conceito de espaço indiferenciado».
Carita 1999. O lugar - o locus - é entendido sempre como a memória dum estar, não existindo para o homem medieval
um lugar sem presença nem significado. O espaço medieval é, sobretudo, um lugar vivenciado. Opondo-se
radicalmente ao espaço moderno tridimensional, uniforme, divisível em sequências mensuráveis e com qualidades
independentes do seu conteúdo material, o sentimento de espaço medieval, em particular até aos séculos XIII e XIV,
é em essência concreto, individual, descontínuo, e profundamente fundamentado numa experiência do sujeito.7

793.
794.
795.
796.
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Alberti, /, 'Archileltura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 469|468.
Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 559|558.
Carita, Lisboa manuelina e a formação de modelos urbanísticos, 1999 : 25.
Carita, Lisboa manuelina e a formação de modelos urbanísticos, 1999 : 25.
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Os elementos que recolhemos permitem seguir um possível entendimento do espaço e as formas
como este se precipita na conformação do território habitado.
Retomamos, neste contexto, a argumentação em torno da noção de espaço como um relevamento
de pontos de uma «dispersão indiferenciada» de pontos, um relevamento que decorre de esses
pontos se constituírem como lugares de acção, tornando-se pontos do espaço pensado no tempo.
Citámos uma passagem de Heidegger relativa ao ponto que, sendo pensado, se diferencia de uma
pontualidade vaga e indiferenciada e se torna realidade do [momento-]agora do tempo.
Escrevemos também que transformar um ponto em lugar da arquitectura seria como fazer espaço
no tempo, criando o momento que o torna possível. Como é, também, fazer o tempo desse espaço,
no sentido em que o espaço é percorrido. A ideia precisa-se com a obra de arquitectura que
conforma o reconhecimento de um sítio e transforma um espaço indeferenciado num lugar
arquitectural. A obra no tempo surge como condição e circunstância da sua possibilidade, um agora
que pontua um (ponto do) espaço e o transforma em lugar.
Um lugar como ponto e o tempo surgem como elementos do entendimento do espaço. Porém, o seu
reconhecimento no tempo que estudamos não é explicitado. Em certa medida poder-se-ia falar da
existência de uma "dobra" {un pli, segundo a ideia de Deleuze) que oblitera uma aproximação da
noção de espaço e da sua designação compreensiva, mas que deixa entrever o modo como o espaço
começa a ser pensado e conhecido. Uma primeira noção estará numa mostra de representação: (o
espaço que é) o lugar do assento e a encenação (de lugares) do movimento. De certo modo, a
experiência do espaço pode ser identificada a partir dos sinais do seu uso.
Uma observação de Leonardo da Vinci acerca da 'sala de festas' deixa perceber a diferença de
movimento e assento num lugar confinado, o espaço de um aposento da casa. (Na casa principal,)
a disposição da sala de festas e das divisões anexas deve ser de modo que os visitantes se apresentem
na sala e se movimentem ao encontro da pessoa principal, a quem devem deferência (nos casos em
que é essa a relação entre as pessoas). Em contrapartida, o senhor que recebe deverá surgir presente
na sua dignidade, sem que tenha necessidade de percorrer o espaço. As duas câmaras no topo da
sala grande, através das quais pode ser feito um acesso directo à sala, permitem reduzir o tempo de
movimento no espaço principal, que o senhor há-de fazer à vista dos presentes. Além disso, esses
compartimentos servem de apoio às funções do espaço principal, como se verifica no modo como
D. Afonso V foi retido na câmara, até ao momento do encontro com D. Luís, no meio da sala.
Leonardo Da Vinci, [Frammenti sull'architettura]. La sala délie feste vole avere la sua collezione, in modo che prima passi
dinanti al signori e poi a'convitati, e sia il cammino in modo che esso possa venire in sala, in modo che non passi

738

dinanzi al popolo più che l'omo si voglia; e sia dall'oppositaparte situata, ariscontro del signore, la entrata délia sala
. . . taie sala a<verà> due camera per testa, <con li> sua destri doppi .

No paço da Ribeira, a passagem à sala grande não seria feita directamente a partir de câmaras,
situadas na cabeceira. Na cerimónia de levantamento de D. Sebastião, que é ainda uma criança, o
rei entra na sala, vindo de uma câmara situada num piso inferior, no andar da sala da rainha. A
passagem à sala grande é feita pela varanda, para a qual se abrem várias janelas da sala.
A sala do paço da Alcáçova, em Coimbra, conserva os vestígios de uma disposição semelhante,
caracterizando-se a sala pela amplitude do espaço quadrangular, dada pela abertura concedida à sua
largura. Pelo contrário, na passagem de Leonardo da Vinci citada, a referência a colecções qualifica
a sala de festas como um espaço acentuadamente longo, à imagem de uma galeria ampla, onde os
objectos expostos introduzem um sentido de número e medida dos passos contados no seu percurso.
Também a sala de madeira, de Évora, segundo as dimensões enunciadas é marcadamente oblonga.
(De certo modo, a utilização de panos de cercamento de paredes com «esteios» introduz um efeito
de medida.)
Galerias, arcadas e escadas são lugares e espaços de deambulação e de movimento. A forma
alongada, conjugada com a repetição de unidades arquitectónicas, conta a extensão/elevação e
mostra o tempo de movimento. Colunas e arcos, degraus e patamares desenham o passo e o
desdobramento de passos, e marcam os lugares de passagem de posições. Essas formas fazem a
notação arquitectural do espaço do movimento.
itten 1921. Le forme sono ricettacoli dei movimento e i movimenti 1'essenza delia forma.798

Nos conventos, a passagem de um assento compacto e estável, em torno do claustro, à extensão de
uma ala do edifício, lançada para além do claustro, que integra funções principais como o
dormitório, ilustra uma mudança de concepção essencial do corpo monasterial.
Entre o mosteiro da Batalha e os mosteiros dos Jerónimos de Belém e de Santa Maria do Espinheiro
vai um mundo de diferença. A forma da ala dos dormitórios (a ala admite como significado próprio
e figurado o sentido de asa) é significativa de um novo sentido dinâmico que, no caso do convento
dos Jerónimos, pode ser interpretado como a expressão visível de abertura e movimento de inserção
na comunidade.
A extensão viabiliza uma exposição do sítio da comunidade religiosa aberta aos lugares da vida das
comunidades seculares. No espaço da cidade, a ala dos dormitórios passa a conformar uma frente
797. Leonardo da Vinci, "Frammenti suH'architettura", a cura di Corrado Maltese, Scritti Rinascimeníali di Architettura: Patenta a Luciano Laurana.
Luca Pacíoli. Francesco Colonna. Leonardo da Vinci. Donato Bramante. Francesco di Giorgio. Cesare Cesariano. Lettera a Leone X ; a cura di Arnaldo
Bruschi, Corrado Maltese, Manfredo Tafuri, Renato Bonelli (Milano : II Polifilo, 1978) : 300-301.
798. Johannes Itten, "Spruchblatt", in Utopia: Dokumente der Wirklichkeit (Weimar, 1921); in Pehnt und Strohl, Rudolf Schwarz, 1997 : 85. Ibid. 2000 :
99.
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urbana, definida como um plano articulado com a via: o plano de uma interface arruada. Um pontocentro de estabilidade e a passagem aos lugares de movimento equacionam, nesse caso, não o corpo
cego de um lugar interior, mas o apercebimento desse corpo arquitectural pelo exterior - a leitura
da sua presença no sítio e a leitura do modo como conforma um lugar, no espaço do território
(urbano e na paisagem).
Foi referido também um certo modo de pensar o espaço dentro da cidade, através de um percurso
urbano que vai desvelando aberturas e criando sucessivos enfiamentos. Como exemplos, a relação
estabelecida entre a rua Nova do Rei e a fachada da igreja do Hospital de Todos-os-Santos, e a
leitura da fachada da Igreja de São João Baptista, de Tomar, revelada no curso de um encurvamento
da rua que passa à sua frente. Acresce, em outros casos, a relação axial concedida por uma rua
frontal, colocada no exacto enfiamento da fachada principal do edifício [277,278], como foi notado,
também, no caso das igrejas de Santa Cruz, Coimbra [162] e do hospital de Todos-os-Santos [164].
Designações do espaço urbano, notadas em documentos nos termos de «direcção para», «direcção
de», «rua das portas de...», «rua direita de...», entre outras, decorrem precisamente dessa
experienciação de orientação no espaço urbano, por referência a edifícios, lugares e passagens
qualificadas que fixam a identidade dos sítios.
Os casos nomeados dão conta de uma noção de espaço apreendido por meio de um percurso. Espaço
porque há movimento. A rua encurvada, que progressivamente deixa entrever o objecto
arquitectónico, como a rua estritamente axial formam um enquadramento a uma apreensão do
espaço pela mobilidade. Portanto, não apenas a possibilidade de uma representação do espaço por
um espectador numa posição fixa, associada à "descoberta" da perspectiva, mas uma apreensão do
espaço por um agente que caminha e se toma,protagonista da leitura do espaço.
Christine Smith nota que o ordenamento da praça de Pienza [333-338] releva desse entendimento
dinâmico do espaço que se encontra-se exposto no tratado de L. B. Alberti. Os dois modos e não
apenas o modo fixo, em perspectiva, coexistem no Renascimento.
Smith 1992. The logic of the design is better grasped by a moving spectator than an ideal viewing point. The
scénographie or perspectivai view proposed in earlier interpretations constitutes the antithesis of the sequential
experience and is secondary. Unlike it, the primary viewing pattern permits the viewer to control what he sees and
create his own order of vision by moving from place to place. The emphasis is not on the object, with which the
spectator must align himself, but on the continually changing relation between object and viewer.*...
As the spectator moves forward, buildings come into focus in privileged ways and drop away as some new
configuration forms.. .. Not only are they visible, but pleasure derives from the orderly way in which they are
perceived.
* Braunfels recognized that Alberti's recommendation of winding streets revealed a new concern with optical effect
and with the relation between spectator and object, but he did not apply this to Pienza.

799. W. Braunfels, Mitteialteriiche Sladtbaukumt in der Toskana [Berlin, 1953], p. 101 ; Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 119,(52),120.
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A passagem de Alberti invocada é a seguinte:
Albert, De re aed. iv, [v]
e all'interno délia città [le vie] non dovran passare in linearetta, mapiegare con ampie curve,
come anse di fiume, più volte da una parte e dalPaltra. Cioè perché, in primo luogo, apparendo più lunga la strada,
si avrà l'impressione che la città sia più grande; inoltre perché il fatto è di grande giovamento sia alla bellezza, sia
alla pratica convenienza, sia aile necessita di determinati momenti. È infatti cosa di non poço conto che chi vi
cammina venga scoprendo a mano a mano, quasi ad ogni passo, nuove prospettive di edifici; che l'ingresso e la
facciata d'ogni abitazione si affaccino direitamente in mezzo alla strada; e che la stessa ampiezza sia qui giovevole,
mentre altrove un eccessivo allargamento riesce spiacevole e malsano.

Uma primeira explicação para o encurvamento das ruas refere-se à definição da estrutura viária de
uma colónia ou praça-forte, por razões de segurança e de defesa. Porém, mais que função e
utilidade, a ideia de encurvamento de Quatrocentos serve um prazer de variedade do ornamento da
cidade, pela variação de pontos de vista concedidos sobre os edifícios e a diversidade de imagens
de lugares urbanos formados.
Para Christine Smith, a leitura do espaço pelo movimento significaria uma primeira concretização
de um entendimento do movimento. Não ainda a sua conceptualização, como tal, mas um
entendimento do movimento como uma sucessão ordenada de estados de repouso, segundo a
definição de Nicolau de Cusa.
Smith 1992. The spectator's experience in Pienza actualizes Cusanus's definition of motion as composed of nothing
but rest: since to move is to go from one state to another, and motion is departure from one state, to move «is to pass
from rest to rest and motion is nothing else than ordered rest, that is, resting places sucessively ordered»a.801

A noção de movimento como a passagem de um estado de repouso a outro pode ser explicada
através dos traçados que desenham a forma. A determinação do alongamento de espaços, na
arquitectura, surge exprimida através da sucessão de módulos, correspondentes a uma medida de
largura que lança o princípio de composição, ou, dito de outro modo, como uma sucessão de
quadrados de repouso.
Porém, se a noção de espaço se forma em relação com uma experiência de espaço como um
equivalente de tempo, e de amplitude e de extensão, de campo para correr, de andar com prazer e
deambular, não pode deixar de se considerar que na origem da formação da noção de espaço estará
a vivência do próprio movimento e a dinâmica da passagem. A ideia de que num contexto de
liberdade de movimentos e de debilitação de referências de limite (e, mesmo, a ausência de marcas
e de balizas) a experiência deva continuar a ser explicada segundo a fórmula de uma sequência
estática contraria a percepção pelos próprios sentidos.

800. Albert, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo 1: 306.
801. a Cusanus, Idiota de mente. The Layman: About Mind, ix ; trans. C. Miller (New York, 1979):73 ; in Smith, Architecture in the Culture, 1992 : 121.

Talvez a explicação para a origem da diferença de entendimento da noção de espaço esteja, de um
lado, no ponto de vista teórico e erudito, e do outro, na experiência empírica apreendida nos
momentos de espaciar-se, e de espairecer. (Poderia ser lembrado de novo o problema da explicação
da passagem pelo binómio potência-acto ou dynamis-energeia.)
Independentemente da explicação da concepção do espaço e de movimento, se com base numa
origem única, correspondente ao estado em repouso para o qual tende, se como passagem
relacionada com o momento de movimento (o seu aporfundamento ultrapassa o âmbito do
trabalho), deveria ser retida a ideia de que o espaço e as obras parecem ser percebidos de duas
maneiras, por referência a um princípio de estabilidade e por experiência do movimento de percurso
(de ida, para utilizar uma expressão comum da época).
Há lugares e espacialidades apropriados a serem apreendidos e vivenciados em movimento, e outros
a serem percebidos pela suspensão do movimento, no repouso do assento. Recorrendo a uma
definição actual estaremos assim perante espaços de sentido dinâmico ou estático, espaços de
temporalidade e da intemporalidade. Cesare De Sessa tematiza precisamente os espaços dinâmico
e estático a partir do sentido que tem o tempo em cada um dos modos. A interpretação proposta
serve a compreensão dos espaços e das obras que estamos a analisar.
De Sessa 1990 «Lo spazio infatti, in qualche misura, è sempre dinâmico, próprio perche è visibile e fruibile da differenti
punti di vista (cioè non è un quadro) con effeti molto diversi .. .»a. II problema, allora, è nella diversa qualità dei
tempo: è la diversa maniera di rapportarsi e concepire il tempo che distingue le due opposte spazialità. Diciamo solo
che lo spazio dinâmico è informato da una concezione temporale del «quid ed ora»; un tempo cioè rivolto alia
cronaca, ai quotidiano. Lo spazio statico, invece, si modella su un'idea del tempo tendente verso «Peternità»; ed
appunto per questo tale spazialità rappresenta un produttore di attesa passive: inculca nei fruitori un sistema
sospensivo.802

O espaço do movimento está ligado à existência, às manifestações da temporalidade e do
quotidiano.
De Sessa 1990. Lo spazio dinâmico nasce da una coscienza dei tempo; non quelllo ovviamente, spazializzato,
metafísico, rivolto verso 1'eternità; bensí il tempo reale, assunto nelle sue autentiche caratteristiche. . .. Coscienza
temporalizzata è, dunque, consapevolezza di come la propria condizione e il próprio operare siano, sempre e in ogni
caso, sotto il segno labile deH'indeterminatezza, del non-fmito, deH'imperfezione.

Esse é o espaço de experienciação da variação e de ensaio de mudança. Por comparação, dir-se-ia
que, na obra, esse seria o espaço fragmentado, espaço de partes e de acrescento, de adição e
agregação: a rua, a arcada, o claustro, as espacialidades interiores que ainda não cumprem uma
função exclusiva.

802. a Ludovico Quaroni, Progettare tin edifício. Oito lezioni di architettura (Milano, 1977) : 85 ; De Sessa, Capire lo .spazio architettonico, 1990 : 236.
803. De Sessa, Capire lo spazio architettonico, 1990 : 263.
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Há nesses espaços de variadas funções uma qualidade de indeterminação que prevalece sobre a
determinação de servir apenas uma função específica. Em particular, os espaços porticados
configuram um vazio arquétipo, insignificante e neutro

, o que em certa medida dá a qualidade

do próprio movimento, do sentido de passagem e do que é transitório. A noção de um espaço de
sentido dinâmico, cuja qualidade está na possibilidade de continuação e de abertura à modificação.
Espaço por onde pode insinuar-se a dúvida, e começar a experiência de transformação. O sentido
de incompletude e de imperfeição viabilizam o aperfeiçoamento e o pensamento do novo.
Se o espaço do movimento contém uma noção de indeterminação, de incompletude e imperfeição,
o lugar do assento tende para a determinação perfeita de um espaço numa posição de estabilidade.
É um ponto de chegada, declaração de síntese, obra em singular e perene num sentido de agora e
sempre.
Do ponto de vista religioso, esse é (todo) o espaço consagrado como lugar de hierofania, fundação
e centro. Em cada lugar, de novo, uma reconstrução do mundo

. Em particular, é também o

espaço funerário. Mas esse sentido aceita uma transposição para além do domínio do religioso.
Também o espaço de apresentação do poder político aspira a ser centro do mundo e eixo de
estabilidade, e do mesmo modo a fundação da cidade. Do ponto de vista da transformação, no
espaço estático, a mudança é por outra via. É mudança pela substituição de modelo e pela
composição perfeita de uma nova síntese. (A noção da possibilidade de ter atingido uma nova
"perfeição" trava a continuação da procura e circunscreve o domínio em que essa se exerce.)
A afirmação de D. João II de que «o rei não tem avesso, nem direito» significa, no limite da ideia,
que a figura real é figura estática. Sendo entidade corpórea, apesar disso, o rei não pode voltar-se,
nem pode ser contornado, é tão-só um plano em que é projectada a dignidade e realeza.
Precisamente um dos espaços onde é explorada essa noção de corpo presente-não movente do rei é
o da sala grande. Esta sala conjuga um espaço de movimento e um espaço de pontuação estática,
correspondente ao lugar de apresentação da dignidade e grande estado do senhor. No caso do
senhor/figura real, a "precipitação" mais clara da ideia está em que o seu lugar é a sede da cadeira,
no estrado, contra a parede ao fundo. Aliás, nas Cortes, o sentido da cadeira é completado em altura
com o dossel e a axialização dos restantes signos do poder político, da coroa e do reino. Daí que o
facto de o rei receber alguém em pé, no estrado junto da cadeira real, seja entendido como um sinal

804. Serge Santelli,M;£//na.s'. Traditional Architecture of Tunisia. L'architecture traditionnelle en Tunisie (Tunis, [19-]) : 85.
805. Mircea Eliade, 'Traité d'histoire des religions ; nouvelle édition entièrement revue et corrigée ; préface de Georges Dumézil (Paris: Payot, [1949,..
.,1970], 1974):315.
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de especial deferência, uma "naturalização" da sua figura, por honra e amizade significadas em
raros momentos.
11.1.2 Sinais de representação do espaço, lugares do território
Nos séculos XV e XVI assiste-se à formação de um discurso complexo de modos e de formas de
urbanidade nas cidades e vilas e no espaço periurbano, numa encenação de gestos e de actos, de
percursos e movimentos no espaço, e de obras e de edificações. As marcas da encenação contêm
uma viva impressão de experienciação do Espaço.
A encenação de actos acontece como exposição efémera. Pode constituir um acontecimento de
intensa expressão urbana, num ponto do espaço do território relevado de uma indiferença e elegido
para a singularidade da cena revelada. O momento e o lugar de encontro e de passagem, cuja
evocação mais tarde pode dar origem a um continuado reconhecimento do acontecimento no tempo.
Ainda que essa renovada exposição continue a ser transitória, porque apenas encenada e vivida em
cena, a sua continuada (re-)vivência torna-lo-á memória perene. A edificação arquitectural desse
lugar completará o ciclo memorativo.
Através da rememoração, a experienciação do lugar ultrapassa uma condição efémera, que decorre
do percebimento vivencial e presencial, para se tornar entendimento da sua articulação no conjunto
dos lugares/espaço.
O acontecimento efémero, a sua encenação e a edificação perfazem uma paisagem arquitectural
significativa (de sentido de urbanidade, religioso, ou outro). A compreensibilidade dessa paisagem
é actualizada, no tempo, por meio de mostras, de cortejos processionais e de outras representações
que fazem a interpretação das marcas criadas e edificadas.
Uma consequência nova da forma estruturada de um discurso de encenação é a de que cumpre uma
função integradora, quando procede a uma extensão do sentido do urbano ao território e à paisagem
do mundo rural. Nesse sentido "universaliza" os valores da urbanidade. A encenação de cerimónias
efémeras faz a actualização dessa extensão de valores, enquanto que a edificação da obra consagra
a projecção de sentidos. Nos dois modos possíveis fica aberta a possibilidade de continuar a
interpretação de lugares identificados por acontecimentos ocorridos no tempo. As marcas
edificadas e os relatos escritos monumentam a parte efémera dos acontecimentos. A conservação do
seu sentido, do sentido dos espaços da arquitectura precisa de uma continuidade de experienciação
pelo movimento e a vivência, no espaço e no tempo, ao modo de um entendimento rememorativo.
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Seguiremos o modo como o lugar é experienciado e percebido, a partir de tópicos elementares que
remetem para o sentido de espaço (um ponto no espaço, o limiar, a forma do lugar), até à sua
composição numa representação mais complexa, com a encenação dos lugares no tempo.
Um ponto no território e o seu reconhecimento como um sítio marcam o momento de suspensão da
indeterminação do espaço que releva um lugar. A identificação desse lugar pode circunscrever-se
ao tempo efémero, correspondendo ao acontecimento e à encenação feita aí. O tempo da
arquitectura surge com a fundação do lugar e a edificação da construção.
Os textos fazem o registo desses momentos iniciais de determinação de um assento novo, na
ocupação do território e no povoamento, como ocorre, por exemplo, no momento do assento de São
Jorge da Mina. A presença de uma torre, na extensão da paisagem, mostra de que modo um ponto
singular configura coordenadas do espaço do território.
Preferimos, no entanto, tomar nota do processo, num momento efémero que se dá com o
reconhecimento de um lugar "simplesmente" para um encontro. Na crónica de D. João I, é relatado
o processo que prepara o acordo entre os reis de Portugal e Castela, com a realização de um encontro
entre os representantes das duas partes, para negociar as condições de tréguas e paz (a parte
portuguesa é encabeçada por Nun'Alvares e pelo bispo de Coimbra). A descrição do quadro em que
se dá o encontro, notada por Fernão Lopes com algum pormenor, capta precisamente a impressão
de um momento, prolongado num «grande espaço» (de tempo), e de um lugar, algures num "entrelugares" dos dois reinos. Precisamente a ideia de que o sítio elegido está entre os lugares dos dois
reinos denota uma noção intuída do espaço.
Lopes, Cron. domJoham, I). E aquela ribeira homde as falias aviam de ser partiase em duas partes naquele luguar, e ë
meio hufl ilheo pequeno e de fermosa verdura. E aly fora jumtos na maneira que dissemos todos oyto e os outros
cimquoemta cada hû s da parte de seu Regno, afastados huQ pequeno espaço.... E abraçamdo o Comde =e= os
outros senhores, des hy os cavaleiros hû s com os outros, começara de falar naquilo porque aly eram vimdos e
departiram em ello em gramde espaço.

A reunião precede um outro encontro em que serão formalizadas as condições do tratado de paz, e
que decorre igualmente na fronteira entre os dois reinos. É significativo que tenha ficado registada
a procura do lugar certo: a sombra de uma nogueira e, finalmente, uma terra entre os dois reinos,
um cercado de água.
Lopes, Cron. domjoham, li. Como se ajustaram os trautadores de Casteella e de Purtuguall pêra falarem no trauto da paz.
. . . fizeram saber a el rey de Purtuguall o tempo e luguares omde esta falia fose, e acordaram que fose feita amtre
Sam Felizes e Castello Rodrigo na arraya damtrambollos regnos . . . Ora seguimdo esto que dizemos da vimda destes
trautadores, elles foram todos jumtos aly homde dizemos, depois da Páscoa, na festa dAcemsão e ordenaram de fallar
na arraya, a par dEscariguo, e mãdaram senhos escudeiros que fosem devisar homde fosse pertemcemte pêra tall
falia; e acharam h 0 a fremosa nogueira de gramde altura e espaçosa sombra, bem azada pêra aquello, e nam quiseram

806. Lopes, Crónica de D. João I, II, clxxvii, (1983,1990), vol. II : 393.
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que ali falasem por ser da parte de Purtuguall. Emtã foram mais acima, homde era hu lizirão pequeno e cerquado
daguoa que corria, ali se acordaram de fazer e que todos seis acertasem em elle e os escudeiros de seu Regno. H û a
seguumda feira cavalguarã os castellãos e cheguamdo o primeiro aquele luguar e vynham todos de mullas. Os
portugueses chegara loguo acerqua, semdo, mães que elles, caa eram sesemta de cavallo, como suas espadas cimtas,
sem outras armas nenhû as. E como os outros viram que os purtugueses eram tam perto do rio como elles, movera
todos pêra fumdo, de guisa que emtrarã de *hû a na * aguoa, e des hi no lezirã, ficamdo os escudeiros fora cada h 0 s
a sua parte. Emtã fizeram suas reveremcias hù s aos outros, tiramdo seus sombreiros, beijamdo os nas faces. Os
portugueses quiseram fallar a pee, elles diseram que bem falariam de bestas. E jumtos desta guisa, estamdo hù u
pouco calados, dise o Bispo [de Siguenza] ao Arcebispo [de Lisboa] que falase; e elle respomdeo que disese elle; e
asy se refertaram tamtas vezes que avia de começar, que falou o Arcebispo primeiro dizemdo: . . .

O facto de haver uma descrição dá a verdade da existência daqueles pontos, no tempo e no espaço.
A descrição do ponto faz o reconhecimento da sua condição de ponto-lugar. Através da descrição
compreendemos de que modo, na época, um sítio podia ser encontrado e re\conhecido na qualidade
de poder tornar-se o lugar de um acontecimento.
Tal como a noção de um ponto no espaço do território, também o limiar pode ser desenhado de um
modo quase abstracto, definindo o momento de uma passagem no espaço. Um acontecimento de
natureza semelhante ao encontro descrito anteriormente dá-se por ocasião da entrada em Portugal
da rainha D. Leonor, terceira mulher de D. Manuel. Na crónica de Damião de Góis, a descrição
denota o percebimento desse momento e limiar "mágicos".
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. Ho lugar onde se todos aj û taram, foi a par do ribeiro de Seuer, que démarqua estes dous
regnos, ficando hos Castelhanos de hû a banda delle, & hos Portugueses da outra, sem se mouerë . Stando assi todos,
sem hauer outra mais fala, que muito strondo de trompetas, atabales, & charamellas, de h Q a, & de outra parte, ho
Conde de villa noua passou ho ribeiro, & foi beijar ha mão ha Rainha, que estaua entre ho Duque Dalua, & ho Bispo
de Cordoua: após ho Conde de villa noua foi ho de Tentúgal, & ho Bispo do Porto, & per derradeiro ho Arcebispo
de Lisboa: após estes senhores seguio ha gê te nobre, ho que acabado ha Rainha passou ho ribeiro, junto do qual ha
staua ho Duque de Bragança sperando, com sua gente bem ordenada, porque elle leuaua dos de sua casa mais de
trezentos de cauallo, & çem alabardeiros. Ha outra gente de cauallo, com ha que leuauam hos Bispos, Condes,
fidalgos, & caualleiros, passaua de dous mil. Quomo ha Rainha passou ho ribeiro, ho duque se deçeo do cauallo
fazendolhe sua diuida reuerençia, a quem ho Duque Dalua perguntou se trazia precuraçam delRei dom Emanuel pêra
receber ha Rainha donna Leanor em seu nome, ha qual lhe mostrou, & foi lida em alta voz, & dada aho duque Dalua
pêra sua guarda, per cuja vertude tomou logo ha Rainha pelo cabo de hû a cadea douro que trazia no braço, & ha
entregou aho Duque: Ho que feito se despediram hû s dos outros:. . .

A passagem parece subtrair-se ao tempo e ao espaço. Os protagonistas suspendem a acção, «ficando
sem se moverem» e «sem haver mais fala». O espaço, sendo entre os dois reinos, é como um "não
lugar", propriamente significado no curso da água que corre e "leva" a matéria. Porém, o momento
existe, e existindo, existe um limiar que é sublinhado pelo estrondo dos metais. Então, os passos e
os gestos encenam a passagem.
Os dois acontecimentos citados correspondem a um momento de elaborada encenação e intensa
significação de sentido político, da ordem da sociedade, da qualidade das personagens e da

807. Lopes, Crónica de D. Joãol, II, clxxxviii, (1983,1990), vol. II : 413-415.
808. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxxiii, (1949-1955), parte IV : 86.
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importância do acto. O lugar encontrado está reduzido à expressão simbólica de um ponto na
amplitude do espaço. Um ponto-lugar a que a descrição dá o sentido de «an argument place» para
o desenrolar dos acontecimentos.
Wittgenstein 1918 2.0131 O ponto do espaço é um lugar de argumento.809
Na edição inglesa: «A point in space is an argument place.»

Todavia, um ponto no espaço pode ser não apenas um lugar, mas um espaço formado. Uma tenda
levantada na paisagem do campo e concertada como «uma muy real sala» transporta consigo a
mesma ideia de ponto-lugar suspenso, configurado à imagem do corpo edificado da sala grande de
um paço. É o caso da tenda erguida nas margens do rio Lima, junto de Ponte da Barca, em que se
dá o encontro entre o duque de Lencastre e D. João I, para acordar o casamento do rei com a filha
do duque.
Lopes, Cmn. dom Joham, II. Eli Rey ouve desto muy graõ prazer e o Duque yso mesmo, e outorguou loguo de emviar sua
filha ao Porto pêra a ell Rey receber e casar com ella quoamdo pêra ello fose prestes e lhe prouguese de o fazer. Em
esto comvydou ell Rey huû dia o Duque, e quoamtos cavaleiros imgreses aly heraõ, e gualeguos e castelaõs dos que
sua companhia vinhaõ, e fez lhe hû a muy reall salla naquella temda homde foraõ os cõselhos, e em outras que
armarão jumtas todas ao lomguo hû a amte outra, na quall Nuno Alvarez Pereira, Comdestabre de Portuguall, era
aly vedor, asemtado cada hufl segumdo seu estado aas mesas huu aviaõ de comer, homde gramdes fidalguos serviaõ
de toalha e copa e das outras cousas a tall convite pertemçemtes. E em fim da m 5 sa falarão per boõ espaço, desy
mamdarãose algû as cousas hufl ao outro, e espediose o Duque pêra Cela Nova, que heraõ dahy hfl as quatro
leguoas.

A descrição do encontro transmite a ideia de que a tenda foi armada tal como uma sala real, e de
que em tudo foi guardado o estado e outras cousas pertencentes ao acto. A partir de um ponto
inserido num quadro rural, o sítio da tenda constitui-se como "lugar de argumentação", no caso,
literalmente de conselho. Mas é também mostra da qualidade do acontecimento e expressão de
urbanidade dos protagonistas do acto.
No início da expansão com a navegação, o comércio e a conquista, sobretudo no Oriente, a recepção
num espaço de sala (grande) sela um primeiro momento formal de encontro entre as pessoas
principais locais e portuguesas. O momento serve para fazer a apresentação do estado, dignidade e
autoridade, e dar mostra de ordem e de excelência das partes envolvidas. Por vezes, do lado dos
portugueses, o acto realiza-se nas condições de um improvisado concerto. A sala é preparada, não
em terra, numa casa ou mesmo numa tenda, mas na própria embarcação - um ponto móvel na água
-, ordenada de forma expedita com os elementos essenciais de apresentação de estado e cortesia. A
cerimónia realiza-se ainda antes de existir um possível assento urbano. A sala é encenada na própria
nau, com o concerto do seu espaço que é aparelhado com toldos, alcatifas e panos, estrados e

809. Wittgenstein, Tratado, 1987 : 31.
810. Wittgenstein, Traclatus, 6" ed. 1984 : 39(1).
811. Lopes, Crónica de D. João I, II, xciii, (1983,1990), vol. II : 220.
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cadeiras de espaldar (as cadeiras impõem uma diferença relativamente às camas e outras formas de
assento, em uso naquelas partes do mundo).
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, li. Porque em Cananor, quomo fica dito não tínhamos ainda fortaleza, n e casa £j fosse de
qualidade pêra ho Viçerei nella receber ho g baixador delRei de Narsinga, foi assentado q fezesse na nao: Pêra ho
(J mandou todolos capitães, cada h Q em seu batel que ho fossem receber á praia, donde ho trouxeram á nao, tê do
ho Viçerei mandado alcatifar ha tolda, & cobrir de pannos douro, & seda, pêra nella falar cõ ho embaixador, ho qual
em entrando na nao, ho Viçerei ho veo receber a bordo, a som de bõbardas, trombetas, & atabales, com todoslos
capitães, & fidalgos q com elle estauam, & pela mão ho leuou atte hu estrado onde se assentaram cada h Q em sua
cadeira despaldas, do qual depois de lhe perguntar pela saúde, & disposiçam delrei de Narsinga, & discurso de seu
caminho, reçebeo has cartas de credito t| trazia:. . .

No caso da cerimónia de encontro de Afonso de Albuquerque com o Xeque Ismael, e do banquete
que decorre numa tenda, o texto de Góis faz o registo cuidado das «miudezas» desse banquete que
permitem conhecer a qualidade e grande estado do xeque, e a recepção que este oferece ao
embaixador de D. Manuel. Não são apenas os procedimentos de cortesia, a riqueza das vestes dos
presentes e o concerto do espaço que impressionam, mas o insólito de certos pormenores, trazidos
para o início da descrição, como o «tanque de água em que andavam trutas», defronte do estrado do
xeque.
A história, contada na corte portuguesa, é retomada pelo cronista com o propósito moral de mostrar
que estes homens vivem tão «humanamente» quanto os povos da Europa, e são igualmente
«afabiles, liberais, & benignos»813. Mas, além disso, a notícia tem o sentido de uma novidade que
vem ao encontro da experiência vivida na actualidade do reino: a de que a urbanidade é viável em
todo o espaço e tempo, mesmo numa tenda, num enorme acampamento, na paisagem surpreendente
de longínquas paragens.
A cidade, incluindo o seu espaço periurbano, projecta a sua qualidade urbana de um modo mais
alargado no espaço do território, promovendo uma "globalização" progressiva de certas formas de
vida e do habitar, próprias do quadro urbano. Em certa medida, a integração do espaço mais
alargado do seu território surge ordenada em aros, como limiares referidos ao centro urbano. Uma
primeira indicação da existência de tais limiares é dada pela indicação de distâncias, medidas a
partir da cidade. Mas esses limiares também podem ser assinalados por uma relação estabelecida
entre elementos edificados que pontuam lugares do território físico. Tais marcas, que estabelecem
relações de visibilidade entre si, orientam os percursos e funcionam como coordenadas do espaço,
na aproximação ao centro urbano. Formam uma trama ordenada de limiares de orientação que
designam a centralidade da cidade no espaço do território.

812. Gòis,Crónica do Felicíssimo Rei,ll,\n,(]949-]955),parteïï:
24.
813. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, x, (1949-1955), parte IV : 27.
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Um primeiro elemento desse sistema de coordenadas é a marca da entrada na cidade. Não nos
referimos apenas ao lugar das suas portas, mas a lugares mais afastados que antecipam a entrada e
se apresentam como primeiros limiares de espaço de urbanidade. As suas marcas podem existir
arquitectonicamente nos percursos de aproximação, mas também podem consubstanciar-se, apenas,
no gesto - enunciámo-lo na redução ao mais simples - de um cidadão que sai da cidade para ir
esperar um visitante. De facto, a saída e a espera são uma manifestação de cortesia, como tal
obedecem a regras. O espaço do afastamento relativamente à cidade, a extensão do percurso e o
lugar de espera são significantes, constituindo a medida do espaço percorrido um sinal de deferência
para com um viajante. O lugar da espera pode ser o limiar do termo do concelho, o limiar do espaço
periurbano, o lugar no território onde primeiro se avista a cidade. O próprio afastamento de uma
pessoa principal ou de um conjunto de cidadãos que vai esperar um viajante ilustre tem em conta,
na significação do gesto, a comunicação de um entendimento dos limiares considerados
apropriados em cada circunstância. Por esse motivo, tais limiares foram sendo cuidadosamente
registados nas crónicas, com a indicação da medida das distâncias (em léguas, tiros de besta,...).
Seguiremos a definição de pontos e limiares do território de referimento à cidade, do ponto de vista
da determinação de limiares de distância medida e visual, e da formação de coordenadas de
orientação dos percursos. A consagração arquitectural de sítios e a sua edificação confirmam o
modo como a cidade consolida uma trama de relações significantes no território. Um elemento
essencial do discurso é a medida do espaço, medido a passo e à vista no espaço percorrido. Nas
crónicas, o recebimento e a entrada de pessoas principais em cidades e vilas contém inúmeros
pormenores do modo como essas distâncias são praticadas.
Lopes, Cron. domjoham, li. [Porto] Em esto diseram a el Rei que se vinha o Ifamte dom Dinis a Purtuguall pêra ele, e era
asy de ffeito. E el Rei mamdoulhe correger omde pousase, e saio a recebello bem meia leguoa, e elle na trazia
comsiguo mais que cimquo ou seis nã bem corregidos. E provou de beijar a mão a el Rei, e ell na lha queria daar.
Lopes, Cron. domjoham, II. [Conde Nun'Alvares] Emtam se veio a Évora homde el Rey estava que o saio a receber bem
duas leguoas;...
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. [Embaixada de Fern3o de Lemos, enviada por Afonso de Albuquerque]... & assi hos
embaixadores delRei de Daquem, & do Çabaim dalcam, õ, juntos hos viera receber mea legoa da cidade com mais
de duzë tos de cauallo, & core ta spingardeiros,... Nesta cidade stiuerã dez dias sperado recado do xec) Ismael, ho
qual hauido, se partira pêra onde elle entã staua com seu arraial q era dez jornadas daquella cidade, & passando por
muitas cidades, villas, & castellos, chegara a este capo, do qual a dous tiros de besta hos saio a receber ho gouernador
de sua casa....

A distância percorrida para "ir esperar" constitui um dos modos de pensar os limiares da cidade e
do seu termo. Assim, a medida interpretada como o testemunho da honra concedida ao viajante

814. Lopes, Crónica de D. João I,U,cxxix, (1983,1990), vol. II : 286-287
815. Lopes, Crónica de D. João I, II, clxxxi, (1983,1990), vol. II : 401.
816. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, ix, (1949-1955), parte IV ; 23-24.
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pode constituir, mais do que isso, uma referência para conhecer uma leitura espacializada dos
limiares da cidade, do aro periurbano e do termo do concelho.
Porém, devem ser tomadas em conta as características físicas do território que afectam a percepção
das distançais. Por exemplo, a saída de D. João I de Évora, «bem duas léguas», não significa apenas
o gesto de um especial reconhecimento devido a Nuno Alvares, mas indica também que a medida
do espaço e a distância ao ponto "em que se avista primeiro" (o viajante e a cidade) deviam dar
lugar, na amplitude da planície alentejana, a esse gesto mais largo, considerando a bondade do
percurso. No século XVIII ainda é reconhecida a diferença de medida da légua, segundo as regiões
do país, como nota João Bauttista de Crasto:
Castro, Mappa de Portugal, "Roteiro terrestre...". Neste Reyno naõ ha medida certa itinerária, e por isso encontramos pelas
Províncias tanta irregularidade neste particular; pois vemos que as léguas da Estremadura pela mayor parte saõ
pequenas, as do Alentejo mayores, e as de Trás os Montes, e Algarve demasiado compridas . . . e tudo nasce, porque
vulgarmente se medem as léguas por estimativa.817

As entradas dos reis portugueses em Castela fornecem amplo material de trabalho para notar a
relação entre a cidade e o termo. Na entrada de D. Afonso V, por ocasião dos acontecimentos que
culminam na batalha de Toro, há a referência breve de que o rei foi recebido pela rainha D. Joana,
pelos do seu partido e pelo povo, com grandes festas, tendo sido aguardado «um bom espaço fora
da cidade» (uma expressão de convenção).
Góis, Crón. do Príncipe. Nesta ordenança, sem em todo ho caminho achar nenhum impedimento, chegou elRei ha
Plasença que entam era do duque d'Areualo, onde ha rainha donna Ioanna ho staua esperando, cow muitos dos
senhores, e pessoas prinçipaes de Castella, que eram da sua parte, dos quaes todos quomo do pouo foi recebido com
muitas festas, jogos, e danças, com que ho vierão aguardar, bom spaço fora da cidade.8

Já o registo das entradas de D. Manuel em Castela e Aragão apresenta uma descrição
pormenorizada de como foi feito, exactamente, o seu recebimento nas cidades e vilas. As
manifestações de honra e cortesia desenham, no espaço, uma complexa sucessão de movimentos de
antecipação e espera, determinada pelas relações hierárquicas entre as pessoas. A medida da
distância a que o rei é aguardado fora da cidade, seja pelas pessoas principais como pelos conselhos
das cidades, é de meia légua a cavalo. A medida da distância de deferência, numa aproximação
interpessoal, percorrida no troço final, já a pé, é de um tiro de besta.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, i. Aho dia que elRei, & a Rainha partiram da cidade Deluas, ho primeiro senhor de Castella
que hos veo receber a mea legoa do lugar, foi ho Duque de Medina Çidonia, com trezentos de caualllo, vestidos de
dô: aliem destes trazia por estado trinta, & oito caçadores cada hum cõ sua aue na mão, vestidos de sua libre. Ho qual
em chegando a tiro de pedra donde elRei & a Rainha vinham, se deçeo do cauallo, & a pé lhes foi beijar ha mão, &
ho mesmo fezeram todolos senhores, & caualleiros de sua companhia.

817. Castro, "Roteiro terrestre de Portugal: em que se ensinaõ por jornadas, e summarios naõ só os caminhos, e as distancias, que ha de Lisboa para as
principais terras das Províncias deste Reino, mas as derrotas por travessia de humas a outras povoações delle", [Introdução, n.° 9], in Mappa de Portugal,
(1762-1763), tomo III, [apêndice] : 5.
818. Góis, Crónica do Principe,:, 1977 : 118.
819. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xxvii, (1949-1955), parte 1: 58.

751

O Espaço: princípio da sua designação e desenho, diferença de arquitectar | A experiência do espaço e os sinais do seu re|conhecimento

O primeiro encontro de D. Manuel com D. Fernando ocorre em Toledo e desenrola-se como uma
coreografia no espaço do território

.

Em primeiro lugar, a comitiva portuguesa aguarda três dias numa aldeia a quatro léguas da cidade,
«até se ordenar sua entrada». Dada a partida no dia acordado, ainda a certa distância da cidade,
alguns membros principais da comitiva portuguesa, juntamente com D. Jorge avançam,
antecipando-se à saída do rei.
Nas crónicas existe uma divergência na indicação da distância precisa a que se dá esse avanço.
Garcia de Resende diz que foi «antes de chegar à cidade cerca de uma légua»8 , enquanto que
Damião de Góis indica meia légua822. A discrepância não é irrelevante, pois implica uma redução
da expressão de honra significada pelo espaço de uma légua, e a sua equiparação a uma fórmula
corrente de cortesia, manifestada inversamente pelas pessoas principais castelhanas, como o duque
de Medina Sidónia.
O encontro dá-se a «dois ou três tiros de besta da cidade». Depois das apresentações e
cumprimentos, motivados pelo avanço que antecipadamente atalhou a caminhada de D. Fernando,
os dois reis e as comitivas vão finalmente convergir. É necessário distrinçar a mole das pessoas e
fazer lugar para os reis «se poderem ver», assegurando que seja resguardada a equiparação das duas
personagens. Há um momento de suspensão no tempo:
G. de Resende,/) Entrada dei rey. E tanto que se viram estando quedos tirarão ambos juntamente os sombreiros que leuauam
na cabeça, e abalarão hum pêra o outro, e em chegando el Rey dom Fernando tirou o barrete na mão, e tornando a
por na cabeça foy abraçar a el Rey nosso senhor, o qual leuaua híí a touca posta á mourisca, e hum capuz de contray,
e hia em hum ginete grande ruço queimado á gineta: assi com a touca na cabeça, sem por mão nella, se abraçarão
ambos polios pescoços com muyto contentamento. E por el Rey nosso senhor yr em cauallo grande, e á geneta, e el
Rey dom Fernando em riu a mula pequena, pêra se igoalarem e abraçarem, el Rey nosso Senhor se abaixou muyto,
e neste ponto as trombetas dei Rey dom Fernando tangerão hum pouco.823

A descrição dos gestos de cortesia passa dos movimentos de uma dança, na amplitude do espaço
do território, a uma dimensão minimal. O registo da subtileza dos gestos e das micro-diferenças
(antecipadamente previstas?) parece encaminhar a cena aparentemente em favor de D. Manuel.
O modo como tinha coberto a cabeça e como cavalga, à gineta, dispensam-no de acompanhar a
sequência de "tirar o barrete" e colocam-no num plano mais elevado, no momento do abraço.
Assim, parece ter sido resolvida a ponderação difícil da relação existente entre os dois reis. Por um
lado são duas figuras e corpos políticos reais, mas são também figuras naturais e familiares (sogro
e genro), de idades diversas, e finalmente há um que recebe e outro que é recebido. O que terá
acontecido, encontrou um caminho de registo, na versão portuguesa dos factos (com pequenos

820.
821.
822.
823.
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pormenores de correcção que corrigem o sentido do balanço, pelo menos nessa fase da viagem, em
que ainda é alimentada a esperança de sucesso ...).
A sequência de entradas de D. Manuel nas cidades e vilas de Castela prossegue com a entrada em
Saragoça que é precedida de uma paragem para jantar, num paço que os reis de Aragão possuem
nas imediações daquela cidade.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, I

no mesmo dia a horas de véspera entrarão na cidade, onde lhes foi feito nu solemne

reçebimê to, com muitas cerimonias aho modo do regno Daragâo £j nestes actos has tem demasiadas.

2

O aposentamento breve mostra uma função de apoio cumprida pelas casas situadas no espaço
periurbano. Do enunciado simples de distâncias, nas cerimónias formais de entrada na cidade, é
assim possível passar à identificação de edifícios aos quais é conferida uma função de estação
nesses percursos.
Paços reais de vilegiatura, villae e mesmo certos mosteiros, como o convento de Santa Maria do
Espinheiro, nos arredores de Évora, são usados para uma curta permanência, à distância de um
passeio da cidade. Em Lisboa, o paço de Santos-o-Velho cumpre a dupla função de constituir um
espaço de espairecimento, evidenciada nos passeios de folgança pelo rio que D. Manuel soía fazer,
e de ser um limiar de espera para uma entrada formal na cidade de Lisboa.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, I. [Dom Manuel e dona Isabel, entrada em Lisboa]... & de caminho visitaram ha rainha
donna leanor, irmã delRei que entam estaua no Lauradio, em Riba tejo. Dalli se passaram a Sanctos ho velho, dõde
fezerão sua entrada na Cidade com pouquas festas, nem recebimentos, por ha Rainha hos não querer, por causa do
dó que trazia pelo principe dom loam seu irmão, & foram pousar nos paços Dalcaçoua,. . .

A entrada que D. Manuel faz em Roma, em 1514 pode ser pensada neste contexto. De facto, não se
trata de uma entrada do rei propriamente, mas da embaixada magnífica que envia em sua
representação para apresentar obediência ao Papa
As cerimónias, que se desenrolam no primeiro domingo de Quaresma, decorrem verdadeiramente
como uma encenação, por transposição, da entrada e mostra do próprio rei. Por esse motivo, a
embaixada apresenta-se como uma mostra de bom concerto, aparato e novidade (o elefante e a onça
de caça) que servem para evocar as grandezas e magnificências do rei e da sua acção. No essencial,
porém, a estrutura do acontecimento segue as regras e ordem acostumadas das entradas e as
cerimónias de cortesia, no caso apresentadas pela embaixada de uma pessoa real ao Papa.
Os tópicos são conhecidos: a enunciação formal do início da caminhada do cortejo, que é referida
a umas «casas, & jardim do Cardeal Adriano, que estam junto da cidade» Seguem-se encontros, por

824. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xxx, (1949-1955), parte I : 67.
825. Góis, Crónicado Felicíssimo Rei, I, xxvi, (1949-1955), parte I : 54.
826. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei,m,W-\m,(i949-i955),
parte III : 207-216.
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ordem crescente da importância das pessoas que saem fora da cidade para receber, marcados pela
formalidade das arengas e exposição pública de louvores.
O encontro principal, em representação da cidade e do papa (apresentado pelos prelados e família
pessoal), dá-se fora de muros a «um tiro de besta da porta da cidade». Neste lugar «posera hos
mestres das cerimonias ha embaixada na ordem com que hauia dentrar», prosseguindo o cortejo
numa ordenação estrita de todos os participantes, com os portugueses a axializar e referenciar a
distribuição dos presentes, à sua mão direita e esquerda, «assi nesta ord e & lugar acostumado a cada
hum». O Papa, rodeado de alguns cardeais, "não se move", antes assiste à passagem do cortejo de
uma janela do castelo de Sant'Angelo. A sua manifestação pessoal vai para a atenção com que segue
o elefante, sem «nunca tirar hos olhos dele arte desaparecer».
A primeira fase da entrada é concluída quando o cortejo termina o percurso na pousada onde se
acolhe a comitiva portuguesa. De facto, «passadas estas vistas», a continuação será dada pela
cerimónia de obediência, em audiência concedida pelo papa, oito dias mais tarde.
Pelo modo como estas cerimónias são relatadas nos textos coevos, o seu interesse parece residir nos
modos de honra e cortesia praticados, e na maneira como são resolvidas certas situações porventura
mais delicadas. No entanto, para além de representarem uma encenação efémera, esses movimentos
no espaço denotam uma compreensão "intuída" dos modos de espacialização da cidade no
território. Esse poderá ser um ponto de partida para entender a progressiva edificação das
coordenadas arquitectónicas que configuram a integração urbanística desse espaço.
O Porto fornece um exemplo de conformação arquitectónica do espaço do território, relacionada
com a entrada na cidade por travessia do Douro, e a chegada por via marítima, com entrada pela
barra do rio.
A descrição da entrada de D. João I, no termo do percurso que o rei faz por terra, de Coimbra até
Gaia, oferece os pormenores da passagem do rio em batéis.
Lopes, Cron. dom Joham, li. Hee muy profundo este rio que vay açerqua dela, de guisa que de seus bordos da naoo pog
pramcha em terra quando querè para ir demtro, aqueles a que aprouguer de o fazer. E os desta cidade, sabemdo que
el Rey aviaa de vir a ela fizeramse prestes de o receber, estabelecemdo por mamdamento que nenhu usase de seu
ofício e que todos aquele dia çesassè dos acustumados trabalhos; o qual reçebimê to hordenaraõ desta guisa....
A porta por homde el Rey avya de vir estavaõ muitos cidadãos homrradamente vestidos com guoarnimentos douro
e prata, e muito outro povo fora com a ssyna da cidade, hO s com varas nas maõs pêra reger os joguos como el Rey
cheguasse, [outros] pêra irem em sua companha ataa os paços homde avia de pousar. Naõ com menos semtido de ho
receber homrradamente se fez prestes com sua clerisya ho homrrado dõ Johaõ, Bispo da cidade, onnesta e
<homrradamente e > ricamente em pomtifícal vestido, e ysso mesmo todolos outros festivalmë te com hos melhores
corrigimentos que tinhaõ. E semdo todos [assi] aguoardamdo, cada huu em seu loguarr, pareçeo a jemte dei rey de
parte alem de Guaya, por omde elle avya de vir, e os bateis que amdavaõ salcamdo pello rio foraõ loguo ali muito
prestes cõ gramdes apupos e tamger de trombetas, mostramdo gramde lediçe, amtre os quaë s hera huû gramde e
fermoso batel, rricamente coregido e toldado, em que el rey avia de passar. E como el Rey emtrou corn esses
ffïdalguos e das outras gemtes quoamtas emtrar poderão naquele e nos outros bate is, comearaõ todos de voguar ao
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logo do rio, ho del rey diamte muito apemdoado, e os outros todos detrás, que era graõ prazer de ver. E a porta da
Mireiguaia, homde ho estavaõ atendendo, como dizemos, sayo el Rey em terra por huû a larga e espaçosa pramcha,
homde ho beijar da maõ e mantenhavos Deus, Senhor, era tamto que naõ podiaõ aver vez de cumprir suas
vomtades.

É sobretudo a entrada pela barra que dá lugar a uma marcação do espaço do território com estações
que assinalam sucessivos limiares de aproximação à cidade: o sítio em que primeiro a cidade é
avistada, por alturas do castelo e burgo de Gaia; o lugar de desembarque, na praia de Miragaia; e,
finalmente, a passagem da PortaNova, na cerca fernandina. Em certa ocasião, Nuno Alvares Pereira
vai ao Porto para se encontrar com o rei, e D. João I vai esperar o Mestre à barra:
Lopes, Cron. domJoham, II. Eli Rey, quoamdo soube que o Mestre aly vinha, foyse a bara por o receber, e veiose o Mestre
com elle pêra huu pousava, e aly falarão per gramde espaço em sua embaixada e cousas que lhe cumpriaõ.

Como o leito do rio é profundo e o vale estreito, a aproximação é feita entre margens alcantiladas,
facto que permite tirar partido da espacialização dos sucessivos limiares, ao longo da subida do rio.
Capelas, igrejas e mosteiros, bem como outras marcas arquitectónicas dispõem-se em níveis
diferentes nas encostas, como em anfiteatro, segundo a sua "funcionalidade" religiosa: sobranceiras
ao rio, em ligação com os assentos de pescadores e mareantes que habitam nas margens, a meia
encosta e nos altos. Esses lugares sacralizados balizam o percurso de aproximação à cidade (e
inversamente de despedida), dando conta da devoção particular local de mareantes e viajantes
(por esse motivo, aliás, articulam-se tão claramente com um discurso específico da via marítima):
Senhora da Luz, porque é «.. ag.de deuoção q. todos tem aSnr.a da Lus, principalm.te os Mareantes, pois apr.a Lus
econhecim.to q. tem desta Sid.- do Porto»830;
Santa Catarina (1395), num outeiro de Lordelo, fundada a instâncias dos marinheiros, porque remata os enfiamentos da
entrada na barra e faz de "rótula" para a Serra do Pilar, no alto sobre o porto de Vila Nova;
Nossa Senhora da Boa Viagem, em Massarelos, e a Confraria das Almas do Corpo Santo (1394), no «baldio de mato da
Paxam», ao fundo da rua do Gólgota, na curva do rio onde a cidade se despede, para quem parte em direcção à barra.

Nas margens do rio, as coordenadas são locais e estão relacionadas com os lugares das comunidades
ligadas às actividades do mar e da navegação, e com os pontos de atravessamento do rio. Nas
encostas, os pontos altos indicam referências de enfiamentos que orientam a progressão à escala do
território mais alargado, fazendo a passagem do vale entalhado para as zonas de planalto. As várias
estações pontuam o percurso como coordenadas do espaço: as marcas da entrada na barra e dos
canais de navegação, a passagem da Arrábida e do monte do Gólgota, antes de Massarelos, onde
primeiro se avista o porto fluvial de Vila Nova, dominado no alto pelo sítio da ermida de São

827. Lopes, Crónica de D. Joãol, II, viii, (1983,1990), vol. II : 19,20.
828. Lopes, Crónica de D. João I, II, lxxxix, (1983,1990), vol. II : 214.
829. Cruz, O Porto na génese dos Descobrimentos, 1960 : 48-52. Adriano Coutinho Lanhoso, "Nossa Senhora protectora dos mareantes do velho burgo do
Porto", in O Rio e o mar na vida da cidade: exposição documental (Porto : Publicações da Câmara Municipal do Porto, Gabinete de História da Cidade,
1966:200-317
830. Lanhoso, "Nossa Senhora protectora dos mareantes . . .", in O Rio e o mar, 1966 : 235.
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Nicolau (mais tarde, o sítio do mosteiro da Serra do Pilar ), a curva junto do castelo de Gaia, onde
se avista a cidade e a Sé.
A sequência temporal das edificações que contam a entrada do Porto, desenvolve-se num tempo
longo, mas é significativo que tenha recebido um impulso importante com a expansão marítima e
os Descobrimentos, no advento de Quatrocentos, como o comprovam as datas de fundação da série
de capelas, do final do século XIV e do século XV. Mais tarde, a ideia será abraçada em síntese com
o ciclo de obras renascentistas, na foz do rio, devido a D. Miguel da Silva, que se articula com a
fundação do mosteiro do Salvador, no alto da serra de Quebrantões
Num discurso global, a espacialização territorial dos sucessivos limiares da cidade encontra
confirmação no sentido preciso que toma a dedicação da capela da torre e farol, junto da barra do
rio, o primeiro passo de entrada da cidade832. Como a invocação da acção protectora de São Miguelo-Anjo é a mesma da capela implantada junto da porta da cerca (a porta do Olival), a porta da
cidade, na barra, designada pela torre do farol e por uma torrinha redonda que havia no meio do rio
e a porta da cidade da cerca, «da banda do mar», coincidem na designação de um limiar único de
entrada, com vários momentos de passagem.
A noção de que a cidade representa a sua projecção no espaço global do território, através de marcas
de referência, é confirmada pelo percurso seguido pelas procissões religiosas, em especial a
procissão do Senhor do Além que é convocada pelo Concelho, sendo acompanhada por todos os
corpos sociais da cidade, a Câmara, a Sé e o Cabido, as comunidades e confrarias833. Nas datas do
calendário religioso e em ocasiões de grandes necessidades públicas, como secas e prolongados
invernos, epidemias e guerras, a procissão percorria as principais estações do espaço urbano e
periurbano, sobre o eixo do rio, numa interpretação inversa das suas marcas significantes no
território. Partia da capela de São Nicolau, no alto do monte de Quebrantões, onde se encontrava
guardado o Senhor do Além, antes da edificação do convento da serra do Pilar; depois saía da
ermida, onde se encontrava acolhida, no sopé do monte, junto do rio; atravessava o rio e subia à Sé.
Em tempos de maior aperto o Santo era levado ao sítio da Barra.
Nesses percursos, a cidade compreende a posição das suas coordenadas no espaço, e desenhae a
extensão do seu domínio que percorria até à entrada do rio.
Também em outros domínios, é possível encontrar indicações para o modo como a cidade projecta
a sua área de influência no espaço do território. Inúmeras disposições e deliberações dos concelhos
831. Marta Oliveira, "O Mosteiro do Salvador . . .", Monumentos, 9 (Set. 1998) : 18.
832. Marta Oliveira, "São Miguel o Anjo. A torre, a capela e o farol" (Porto, 2003 ; estudo inédito).
833. A. de Magalhães Basto, in Padre Luís de Sousa Couto, Origem das procissões da cidade do Porto ; com subnotas, prefácio e apêndice de A. de
Magalhães Basto (Porto : Publicações da Câmara Municipal do Porto, [19-]) : 189-196.
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tratam da regulamentação de actividades económicas e comerciais na área dos respectivos termos,
e fazem referência à tributação e à comparticipação financeira para a realização de obras urbanas.
Se fosse efectuado um cruzamento do valor das distâncias definidas pelas marcas arquitectónicas,
pelas tributações e pelas regulamentações económicas estabelecer-se-ia um quadro fiável de
sucessivos aros de influência da cidade sobre o território.
No caso do Porto, encontram-se referências para uma e duas léguas, ou ainda para todo o termo, que é mais vasto. «Na
Cidade como aRedor delia a huma legoa / fora daRedor» é a distância aplicada à defesa de compra de pescado para
carregar na cidade e aRedor, salvo se for congro (em 1401, quem comprar o pescado, que o perca a favor do concelho,
ou seja o peixe vendido no mercado)834. Duas léguas em redor da cidade é o limite imposto para a aplicação de um
conjunto de restrições à produção e importação, e à venda e compra de sal (1392)835. A área definida inclui Matosinhos,
mas certas especificações aplicam-se apenas a uma zona mais restrita. Esse poderia ser mais propriamente o espaço
periurbano. Abrangeria a terra de Bouças, alguns lugares do arredor da cidade e Vila Nova (de Gaia), que integrava o
termo da cidade. Duas léguas em redor era, também, um limite de referência no cálculo do pagamento a efectuar pelos
moradores dos arredores, na Rua Nova, quando faziam carregamentos para a cidade. Em reunião da Relação (1432), é
decidida a equiparação dos valores pagos pelos moradores da cidade e do aro de duas léguas em volta836. A tributação
estabelecida é inferior àquela devida pelos moradores de zonas mais afastadas.

Tomados em conjunto, os exemplos citados manifestam o sentido da intervenção da cidade no
espaço do seu termo. Os valores indicados de duas e uma légua, concordam com uma série de
distâncias citadas anteriormente a propósito da cerimónia de recebimento e de entrada em cidades
e vilas. Essa informação torna-se significativa pelo facto de convergir, a partir de vários domínios,
numa única direcção, a do domínio da cidade que tende a reforçar-se nas áreas envolventes. E nesta
época que a acção dos centros urbanos parece estender-se de modo mais sistemático às respectivas
áreas de influência à escala do território. A intenção de ordem geral encontra-se claramente
afirmada numa deliberação da Relação do Porto, ainda que o contexto em que surge seja
circunstancial, pois trata das condições de venda de pescado para fora do termo da cidade.
Vereaçoens [da cidade do Porto]... . o que parecia ssem rrazom auer a d/ta cidade de viuer per rregy/mento e mer o sseu
termho ssem rregimewto o que era contrairo huum / ao outro E por que mais rrazam aguisada he que os termhos
ssigam pelas ordenaçoews das cidades que as Cidades pelos foros dos termhos E ooIha«/do em esto por prol onrra
da cidade e dos seus termhos e pêra se poer rre / freamentos nas coussas que eram des y guaaes.

A cidade desenha os caminhos de aproximação ao seu sítio, e edifica o quadro arquitectural de
referimento do espaço urbano no território (por isso, de interesse comunal). Consolida-se uma visão
integrada das questões, que compreende a afirmação de um governo único, estendido por igual a
todo o termo da cidade. A centralidade urbana consolida-se sob a forma de uma integração dos
espaços do seu território.

834. Liv. de Vereaçoens, "XX. Sessão de 19 de Novembro" (1401),/ 23v, «Vereaçoens». Anos de 1401-1449, 1980 : 53.
835. Liv. de Vereaçoens, "LXXV. Sessão de 20 de Julho" (1392),/ 49, «Vereaçoens». Anos de 1390-1395,1937 : 157-162.
836. Liv. de Vereaçoens, "XXX. Sessão de 22 de Março de 1432",/ 29, «Vereaçoens». 1431-1432. Livro 1 (com o quadro cronológico e índice dos livros
anteriormente publicados) ; leitura, índices e notas de João Alberto Machado e Luís Miguel Duarte (Porto : Câmara Municipal do Porto ; Arquivo
Histórico, 1985) : 92.
837. Liv. de Vereaçoens, "C1V. Sessão de 20 de Dezembro" (1393),/ 68, «Vereaçoens». Anos de 1390-1395,1937 : 219.
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Giorgiiis Braunius, "Lisbona. Olisipo . ..", Civitatis orbis terrarum, 1572 (Lisboa, Museu da Cidade)
António de Holanda e Simão Bening, Geneologia do Infante D. Fernando, "Tavoa Primeira Dos Reys",
Lisboa e seu termo, 1530-1534 (Londres, British Library, Arquivo CNCDP)
Parte da iluminura é reproduzida sem cor.
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No caso de Lisboa, a Descrição da cidade, de Damião de Góis, permite avançar no modo como é
compreendida a posição centrada da cidade no espaço do território. Tomadas em conjunto, certas
passagens do texto sugerem a ideia de que o espaço da cidade e do seu termo são entendidos como
uma imagem desenhada com proporção [279]. Provavelmente a sua descrição segue uma vista
encomendada pelo infante D. Fernando a António de Holanda, em 1530, que deveria fazer os
desenhos, a serem enviados por intermédio de Damião de Góis para Flandres para serem iluminados
por Simão Bening, e que teriam sido executados entre 1530 e 1534

. A imagem, que integra a

Geneologia dos Reis de Portugal, encontra-se recortada numa parte substancial das terras saloias a
norte da cidade [280].
Góis, Descrição da Cidade. [Serra de SintraJ da qual avança para o mar o Promontório da Lua, situado mais ou menos a
vinte e quatro mil passos de Lisboa.
[a cidade] A zona mais importante e mais famosa fica voltada para o nascente. Nessa parte mais importante, depois
de recebidas as águas do Tejo, o mar dilata-se num estuário de seis mil passos de largura.
[Promontório da Lua] A este sítio acostumaram-se os nossos dar o nome de Praia Velha, até à nossa época.
Mais para dentro, a pequena distância, no extremo da abertura do estuário de Lisboa, vê-se sobre cachopos uma
ermida dedicada à Virgem Mão, chamada Nossa Senhora da Guia: ali acendem à noite uns fachos para indicar o
trajecto aos navegantes nocturnos,...
[De Belém] Daqui até à primeira extremidade da urbe medeia uma distância de três mil passos. Por todo este percurso
podem observar-se múltiplos edifícios e quintas suburbanas,...
O início da cidade de Lisboa, por este lado sul, é assinalado pelo Paço Velho a que os nossos chamam de Santos,
obra vastíssima, magnífica e muito bela.
Desde o templo de Santa Clara até ao Paço Real Velho, que antes dissemos chamar-se de Santos, onde situámos a
extremidade sul da cidade, a margem direita, que se estende ao longo do mar deslocando-nos do nascente para sul,
mede cerca de três mil passos. Assim, este lado da cidade é banhado pelo mar; os outros três lados têm acesso por
terra.
Por conseguinte, com as suas cinco colinas e outros tantos vales extremamente férteis e muito aprazíveis, a cidade
abarca um espaço tal que todo o seu perímetro se pode calcular em sete mil passos. Não me parece fácil, porém,
desenhar a forma exacta e a descrição de Lisboa, visto assentar em terreno montanhoso e acidentado. Todavia, se
alguém observar de frente a situação e o aspecto da cidade, numa panorâmica global, a partir do Castelo de Almada
. . . verificará, decerto, que ela apresenta a configuração de uma bexiga de peixe. Se o solo fosse inteiramente plano,
apresentaria do lado da terra a forma de um arco.
A cidade, por aquela parte em que é banhada pelo mar,... é assinalada com vinte e duas portas, por ser a parte mais
nobre. Na parte voltada para terra tem dezasseis portas... .
Está defendida por setenta e sete torres, colocadas ao longo do circuito das muralhas.
Góis, Descrição da Cidade. Passando em claro o antigo paço d'El-Rei - obra que reflecte bem a própria imagem da
antiguidade -, situado no alto da cidadela que já de si está no ponto mais elevado da cidade, diremos que Lisboa nos
nossos dias se engrandece principalmente por sete grandiosos edifícios,. . . 845
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Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 84,sg.
Góis, Descrição da Cidade, 1988 35.
Góis, Descrição da Cidade, 1988 43.
Góis, Descrição da Cidade, 1988 43-44.
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Góis, Urbis olisiponis deschptio. Atque vt antiquam in summa arce regiam, quae in editiore vrbis parte posita est (opus
ipsam antiquitatem vere repraesentans omittamus, Olisipo septem in primis ingentibus aedificiis singulari Regum
nostrorum consilio, sumptuque incredibili magnificentíssima extructis, hoc tempore illustrate.

A medida da posição dos lugares é dada pela experiência do espaço percorrido a passo, no entanto,
a verdade da percepção não depende exclusivamente da observação e da experiência, pois também
o "mar" é medido a passo...
Read 1956. We do not always realize . .. that the theory of perspective developed in the fifteenth century is a scientif
convention; it is merely one way of describing space and has no absolute validity.

Vinte e quatro mil passos no espaço do território mais dilatado e três mil passos de aro periurbano,
cinco colinas e cinco vales, vinte e duas portas voltadas ao mar e dezasseis para terra, sete mil passos
de perímetro, setenta e sete torres e sete edificações sumptuosas, o número e a magnificência das
obras perfazem o retrato ilustre da cidade.
A verdade da forma da cidade e da sua presença medida no território é dada pelo sentido que a figura
descrita pretende significar. Desse modo, o desenho da cidade é levado até ao plano do território. E
a figura simbólica significada é, não exactamente a «bexiga de peixe» dada em tradução, mas figura
simbólica de vesica piseis notada no texto latino.
Não apenas as cidades, mas também numa escala mais reduzida, os edifícios principais como os
grandes mosteiros preparam a aproximação ao seu lugar, e marcam a sua presença no território com
a identificação do sítio onde primeiro se avista o convento. Para o mosteiro da Batalha existem
várias descrições do modo como a comunidade recebia pessoas principais e ia esperar, a certa
distância do convento, os cortejos funerários (no exemplo dos saimentos por D. João I, D. Duarte,
o príncipe D. Afonso e D. João II). A ermida de São Jorge que assinala o sítio do campo de batalha,
marca esse lugar de espera no limiar «donde o Moesteiro da Batalha parece»

. Da capela até ao

convento segue o caminho das procissões.
No saimento por D. João I, o corpo é esperado por nobres e membros da sociedade civil, junto da
capela de São Jorge. Já os bispos e clero aguardam a urna mais próximo do convento. A ordem em
que o cortejo saiu da Sé em Lisboa é reatada de novo junto da capela, num "unir de pontas" que diz
igualmente respeito ao modo como a igreja se encontra aparelhada e concertada à semelhança da Sé.
Pina, Chron. D. Duarte. E em chegando aa hermida de Sam Jorge, onde foi a batalha, acharam já hy os cavallos assi
guarnecidos e aparelhados, e os Cavalleiros a cavallo, assy como quando partiram da See de Lixboa; e naquella
mesma ordenança seguiram atee ho Moesteiro, acompanhados de muita gente: porque muitas pessoas que pêra yso
foram chamadas, e assy os Procuradores das Cidades e Villas, e Alcaydes do Reyno naõ podéram, por seus
impedimentos, hir a Lixboa, e vieram ally. Ho Moesteiro assi na essa como na cera e Bandeiras, e nos outros

846. Góis, Descrição da Cidade, 1988 : 44.
847. Herbert Read, The Act of Sculpture (New York, [Bollingen Series XXXV: 3]; London, 1956) : 66,seg. ; in GombricMrt And Illusion, 1986 : 209.
848. Pina, Chronica D'EIRei Dom Joaõ II, lii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 989. Garcia de Resende, Chronica, cxxxiiii, Crónica de D. João II e
Miscelânea, 1973 : 202.
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comprimentos estava aparelhado como a See de Lixboa, que disse. Sayram fora em procissam, a receber o Corpo
d'EIRey, todoolos Bispos em Pontifical, e assi toda a outra Clerezia, revestidos com Capas e vestimentas as mais
ricas, e com muytas cruzes: e como o Corpo chegou a elles, esteve quedo; e EIRey e os Ifantes e Condes se decerom,
e da Carreta tomárom a tumba sobre seus ombros, e a levárom com grande reverentia, e a poseram na essa de dentro
do Moesteiro.849

No saimento do príncipe D. Afonso, junto da capela, o rei é recebido não com «os entremeses
d'alegria em outros tempos, nas entradas dos lugares acustumados, mas com envenções de grande
sentimento, e tristeza»850. O percurso da capela ao mosteiro encontrava-se ladeado de «grandes
bandeyras negras, sem armas, nem deuisa algo a, que eram muytas sem conto, e por todalas amores
que ao longo do caminho estauam tantas bandeyras, que ficauam negras, e não verdes, que faziam
tanta tristeza, que não auia pessoa que se podesse ter as lagrimas»
Os mesmos tópicos de referenciação no espaço - a ermida, no sítio da batalha, e a rua que organiza
o caminho da procissão de aproximação ao mosteiro - são lembrados na cerimónia da trasladação
do corpo de D. João II. Damião de Góis regista que D. Manuel, com os prelados e os senhores do
reino e todos religiosos do convento, «veo receber ha tumba hum bom pedaço fora do lugar a
pé» 852 . Na descrição, Garcia de Resende precisa que o rei foi «aguardar o santo corpo a S. Iorge da
Victoria», retomando a indicação de que haveria uma rua à entrada do mosteiro, onde se
encontravam postadas as cruzes da capela, da Sé de Évora, de Santa Cruz e de Alcobaça e a do
próprio mosteiro, e aguardaram os dignitários eclesiásticos e outras personalidades
No território, um ponto e um limiar que se tornam lugares significantes de urbanidade dão a
conhecer o ordenamento do espaço urbano e periurbano e a experiência da sua forma. De outro
ponto de vista, é possível falar também de formas de referência de urbanidade que são chamadas a
designar uma experiência de ordem no espaço, independentemente do sítio em que ocorre.
Por exemplo, já nos últimos tempos da medievalidade, a apresentação da ordem de um exército é
identificada pela designação de praça. Inclusive, a própria apresentação dessa ordem poderá ter
sido formada à imagem de ordem dada pela figura de uma praça urbana.
Lopes, Cron. dom Joham, II
e diguamos loguo dei Rey de Portugual que a [batalha] pos primeiro e esperou a praça, o
quoal em huu campo chaõ cuberto de verdes hurzes no meo da estrada por homde os castelaõs aviaõ de pasar e vir,
hordenou desa pouca gemte que tinha duas pequenas azas caa naõ avia pêra mais;. . .
Lopes, Cron. dom Joham, II. [caminho de Benavente] E caminhamdo pêra laa, hiam ordenados [todos] em batalha a
cavallo, a saber:... E na reguoarda era el Rei e o Duque com muita gemte darmas, e a carriajem toda em meio; e
tomavam gram praça de campo a hordenamça destas gemtes, que era assaaz fremosa de ver e espamtosa a seus
imiguos.855
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
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Do mesmo modo, a figura do quadrado usada na disposição das forças de Portugal na batalha de
Aljubarrota. Há aqui uma permeabilidade de sentidos que torna possível o uso da mesma palavra
para nomear o desenho e a forma de um espaço urbano e a figura designada pelo movimento de
pessoas no espaço.
O uso de designações com um sentido ambivalente permanece activo, porque o desenho (de
arquitectura e do espaço urbano) integra o exercício de uma disposição ordenada no espaço, o acto
da edificação e, também, o momento de uma encenação que mostra a ordem do espaço.
O entendimento do desenho surge, assim, essencialmente como um entendimento aplicado - é gesto
de fazer e de representação. A partir do momento em que o desenho passa a ser um momento
essencial do estudo da ideia e da escrita de projecto, a raiz comum de fazer praça como acto de
ordenamento do espaço urbano e forma de um movimento encenado no espaço do território poderá
ter começado a obliterar-se. (Por exemplo, a explicação do sentido de praça (militar que não tem
patente de oficial) apenas pode ser pensada conhecendo a sua possível raiz na forma da formatura
no espaço, que precisava de ser configurada pela quantidade da arraia comum, que eram os militares
de grau indiferenciado.)
A ideia que seguimos foi a de que a cidade desenha o território e conforma-o com elementos que
fazem o referimento do sítio urbano e completam a sua qualificação. Esse desenho é pensado como
uma figura de ordem e proporção. A leitura do espaço ordenado desse modo é feita pelo movimento
das pessoas que se orientam por coordenadas do quadro físico e edificado do território. O tempo de
leitura é o espaço percorrido das marcas, das formas e dos significados. Sempre que há, de novo,
uma leitura dessas marcas, o seu sentido é trazido para a actualidade. O entendimento do espaço
compreende o exercício de reconhecimento da sua ordem e a interpretação do seu sentido.

11.1.3 Sinais de referimento no espaço
Consideremos alguns dos sinais de referimento no espaço dados pela posição, os lugares e as figuras
de ordem de assento e de extensão/expansão. Uma das referências de espaço é dada pela nomeação
da posição relativa de pessoas e coisas, e da articulação de coisas, entre as quais figuram à cabeça
referências básicas de orientação, como direita e esquerda, à frente e atrás (em cortejos), assim
como outras posições aplicadas, a exemplo da disposição em vanguarda e retaguarda, e alas
costaneiras (nas alas de cavalaria). Esta última referenciação no espaço é introduzida em Portugal
pelos ingleses, no tempo de D. Fernando

.

856. Lopes, Crónica de D. João I, II, xxxi, (1983,1990), vol. II : 72.
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A leitura das posições dá origem a ura reconhecimento de figuras de ordem e de hierarquia, na
medida em que são aceites convenções de diferenças no sentido atribuído, por exemplo, ao lugar/
espaço situado à direita ou à esquerda. Um apontamento de Fernão Lopes permite balizar o período
de tempo no decurso do qual foram introduzidas algumas dessas regras.
Lopes, Cron. dom Joham, II. [Dom João I e o Duque de Lencastre] E açy se receberam, abraçamdose e fazemdose suas
mesuras com prazer e lediçe; estiveram hû pouco falamdo, e deshy pasaramse aquê do rio, omde el Rey tinha suas
tamdas postas. E ally se desarmarão e asemtaramse a comer ambos de hu a parte, sem curare de parte direita nem
esquerda, ca imda amtaõ naõ hera em huso, e asy os que vinhaõ cõ o Duque.857

É possível que a introdução, na corte portuguesa, da cerimónia de comer em público tivesse sido
acompanhada das disposições de cortesia e das normas reguladoras de gestos e de comportamentos
dos intervenientes que garantiam a perfeição dos actos mostrados. Por esse tempo, «ver comer o
rei» e «ver como está a sala para comer aparelhada», observando a disposição dos lugares e os
procedimentos da cerimónia no espaço, constituía um modo de participação, na condição de
espectador, num acontecimento social público que encenava a ordem das relações apresentadas
pelo conjunto das pessoas admitidas no aposento. Dá-se, pois, atenção ao que está à mão direita ou
esquerda, ao aparelhamento da sala, e ao modo como as pessoas participam na refeição, como se
deduz das finas observações de D. Lopo de Almeida, na viagem em que acompanha D. Leonor a
Itália, quando vai ver comer o imperador Frederico III. Na carta que escreve a el-rei D. Afonso V,
observa perplexo a falta de ordem e de qualidade da cerimónia, para concluir:
Copia das Cartas que Lopo de Almeida enviou de Roma e outras terras a EIRey D. Affonso quinto, quando foi em Companhia da Emperatriz D.
Leonor, Irmãa do ditto REey, o qual D. Lopo foy depois Conde de Abrantes". E n a õ t o m e m p o r e m S e n h o r OS VOSSOS officiaes d a q u i

ouzadia, porque estes homens sam bárbaros bestiaes, dos quaes disse o Profeta, Quorum Deus venter est -, mas
tomem do bom servir dos vossos Reynos, de homens, e naõ de bestas.858

Certas intervenções, realizadas em lugares diferentes e aparentemente singulares, podem articularse entre si e convergir num discurso coerente, que evidencia o pensamento da ordem d(os lugares
n)o espaço e das suas coordenadas. Um dos modos de identificação do espaço resulta do
estabelecimento de uma continuidade de referimentos de lugares e posições, e de semelhanças, que
forma uma trama de sentidos. A continuidade é dada pela união de "pontas" que liga o que é
descontínuo e fragmentado, e se encontra separado no espaço e no tempo, viabilizando a
transposição de significados. A criação de semelhantes "desdobra" e dá passagem a referimentos
por similitude e simetria, como em "espelho". (Uma leitura complexa da encenação dos lugares no
espaço já é praticada, de longa data, no espaço sagrado e religioso, nas cerimónias da celebração
litúrgica e nos cortejos processionais.)

857. Lopes, Crónica de D. João I, II, xcii, (1983,1990), vol. II : 217.
858. A. C. de Sousa, Provas, (1945-1954), tomo I, livro III, n.° 54 : 378.
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O saimento de D. João I mostra de que modo as pontas podem ser unidas, fora do espaço sagrado.
Na crónica há o cuidado de anotar que a mesma ordem, segundo a qual o cortejo sai da Sé de Lisboa,
é retomada de novo após a chegada à da capela de São Jorge e no percurso de entrada no mosteiro
da Batalha.
Uma mesma leitura pode ser feita no caso da ida da imperatriz D. Leonor, irmã de D. Afonso V, ao
encontro de Frederico III, como se depreende dos factos descritos numa carta para o rei. Em Siena,
o encontro de D. Leonor com o imperador dá-se a uma hora tardia, porque à mesma hora tardia
havia sido a despedida e a benção de partir da infante, ainda em Portugal. Mais do que uma
coincidência de momentos, existe a determinação de reatar, em diferido, a continuidade de uma
cerimónia, interrompida no tempo e no espaço pelo longo interregno da viagem da ida da infante
imperatriz, de Lisboa a Itália. A natureza da transposição espacio-temporal é sublinhada pela
palavra «por», que é determinante para dar a conhecer o preciso sentido de ordem, segundo o qual
se desenrolam os acontecimentos:
Copia das Cartas que Lopo de Almeida enviou de Roma e outras terras a EIRey D. Affonso quinto, quando foi em Companhia da Emperatriz D.
Leonor, Irmãa do ditto REey, o qual D. Lopo foy depois Conde de Abrantes"

foy

logo O E m p e r a d o r trigozamente diante, e esperou

ante a porta da Sê, e a ditta Senhora partio, e o palio posto, e os Cardeaes todos com ella em grande ordenança a pê,
Condes, e outros Senhores, e queria jâ cerrar a noite, por a ditta Senhora aver vossa bençaõ de partir tarde, e chegar
de noite, logo vieraõ mais de cincoenta tochas tamanhas, como dous brando 5 s, que levavam os Cidadãos, e assi foy
athê a porta da See, onde estava o Emperador a cavallo, e da hy lhe deu a maõ, e foi-se .

O reatamento de pontas, a evocação de semelhanças e a transposição de sentidos surgem como
procedimentos de ordenamento do espaço e de experiência da sua ordem no tempo. Também os
lugares da representação do poder político, criados por D. Manuel em Lisboa, na Ribeira e em
Belém se inscrevem nesse processo de transposição de marcas de referimento e evocação de
sentidos no espaço mais alargado do território.
Por esse motivo, a leitura da heterogeneidade dos lugares do espaço, e mesmo a noção de espaço,
caracterizado por uma descontinuidade e fragmentação, que se oporia a uma noção moderna de
espaço contínuo e indiferenciado, apenas pode subsistir na medida em que os lugares são tomados
por si, numa diferença e disposição supostamente "perdidas" no interior de um agregado amorfo. A
partir do momento em que começam a ser compreendidas as tramas de referimento, formam-se
malhas de homogeneidades que orientam a leitura do espaço. (Aliás, todo o espaço vivido é um
espaço marcado; difícil torna-se imaginar o espaço abstracto e indiferenciado.)
Uma rede de coordenadas da urbanidade desenha um princípio de ordem dos lugares e dos espaços,
a partir de uma estrutura de referimentos de similitude. O sentido de tais procedimentos não seria

859. A. C. de Sousa, Provas, (1945-1954), tomo I, livro III, n.° 54 : 371.
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específico da época estudada, não fora o sentido epocal que toma a sua tematização sistemática e
integrada. Seja concretizado o que designamos como referimento de similaridades, a partir de uma
passagem dos tratados de Francesco di Giorgio relativa ao desenho da cidade.
Giorgio, Trail. S/M, III [Castelli e città]
giudico essere conveniente prima dichiarare le parti comuni e generali competenti
a tutte le città. Secondario alcune particularità secondo che el sito ricerca, diverse secondo la diversità delli locci.
[Prima condizione comum. Piazza] Dico adonque che in prima la piazza [maggiore e] principale dcbba in nel mezzo e centro
d'essa città, opiùpropinqua a quello che sipuò, essere collocata, siccome umbelico [ai corpo] dell'omo . .. E la
cagione della similitudine può essere questa: perche siccome per lo umbelico la natura umana nel principio piglia
[ogni] nutrimento eperfezione, cosi per questo loco comune li altri propri sono sovvenuti. Ma la ragione naturale è
in pronto: però che tutte le cose comuni debbano aile proprie essere indifferenti,* come [è| el centro alie parti della
sua circunferenzia.... [Seconda Piazetia] La seconda condizione [générale] è questa: che quando per grandezza della
città una sola piazza fusse incomoda a molti in le stremità della terra** abitanti, allora secondo el bisogno più
piazette si faccino, aile strenità più comuni si può [come la principale a tutta la terra]***.860
* indifferenti: ugualmente accessibili.... ** terra, area nel perímetro urbano. Altrove col significato di area
fortificata. *** Corne la piazza principale dev'essere il più possibile accessibile (comune) a tutta la città, cosi le
piazzette aile estremità della città

Francesco di Giorgio prossegue, enunciando diversos elementos da cidade: o mercado, a catedral,
as igrejas paroquiais, o palácio do senhorio, um pórtico para o encontro de mercadores e de
cidadãos. A descrição dos elementos principais conclui com a reafirmação do princípio da difusão
de simili, no caso específico das logge.
Giorgio, 'Irait. S/M, ill [Castelli e città].... quando la terra fusse grande, in più loci si faccino simili redutti [secondo la
comodità delli particulari].861

A ideia precisa está na declaração final de que numa terra grande se façam simili em vários locais,
a escala proporcionadamente mais reduzida, segundo a comodidade dos particulares. Por um lado,
esse procedimento parece evidente e mesmo recorrente. Num contexto semelhante, mas numa
época diferente, o mesmo é dito por Luís Serrão Pimentel:
Pimentel, Método lusitânico. Primeiramente no centro da Fortaleza, ou povoaçào se deve deixar um terreiro, ou praça
grande que deve ser a principal das armas . . . .
Também nos meyos das ruas que do centro vaõ para as Cortinas nos encontros das transversaes, ou mais ou menos
chegado para o centro, mas sempre nos dittos encõtros que chamamos ordinariamente encruzilhadas, se fazem hu as
praças mais pequenas quadradas,... que servem para mercadores (além do que também costuma haver na Praça de
armas principal) para mercadores, passeos, exercícios particulares, & outros usos civis.

O sistema descrito nas passagens citadas tem subjacente a imagem de uma estrutura urbana regular,
correspondente a uma malha polarizada (centrada) em quadrícula ou radial. A noção de
"desdobramento" surge com a extensão da malha, e a expansão da estrutura urbana, cuja
complexificação é feita no interior do sistema, por meio da especificação e particularização
estabelecidas por referimento aos elementos de origem. As características essenciais da estrutura

860. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 362-363.
861. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 364.
862. Pimentel, Método lusitânico, parte I, secção II, xi, (1680), 1993 : 319,321.
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mais geral são reproduzidas em escala adaptada e local. A noção de adaptação sugere que pode
haver variações determinadas pelas circunstâncias específicas.
O que torna verdadeiramente importante o princípio de um "desdobramento" é de âmbito mais
genérico e pertence ao domínio do conceito. É a ideia de simetria que é transportada ainda antes da
sua vinculação a uma forma. Por esse motivo as soluções podem ser concretizadas de modo
diferente de uns lugares para os outros, mas mantêm o princípio de referimento à origem.
O exemplo de Vila Viçosa permite concretizar a ideia [281]. A vila medieval e a vila moderna têm
em comum uma concepção similar dos espaços urbanos, do ponto de vista da sua posição na
estrutura urbana e do ponto de vista das funcionalidades e usos de cada um dos lugares. Referimonos ao ordenamento genérico de uma parte qualificada da vila e burgo, a norte, junto do pólo
medieval da igreja dos Agostinhos, reformulado de novo com o terreiro e o paço ducal; uma
organização axializada ao centro, em torno dos edifícios e lugares urbanos da vida concelhia, cívica
e urbana, junto da matriz e da casa do concelho, depois transposta para a praça junto da
Misericórdia, do colégio dos Jesuítas e da nova casa da Câmara; e uma localização dos bairros
populares, de ofícios, a sul, que se expande na medida da amplificação do rossio.
A passagem de um sistema para o outro dá-se com a transposição do sistema anterior para uma nova
estrutura de desenho regular, cerzindo a ensancha dos dois sistemas. Essa passagem, desencadeada
em Quatrocentos, encontra-se apontada claramente no tempo de D. Manuel, ainda que certos
aspectos do desenho regular pertençam a ciclos de obras posteriores, renascentistas e seiscentistas.
A experiência de Vila Viçosa mostra a viabilidade de modelos flexíveis que articulam a relação
entre elementos no espaço, com base em princípios orientadores genéricos. Esses modelos detêm
uma regularidade mais genérica e abrangente, ao nível da ordem e da disposição, que a regularidade
de uma forma urbana conclusa delimitada por um princípio geométrico sintético e centrado.
Significativamente, o texto de Serrão Pimentel, citado anteriormente, precisa, na continuação, os
contornos de uma aproximação flexível ao desenho da cidade que propõe de acomodação às
circunstâncias do caso particular «com bom discurso e consideração».
Pimentel,Método lusitânico. Como entre nós não haja Fortificação grande regular, mas tudo sejaõ Villas, & Cidades
antigas, naõ podemos allegar exë pios próprios do sobredito . . . .
Basta o que atéqui havemos ditto por mayor. O Engenheiro experto, & de juizo poderá acomodar as mais
particularidades com bom discurso, & consideração.

Assim, o ordenamento de lugares no espaço procede pela aplicação de "constelações" regulares e
de "sintaxes" de certos elementos de desenho urbano principais. A transposição de articulados
conhecidos, à semelhança de constantes sintácticas de elementos que fazem urbanidade, por
863. Pimentel, Método lusitânico, parte I, secção II, xi, (1680), 1993 : 321-322,325.
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exemplo, forma o quadro de referências para um espaço orientado que é reconhecido, mesmo
através das suas diferenças da aplicação local. Desse modo, por semelhança da estrutura articulativa
subjacente, a ordem urbana surge com uma imagem "familiar" que tem interesse especialmente nos
lugares fundados em territórios de povoamento novo.
Nos territórios de colonização nova, a presença de referências conhecidas e de simile (ainda que
possam ser bem dissemelhantes) toma o sentido de um reconhecimento de identidade de raízes. O
resultado de tais procedimentos forma uma tessitura de lugares de afinidade que definem um espaço
orientado. Num território tecido por um povoamento descontínuo, pontuado por lugares de
urbanidade e assentos rurais, entremeados de terras agrestes, de povoamento residual ou mesmo
"despovoadas", os fragmentos do mundo construído dos sítios urbanos fazem entre si a ligação de
continuidade de um quadro arquitectural de urbanidade. Esse quadro edificado de referimento
maior coexiste com sistemas de reconhecimento do espaço próprios do mundo rural, espaços de
orientação local que detêm uma componente arquitectural menos evidente.
Fora do domínio urbano, a orientação no espaço aproveita aspectos da forma do território físico e
elementos da paisagem natural que se articulam com objectos arquitectónicos isolados e dispersos,
nos caminhos e nos sítios destacados da paisagem (caminhos, pontes, ermidas, cruzeiros, alminhas,
entre outros), na organização das referências que centram o lugar habitado local.

11.1.4 O sítio e o espaço do santuário, um lugar de peregrinação de substituição
A sistematização de lugares de peregrinação permite equacionar, como projecto global, uma súmula
de elementos que foram considerados anteriormente de modo particular. No século XV e princípios
de XVI começam a ser ordenados arquitecturalmente certos lugares santos, tendo em vista a
formação de lugares de peregrinação de substituição (Germain Bazin

), em alternativa a uma

peregrinação aos lugares santos de Jerusalém. De facto, ainda no final da Idade Média, uma intensa
devoção e religiosidade tomava conta das pessoas, pondo-as literalmente a caminho, em
peregrinação aos lugares santos de Roma e de Jerusalém. As crónicas contemporâneas falam
inclusive de um movimento de grande caminhada ('grosses Laufen'8 , essa, também, a intenção
de D. Afonso V, depois do insucesso do encontro com o rei de França

).

A alternativa de uma "peregrinação de substituição" é dada pela recriação das estações da Paixão
de Cristo, em lugares situados na proximidade das terras de origem das pessoas, numa

864. Germain Bazin, Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil (Paris : Le Temps, 1963) : 192.
865. Angenendt, Geschichle der Religiosildt, 1997 : 72.
866. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, ccii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 861-863.
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Nicolau de Langres, "Ville Viciose", estudos de fortificação de Vila Viçosa, c. 1661
Legenda
Sistema dos espaços urbanos mais importantes da vila até à primeira metade do século XVI
L, 1.
O largo e a igreja matriz de Santa Maria ( 1 ) no interior da vila cercada (o largo sem representação desenhada)
2, A, Tf.
O convento de Eremitas Calçados de Santo Agostinho (fundação 1267) e o sistema de terreiros adjacentes.
O terreiro da fonte grande e lavadouro (construção de 1588) e o adro de Santo Agostinho (A) integrado com
o largo da fonte pequena (esta anterior a 1569). Junto do convento, o sítio da feira. As tendas de mercadorias
especiosas implantam-se nas costas do largo da fonte pequena, num cerrado integrado no paço da duquesa
(9), acessível por quatro entradas. A feira de gado realiza-se do lado poente do convento, no caminho para
Borba, no sítio onde irá ser regularizado o terreiro do paço (Tp), sendo nessa altura transferida para um olival
sobranceiro ao paço.
R.
O Rossio «a par do arrabalde contra o Alandroal», onde no final do século XIV Nuno Álvares Pereira faz
alarde das suas forças em presença do Mestre de Avis. O rossio desenvolve-se junto de um ribeiro, entre o
arrabalde da vila e o sítio da aldeia dos Bugios e a ermida de São Sebastião (século XVI-in., desaparecida).
4,PV
A Porta da Torre da cerca medieval (4) e a praça Velha (PV). Na praça Velha, a casa da Câmara, a cadeia, o
pelourinho, os açougues e celeiro comum, e a ermida de Nossa Senhora dos Remédios (1585). Edificações
demolidas em 1664 para desempedimento da cerca e o reforço das fortificações da vila.
5, 6, PN
Largo da igreja de São Bartolomeu (5), adro e cemitério (já era paroquial em 1472) e Hospital Real do
Espirito Santo (6) que resulta da fusão da albergaria do Espírito Santo, do século XV, e da Irmandade da
Misericórida(1508?).
Espaços urbanos abertos de novo ou consolidados a partir dos alvores de Quinhentos, inseridos na área de
expansão urbana nova
7, 8, 9, Tp.
Terreiro do Paço, enquadrado pelo paço reguengo dos Duques de Bragança, edificado a partir de 1502 (7),
o convento das Chagas, fundado em 1514 (8) e o paço da Duquesa, construído em 1542. Este edifício será
aproveitado para hospedaria da casa ducal em 1586/1590 e acolhe os Deões da Colegiada de São Jerónimo,
a partir de 1743. No século XVII, são reconstruídas a igreja e a frontaria do convento dos Agostinhos voltada
para o terreiro do paço.
10, 11, R.
O rossio engloba o largo do convento de Nossa Senhora da Esperança, fundado em 1553 (10), e estende-se
até ao convento dos Eremitas de São Paulo da Serra de Ossa, edificado a partir de 1597 (11).
12, 13, PN
O antigo largo da igreja de São Bartolomeu estende-se até o limite definido com a implantação da casa
professa de São João Evangelista da Companhia de Jesus, localizada no topo da praça, desde o início do
século XVII (12). A igreja de São Bartolomeu (5) é demolida na segunda metade do século XVI, preparando
a sua reconstrução de novo, mas o projecto não se concretiza. O cemitério paroquial mantém-se até 1757,
data em que as ossadas são trasladadas para a igreja da Misericórdia, e a torre é demolida, dando lugar a uma
nova torre edificada na igreja do hospital que acolhe as funções paroquiais. Como novo lugar central, o largo
torna-se Praça Nova a partir da desafectação da Praça Velha e a edificação dos novos Paços do Concelho,
da casa da Audiência e da cadeia (13) em 1754.
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"transfundação" de Jerusalém e do Monte Gólgota para as portas das cidades. O conceito desse
projecto interessa pelo que significam os princípios subjacentes, no âmbito do que tem sido exposto.
Segundo Germain Bazin, um dos primeiros lugares de via crucis terá sido criado na Península
Ibérica, nas imediações de Córdova, devendo-se a sua fundação a um monge dominicano que
regressa de uma peregrinação à Terra Santa em 1405. Um lugar santo, e não já o lugar sacro,
constitui então o centro de uma caminhada de peregrinação, e o lugar de uma via dolorosa do
Calvário percorrida em imitação de Cristo. Um exercício individual de expiação salvífíca e de
ascese, "acessível" a todos e "renovável".
Em Portugal, a formação de alguns desses lugares de peregrinação desponta no final do século XV,
com o ordenamento incipiente dos primeiros percursos de ascensão do monte, compassados por
estações e rematados por uma ermida no alto, a exemplo de Bom Jesus de Braga, Bom Jesus de
Matosinhos, São Salvador do Mundo, em São João da Pesqueira, e, por hipótese, São Salvador, no
alto de Quebrantões, junto de Vila Nova [de Gaia], termo do Porto

. Esses santuários são

dedicados ao Salvador, mas poderiam ser nomeados outros que associam uma devoção mariana,
como a Senhora da Abadia (Santa Maria de Bouro), dos Remédios (Lamego, em meados do século
XVI ainda uma ermida dedicada a Santo Estevão), da Lapa (Sernancelhe), de Montalto (Arganil),
do Cabo (de Espichel, aí sem uma via ascensional), entre outros. Em muitos casos, torna-se difícil
identificar o rasto arquitectónico desses lugares de peregrinação, nos primeiros tempos da sua
fundação, já que uma parte dos sítios conheceu uma profunda transformação, com a formação do
lugar arquitectural e paisagístico complexo da época moderna, em especial a partir do início de
Setecentos. Não está, pois, em causa fazer a descrição em síntese do processo, mas antes pensar o
conceito de santuário, na sua fase inicial, como intervenção de ordenamento do espaço do território,
no que revela de noção de espaço e de ordem.
A referência cristológica é decisiva para compreender a formação da ideia de santuários de
"peregrinação de substituição" e a determinação da primeira qualidade arquitectural dos lugares, em
relação com a origem das suas referências.
Nas proximidades de centros urbanos, são fundados santuários que recriam a Via Crucis na
extensão do aro periurbano. O tempo e o espaço do percurso de um dia conjugam-se num projecto
destinado a formar um lugar de recolhimento e de meditação, mas também de festa religiosa e
profana, e de folgança na natureza. Desse modo, fecha-se um círculo que abraça, num único "gesto",

867. Marta Oliveira, "O Mosteiro do Salvador...",Monumentos, 9 (Set. 1998) : 22.

770

a vivência de urbanidade e da festa, e a renúncia ao modo de vida das cidades e do pecado, com a
saída do mundo habitado e a subida ao monte, numa expiação e numa via mística.
É certo que a ideia de rememorar a Paixão tinha inspirado várias formas de devoção, desde os
primeiros tempos do Cristianismo. Já no século IV, Roma e o lugar do túmulo e São Pedro tinham
o sentido de uma Nova Jerusalém

. Havia a edificação de espaços-réplica da rotunda do Santo

Sepulcro, e mesmo a concretização da ideia da transposição que se dá com o aparecimento da casa
de Nazaré (da Anunciação) em Itália, em 1291, numa "trasladação miraculosa" que dá origem ao
santuário de Nossa Senhora do Loreto

.

Porém, a iniciativa de edificação, não já de um edifício singular, mas de um conjunto integrado de
edificações que formam um sítio de peregrinação à imagem e similitude dos lugares santos de
Jerusalém, apenas se difunde a partir do século XV. Talvez pudesse ser aventada a hipótese de que
a ideia apenas se torna conceptualmente possível nessa altura, pois implica um pensamento
integrado da cidade e os subúrbios, do espaço urbano e periurbano, e da arquitectura na paisagem.
O fundamento dos novos lugares podia estar num elemento de verdade (a casa de Nossa Senhora,
uma santa relíquia), mas, sobretudo, cristaliza-se em torno de uma "verdade" edificada por
semelhança de lugares. A veracidade do novo é dada pela ordem arquitectural e urbanística de uma
paisagem fabricada que garante a rememoração do caminho da Cruz e do sítio do Calvário. O sítio
criado transforma-se num espaço mensurado e na figura medida de um modelo de referimento aos
lugares da Paixão de Cristo.
A recriação dos Passos da Paixão é feita como um esquiço870, que contém os elementos essenciais
de evocação. O início da caminhada, marcado por um limiar; uma porta que assinala a saída da
cidade de Jerusalém; apassagem, representada pela transposição de um curso de água; a ascensão
ao monte, como no sacro monte do Calvário; e as estações da Paixão. A verossimilhança é
sustentada pela certeza das medidas (por muito variáveis que fossem, de uns casos para os outros),
tomadas nos lugares santos, segundo a indicação dos «passos contados».
Um primeiro sinal dessa verosimilhança, logo nos primeiros tempos da Cristandade, tinha sido dado
pela medida do Rosário, como reclamava um passo de devoção de São Petrónio (revelado na sua
biografia do século V, conhecida por intermédio de um texto apócrifo que remontará ao século
XII)

. As medidas, que são entendidas como medidas do espaço e do tempo dos acontecimentos,

868. Luciano Patetta, "11 modello dei Santo Sepolcro, la Santa Casa di Loreto e la progettazione dei santuari come scrigni", Storia e tipologia: Cinque
saggi xull'architetlura delpassalo (Milano : cooperativa libraria universitária dei politécnico clup, 1989) : 123.
869. Patetta, "II modello dei Santo Sepolcro .. .", Storia e tipologia, 1989 : 125-126.
870. Bazin, Aleijadinho, 1963 : 193.
871. Bazin, Aleijadinho, 1963 : 190,191.
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São João da Pesqueira, santuário de São Salvador do Mundo, a primeira capela do percurso, na entrada,
vista do percurso de peregrinação (A), e o caminho de ascensão (B)

configuram a ideia piedosa de os fiéis serem chamados a seguir o «passo doloroso do Divino
Supliciado»872. Os passos do Calvário mostram a direcção de uma caminhada de renúncia d(a vida
n)o mundo, em nome da salvação, significada num voltar costas à cidade e acentuada com a
passagem de um rio, com o sentido que o acto encerra.
A fundação dos caminhos de rememoração da Paixão potencia a articulação do espaço da cidade e
do território, tal como tínhamos desenvolvido antes. Há uma integração dos lugares da natureza
com o sítio urbano, que poderia ser significada propriamente com o termo erschliessen (no sentido
em que a abertura e o descobrimento fundam um englobamento da "coisa", [por via de tornar-se
acessível] por reconhecimento). Desse modo, já nos primeiros tempos, a incorporação da natureza
nos Passos do Calvário toma o sentido de um concerto de estados, uma composição da condição
natural e de artifício que surge como um elemento determinante de um discurso de composição das
diferenças da cidade e do monte.
Além disso, a cidade alarga o sentido de composição urbana ao espaço periurbano, já que uma das
características da Via Crucis pode ser a de uma implantação na extensão do espaço urbano, com o
qual se articula por meio de limiares significativos, a exemplo da passagem da porta da cerca
urbana. Em Jerusalém, a porta da cidade marca o início do caminho do Calvário, mas nos lugares
da peregrinação rememorada essa coincidência não é absolutamente necessária. No seu lugar, à
distância, há certamente uma porta a marcar o início do percurso da graça de salvação. Esse limiar
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872. Bana, Aleijadinho, 1963 : 192.
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B

significa o reatamento das pontas de uma outra passagem, retomada para além da distância física
que medeia o passo.
A apropriação de lugares do território, a partir do mundo urbano, aponta o sentido de uma inserção
numa trama espacial global, centrada no sítio maior das cidades, mas que podia ser reeditada, na
sequência, à escala minor de um "qualquer" lugar habitado. Um dos aspectos da questão é a noção
de projecção da urbanidade que se estende a abarcar os lugares do mundo, estendendo as fronteiras
do conhecido. Dada a relação próxima do lugar de peregrinação e da cidade, nesse caso, a noção de
saída e de extensão, relativamente à cidade, compreende a possibilidade de retorno. A peregrinação
tem um regresso.
A ida em peregrinação ao monte, o refúgio no monte, e mais genericamente o refúgio no campo
tornam-se possíveis, sem alienar a relação com a cidade. Sá de Miranda comprova-o com a sua obra.
A casa no campo, o espaço da natureza tornam-se espaço de intensa vida do pensamento e da
cultura, daí as estátuas coleccionadas no paço de Sempre Noiva, daí o túmulo de Garcia de Resende,
na cerca de Santa Maria do Espinheiro. Em certa medida, a urbanidade alargada anuncia a
viabilidade da Corte na Aldeia, como afirmação de sentido positivo e não como expressão de uma
redução de ruralismo.
O caminho do Calvário partilha algumas noções e elementos de concepção arquitectural do espaço
com outras formas de intervenção no espaço da cidade e do território, analisadas anteriormente.
Alguns dos seus elementos constituem tópicos específicos de um discurso de espacialização do
urbano, e das diferenças dos dois mundos. As noções de entrada e saída, de chegada e partida, a
porta, o cais, o termo (de um lugar urbano) tematizam as ideias de limiar de passagem entre dois
mundos.
Mas há também uma ideia central relativa ao próprio desígnio: a ideia de superar a distância, o
afastamento e a descontinuidade do espaço, de aproximar e reeditar um lugar em outro sítio,
fabricando a sua semelhança. As pontas reatadas são modos de orientação e de continuidade do
espaço, para além da experiência da sua diferença.
Se o espaço apresenta descontinuidades essenciais que marcam a diferença dos lugares e das coisas,
existe uma aproximação à sua marcação, de modo que os lugares de qualidade semelhante se unam
e criem uma justaposição por referimento mútuo. No espaço, as marcas arquitecturais surgem como
desdobramento e espelho de semelhanças, lugares de simetria que polarizam "nós" de uma trama
de justaposições a uma escala maior, definida contra a diferença local da escala menor. Desse ponto
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de vista, o discurso do espaço arquitectural surge como um discurso de direcção e convergência que
torna a ordem do macrocosmos reconhecida ao nível do microcosmos local.

11.2 A configuração da forma de assento e do movimento, o quadrado e a extensão
A noção do espaço oscila entre o limite do lugar de estada e o sentido do movimento de deslocação,
que encontram correspondência de forma numa ordem de três grupos, dois extremos e um termo
médio.
A configuração de espaços urbanos e das partes da casa (a sala, a câmara, entre outros) é referida
às noções extremas de uma forma compacta {breve), assente na figura do quadrado, e da sua
enumeração sucessiva, numa "desmultiplicação" prolixa que o estende várias vezes. As formas
médias definem-se por uma contenção da extensão do alongamento, ou, em alternativa, pelo modo
como a forma é configurada, por meio de um suplemento de amplitude, acrescentado à largura ou
à extensão. Distinguimos razão e proporção.
Knorr 1994. What we call ratio is, in its fundamental sense, a numericla relation vetween the quantitative measures of
given magnitudes, that is, an expression of how many times bigger or more numerous one quantity is than another.
Proportion denotes a four-term relation, such that the ratio of the first pair os stated magnitudes is the same as the
ration of the second pair.873
Knorr 1994. To accommodate the special difficulties that arise in the geometric applications of ratio and proportion,
Euclid adopts an alternative strategy that focuses on proportion as the operative notion. The key definitions are set
out in Book V:a
Def. 3 : a ratio (logos) is a sort of relation (...) in respect of size (...) between two magnitudes of the same kind (...).
Def. A: Proportion is the identity (tautotês) of the ratios.
Def. [7] B: Proportion (analogia) is the similarity (homoiotês) of the ratios.*874
* This definition may be an interpolation and is treated as such by most editors . . . .

A extensão dos espaços surge designada por uma razão definida em função da largura. A sua
expressão é dada em número, medida e módulo. Os espaços longos são espaços cuja razão é
determinada pela multiplicação de módulos de largura. L. B. Alberti sintetizou a modulação de tais
espaços a propósito do ordenamento de áreas em áreas curtas (breves), médias, e longas (prolixas)
(Dereaed. IX, [vi]) 875 .
áreas de proporção breve:
áreas de proporção média:
áreas de proporção prolixa:

proporções de 1:1, 2:3, 3:4
proporções de 1:2, 4:9, 9:16
proporções de 1:3, 1:4, 3:8

873. Wilbur R. Knorr, "On the Term Ratio in Early Mathematics", in Colloquio Intemazionale Lessico Intellettuale Europeo 7, Roma, 1992, Ratio, atti a
cura di M. Fattori e M. L. Bianchi (Firenze : Leo S. Olschki, 1994) : 1.
874. a T. L. Heath, The Thirteen Books of Euclid's Elements (2nd ed., 3 vol. Cambridge, 1926), II : 114, a partir da ed. critica por J. L. Heiberg, Euclidis
Elemento, 5 vol. (Leipzig : Teubner, 1883-1888) ; in Knorr, "On the Term Ratio in Early Mathematics", in Colloquio Intemazionale Lessico Intellettuale
Europeo 7, Roma, 1992, Ratio, 1994 : 2-3,(5).
875. Alberti, L 'Architettura. De re aedificatoria, 1966, tomo II : 827J826.
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A razão média equivale essencialmente a uma razão de 1:2. A razão de 4:9, considerada igualmente
média, é significativa do modo como podem exprimir-se os sentidos de suplemento, anteriormente
referidos. 4:9 suspende o efeito de alongamento correspondente a uma razão tripla (1:3),
introduzindo uma amplitude maximizada da largura. Em alternativa, poderá ser percebido como um
suplemento de extensão concedido à razão de base de 1:2. Apenas os elementos arquitectónicos e
de qualificação arquitectura! do espaço poderão ajudar a interpretar qual das vias terá sido seguida
na definição do espaço. A partir da subtileza da razão de 4:9, podem ser compreendidas, do mesmo
modo, as razões breves de 2:3, 3:4 e a razão prolixa de 3:8. Todavia, a acentuação do efeito de
amplitude concedida à largura, ou de contenção exercida sobre a extensão ultrapassam largamente
a condição de um subtil acréscimo de "suplemento".
A designação de breve encontra um paralelo na música, no valor relativo de breve atribuído a uma
nota musical e respectivo tempo de omisso, considerado inicialmente num conjunto de quatro
{máxima, longa, breve e semibreve), e mais tarde duplicado com outros valores menores {mínima,
semínima,fusa e semifusà). Assim começou o sistema contado de tempos da música.
A notação contada da música desenvolve-se com a musica mensurabilis, primeiramente em círculos
musicais parisienses da segunda metade do século XIII, sendo aperfeiçoada como sistema nos dois
séculos seguintes.
A determinação dos tempos relativos das notas é aprofundada, em especial na tratadística italiana,
a partir da segunda metade do século XIV que estabelece um sistema de proporção das figuras de
notação equivalente ao da arquitectura e da pintura

. Um dos principais teóricos e compositores

do século XV, Franchino Gaffurio (Lodi, 1451 - Milão, 1522), que aliás foi mestre de capela da
Nuntiata, em Nápoles, nos anos de 1478 a 1480, faz referência a Leon Battista Alberti no tratado
De harmonia musicorum instrumentorum opus, III, iv

, editado em Milão, em 1518.

Existe relação entre um progressivo aperfeiçoamento do sistema de notação musical e de medição
dos tempos da música, e do sistema de configuração pelo número e por módulos, em arquitectura.
A evolução que se dá nesse âmbito acompanha a sistematização dos géneros clássicos em ordens,
e a formação do conceito de ritmo da forma, que substitui a antiga noção de conformação pelo
número.

876. F. Alberto Gallo, "Die Notationslehre im 14. und 15. Jahrhundert", Geschichte der Musikíheorie. Hand 5: Die millelalterliche Lehre vim der
Mehrsíimmigkeit, von Hans Heinrich Eggebert et ai. (Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984) : 337.
877. Gallo, "Die Notationslehre . . .", Geschichte der Musikíheorie. Band 5, 1984 : 352,354.
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A referência a uma extensão de natureza prolixa dá conta do sentido conferido ao alongamento
como (des)multiplicação de módulos. Desse modo, a ideia de extensão e de alongamento implicam
a noção de movimento: a linha que sai e designa uma direcção (um vector).
FreiH.Pinto./magem, "Dialogo da verdadeyraPhilosophia". A espheratem hum ponto no meo, que se chama centro, do qual saê
as linhas pêra a circû ferencia.

O ponto, o círculo e a esfera, o quadrado e outras figuras e volumes de vértices equidistantes a um
centro apresentam os sentidos de posição e de estabilidade. Além do círculo, que encarna a máxima
perfeição, de entre todos, salienta-se o quadrado que prefigura o sentido de estabilidade e de
dignidade.
Recolhemos alguns exemplos de invocação da figura quadrada, referidos nos textos da época, que
dão uma ideia da disseminação do sentido aplicado da figura do quadrado como imagem de
estabilidade, e de dignidade e honra.
A bandeira quadrada apresenta a dignidade de príncipe; por conseguinte, um dos sinais de que a
dignidade de marquês se assemelha à de príncipe consiste no direito a usar uma bandeira de idêntica
forma. Por esse motivo, na sequência do afrontamento a D. João II, o Marquês de Montemor perde
o direito a usar bandeira quadrada em sinal de desmerecimento.
G. de Resende, Chron. dom loam li
por vossa grande dignidade vos foy dada bandeyra quadrada como a Principe, e por
esta honra, e dignidade, que recebestes, éreis obrigado guardar a honra, e estado dei Rey vosso senhor, e seruillo, e
acatalo como natural, e verdadeiro Rey, e senhor, e vós tudo isto fizestes ao contrario, tal bandeyra não deueis ter,
porque a não mereceis:.. .

Em contrapartida, na cerimónia de investidura do marquês de Vila Real, D. João II corta as pontas
da bandeira de modo a ficar quadrada, num gesto que encena o momento culminante da cerimónia.
G. de Resende, Chron. dom loam U. E acabada a oração que foy muyto bem dita, el Rey fez chegar o Marquez ante si, e
tomou a carapuça do bacio, e poslha na cabeça, e tomou a espada, e cingiolha por cima dos vestidos, e da cintura lha
tirou nua, e com ella lhe cortou as pontas do estandarte, e ficou em bandeyra quadrada como de Principe, e tomou
hum anel de hum rico diamante, e per sua mão lho meteo em hum dedo na mão esquerda.

Em pintura, a tábua quadrada apresenta o mesmo sentido de honra e dignidade. É utilizada na
apresentação da pessoa de qualidade real, em particular num contexto funerário, como figura da sua
memória. Por exemplo, o cardeal Alpedrinha, D. Jorge da Costa oferece ao mosteiro de Santo Elói
uma «pequena tábua quadrada» pintada com a imagem da infante D. Catarina, que aí se encontra
sepultada, em memória e sinal do reconhecimento que lhe devia pela sua acção mecenática

878.
879.
880.
881.
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Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, tomo I, iii, 1984, tomo 1: 31.
Garcia de Resende, Chronica, xlix, Crónica de D. João 11 e Miscelânea, 1973 : 73.
Garcia de Resende, C/ironica, lxxviiii, Cran/co de D. João II e Miscelânea, 1973 : 119.
Ver :100.

Em arquitectura e no espaço, a coisa estável é figura quadrada (também a circular) e, mesmo que
não o seja inteiramente, designa esse sentido. Pela configuração aproximadamente quadrada, em
corpo e na posição no espaço, as torres são imagem e signo reconhecidos dos sentidos de
estabilidade e dignidade que estamos a analisar. No paço de Sintra, D. Manuel mandou pintar os
escudos das famílias do reino numafermosa sala «que pêra isso mandou fazer»

. De facto, a sala

de armas é de planta aproximadamente quadrada e ocupa o andar do corpo de uma edificação
isolada mais antiga, designada casa de Meca, que foi alteada com a intervenção manuelina (por
cima do forro do tecto da sala de armas, aproveitando o vão da cobertura, inserem-se pombais

).

A definição arquitectural cúbica da sala, com tecto de masseira elevado, e a sua encorporação numa
torre sintetizam, neste caso, uma imagem duplamente emblemática [219,220].
Um sentido semelhante é apresentado na casa tradicional. A sala da casa «é mais ou menos
quadrada, e nas casas mais antigas apresenta detalhes interessantes, como nichos, armários
embutidos etc. que repetem a decoração das portas»

. (A repetição tem um efeito de fazer

referimentos de simetria, nos diferentes lados da sala, forçando a leitura da sua forma quadrada.)
No espaço urbano, o quadrado da praça e de certos espaços fronteiros de edifícios principais
também apresentam o mesmo sentido. A igreja do Hospital de Todos-os-Santos constitui um
exemplo paradigmático do modo como foi significada arquitecturalmente a dignidade da obra na
«realeza» do seu portal. A aproximação ao portal da igreja, situado num plano elevado
relativamente ao Rossio, é feita por uma extensa escadaria principal «com dezanove degraus muito
quadrados» e um largo tabuleiro superior:
Brandão, Grandeza e abastança. E posta esta casa em ordem que se celebrassem nela os ofícios divinos e remediassem os
enfermos, tem além desta bondade uma realeza de Portal da igreja, com dezanove degraus muito quadrados, com seu
tabuleiro, que se não achará outra daquela maneira.885

Nas cidades e vilas, o lugar urbano destinado a funções institucionais, designado como «principal
e pública praça», tende a apresentar uma configuração regular, de referimento ao quadrado.
O uso da praça para funções institucionais e comunicações públicas relevantes, e a sua denominação como lugar principal
epúblico podem ser confirmados em documentos variados, como uma carta de D. Joâol, de 1410, e outros, a que foi feita
referência anteriormente.
Vereaçoens [da cidade do Porto]. Epor que ao diante sobre Esto nom / possa byr alguma duujda E algumas das d/ctas partes
/ nom possam açerqua do que auemos hordenado allegar Inno / rançia mandamos fazer dello certas cartas patentes
todas / de huum theor para algumas cidades billas de nossos / Regnos as quaees mandamos que seJam prwujcadas
nas / prmçipaees E ppuèr/cas praças Eaudiançias delias .. ./ 886

882. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, lxxxvi, (1949-1955), parte IV : 238.
883. Vieira da Silva, Paços medievais portugueses, 1995 : 234.
884. Oliveira e Galhano, Arquitectura Tradicional, 1992 : 64.
885. Brandão, Grandeza e abastança de Lisboa, 1990 : Î24.
886. Liv. de Vereaçoens, "CXLII. Sessão de 1 de Setembro" (1410),/ 212, « Vereaçoens». Anos de 1401-1449. O segundo Livro de Vereações do
Município do Porto existente no seu Arquivo, nota prévia de J. A. Pinto Ferreira (Porto : Câmara Municipal do Porto, Gabinete de História da Cidade,
1980):349.
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A forma do espaço dessas praças principais e públicas tende a ser estável e regular, não
apresentando um evidente alongamento por múltiplo(s) da sua largura. Se a forma de uma praça é
regular e mesmo tendencialmente quadrada, então a ordem da sua composição é de natureza breve,
no sentido de que define um assento compacto e centrado. Não é certamente um desenvolvimento
prolixo em extensão. Assim, o terreiro do paço de Vila Viçosa, apesar da sua dimensão e amplitude,
ou independentemente desse facto pode ser considerado justamente espaço urbano breve. O
primeiro momento de determinação da sua configuração é dado com a fundação manuelina do paço
ducal e o assento do convento feminino a sul, incialmente da ordem de Santa Cruz (está dado um
lado da praça e a sua diagonal).
A forma e as funções da praça principal reenviam-se mutuamente numa mesma significação de
dignidade. Existe a expressão antiga «falar de praça» que designa precisamente um uso do espaço
da praça com o sentido de "tornar público", em alternativa a manter o assunto secreto ou apenas
conhecido de um círculo restrito de pessoas. Falar de praça, do mesmo modo que fazer mostra,
pode ser um acto cuidadosamente encenado que é precedido de outras combinações privadas, de
acertos e acordos quanto ao conteúdo do que há-de ser publicitado. Três excertos da crónica de D.
João I dão os modos dessa comunicação pública formal, feita para ser ouvida "para que conste".
Lopes, Crón. D. Fernando. Feito esto assi escusadamente, posto que o quitamento fosse de praça, vio el-rrei que lhe
compria seer partido do que prometera a el-rrei dom Henrrique em rrazom do casamento de sua filha com ele;...
Lopes, Crón. D. Fernando. Andou el-rrei per seu rreino folgando, tragendo consigo dona Lionor, ataa que chegou antre
Doiro e Minho a h ù u moesteiro que chamam Leça, que he da hordem do Espitall, e alli determinou el-rrei de a
rreceber de praça;...
Tragendo el-rrei dom Fernando dona Lionor consigo ante que a rrecebesse de praça, como ouvistes, fallava algû uas
vezes com algû us seus privados dizendo como tiinha am voontade de a rreceber por molher,. . .
Lopes, Cron. dom Joham, I. E porque nom ha cousa que amtre os hom ë es geere moor amor, que a comcordamça nos boos
desejos, nom pode o Meestre com sua voomtade, que sse espedisse delle em Lixboa, quando NunAllvarez partio da
cidade; mas como passou per Almadãa e se foi a Couna, que ssom dhi três legoas, chegou hi o Meestre em huû a
gallee, e comeo esse dia co NunAllvarez.
E depois que ouverom comido, sahio o Meestre a huu espaçoso rresssio que hi ha, e NunAllvarez com elle, e
todollos que comsigo levava; e seemdo assi jumtos, fallou o Meestre a NunAllvarez, de guisa que o ouviam muitos
dos que eram presemtes, e disse em esta guisa:.. .
(Os acontecimentos relatados seguem-se a um conselho do rei, em Abrantes, em que não foi aceite a opinião de
Nun'Alvares de ir para a batalha, o que motiva o seu afastamento:)
Lopes, Cron. dom Joham, H. Rezois que el Rey dise aos do comselho e como mamdou chamar ho Comdestabre . . .
El rey . . . mamdou loguuo chamar o Comde per Joam Afomso de Santarê que era de seu comsselho, o quuoal
cheguouu ao raiai onde ja o Comde estava cõ os seus apousemtados, e dise quue elRey lhe mamdava roguar quue
tornase a ele pêra aver seuu comsselho, como se este feito melhor podia fazer e mais com sua homrra. Ho Comde,
como valemte cavaleiro e ardido, respomdeo de praça que ho ouuviraõ todos, e dise: - Dizey, dizey a el Rey meu
Senhor, que eu naõ são home de muitos comselhos e pois ja per huxx a vez per elle foy detriminado, como ele bem

887. Lopes, Crónica de D. Fernando, Iviii, 2a ed. rev. 2004 : 203.
888. Lopes, Crónica de D. Fernando, Ixii, 2* ed. rev. 2004 : 215 ; ibid., lxiv : 223.
889. Lopes, Crónica deD. João /,I,lxxxix, (1983,1990), vol. I : 169.
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sabe, de naõ deixarpasar elRey de Castela e todavia lhe poer batalha, quue eu desta tamçaõ naõ memtemdo mudar,
nê tornarey hu\\ pee atraz;. ..
Lopes, Cmn. domJoham, li. [Embaixadores do rei de Castela].. . chegarão a cidade dOuremse, homde o Duque estava
estomçe; e des quue foraõ amte elle cõ bom guasalhado e reçibimemto diseraõ que fose sua merçe de lhes dar de sy
h u a audiemçia. E ell dise que lhe prazia e que disesem como a queriaõ: se de praça ou em segredo. E eles
responderão que peramte os do seu comselho, e o Duque o outorgou.

Os excertos de crónicas que citámos parecem desmentir a interpretação de que a comunicação de
praça requer um espaço urbano adequado com as características de praça, obedecendo à dupla
condição de ser o centro institucional da vida local urbana e de ter uma forma regular. Alguns dos
factos relatados passam-se em rossios e terreiros que são espaços amplos e públicos, mas distintos
do lugar de praça formal.
Todavia, seria necessário acrescentar que se trata, em alguns dos casos, não de vilas e de concelhos,
mas de povoações e lugares onde não há uma praça. Além disso, alguns dos acontecimentos
relatados não se referem a comunicações oficiais, mas a discursos públicos de pessoas principais,
pelo que não poderia não haver lugar a uma apresentação expressa na instituição urbana «praça
pública», uma vez que o caso podia não ser referido ao concelho e aos cidadãos. Assim, falar de
praça autonomiza o sentido, tornando possível a sua transposição para qualquer lugar, sem alienar
a origem do significado de formalidade pública. Também fazer praça marca o lançamento de um
assento urbano, constituindo um primeiro sinal de urbanidade de um lugar. Inclusivamente, esse
"fazer praça" podia sobrepor-se a uma ocupação antecedente, ou, como em certos assentos do
Brasil, dos séculos XVII e XVIII, pode resumir-se à definição do quadrado da praça que sinaliza o
lugar de centralidade e o princípio de urbanidade de um território a colonizar.
Foi referido um esquema tripartido essencial de configuração das divisões dos aposentamentos
(pequenos, médios e grandes, segundo as dimensões) e dos lugares públicos e genericamente das
áreas, na descrição albertiana de breves, médias e prolixas. A determinação arquitectural assenta
em princípios claros de configuração proporcionada no espaço. Em particular no caso das divisões
interiores, o conhecimento de princípios de conformação espacial equivale a uma noção de
variáveis de configuração espacializada que antecipam a definição arquitectural do espaço e do
corpo do aposento. Essa resolução arquitectural é compatível com uma indeterminação de usos que
viabiliza múltiplas funcionalidades e utilidades. Desse modo, formam-se constantes de lugares e
espaços, que resistem às variações de uso no tempo. Compartimentos que sugerem o seu uso sem
nome (Kahn), e espaços e lugares simultaneamente vagos e sensíveis, que orientam o sentido da sua
utilidade. A noção de configuração dos corpos arquitecturais e de espacialidades é enquadrada pela
890. Lopes, Crónica de D. João I, II, xxx, (1983,1990), vol. II : 69,71.
891. Lopes, Crónica de D. João I, Tl, lxxxiii, (1983,1990), vol. II : 202-203.
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Francisco de Holanda, Album dos desenhos das antigualhas, [torneio em] "Moncallier",/ 50v ( Biblioteca
de San Lorenzo de El Escoriai)
Casparis Barlaei rerum Per Octennivmin Brasilia Et alibi nuper gestarum, Sub Praefectura Illustriissimi
Comitis I. Mavritii, Nassoviate, &c. Comitis, Nunc vesaliae Gubernatoris &c Equitatus Foederatorum
Berlgii Ordd. sub Avriaco Ductoris, Historia, "Arx in Siara",/ 350, c. 1640 (Amstelodami: Ex.
Tupographeio Oiannis Blaev, 1647)
João da Costa Ferreira, Cartas Corographicas e Hydrographicas De toda a Costa, e Portos da Capitania
de São Paulo, "Villa de Guaratuba", c. 1815 (Sociedade de Geografia de Lisboa)

referência, no limite, a uma forma compacta de síntese de estada, e a formas de extensão,
correspondentes à enumeração sucessiva dos lugares de passagem do movimento.
Deste modo podemos fechar o círculo. Compreendemos de que maneira a concinnitas

de Alberti

pode ser dita também por diferentes definições de partes, uma exposta a partir de princípios
elementares de configuração, de linhas, ângulos, superfícies {De re aed. V, [xvii]), e outra a partir do
compartimento entendido como unidade arquitectural de síntese (De re aed. IX, [viii]). Sobretudo, os
princípios de centralidade e de alongamento, significados na figura vitruviana por meio do círculo,
do quadro e do corpo humano, surgem como fundamento essencial de conhecimento do espaço. A
expressão da complexidade da sua síntese é dada pelo homo ad quadratum imaginado por Leonardo
da Vinci, figura quadrada e princípio de movimento do homem.

11.3 O princípio de ordenamento do espaço religioso, central e longitudinal

11.3.1 O princípio de definição do espaço, o espaço centrado versus alongado
Compreende-se que o pensamento da cidade e da obra de arquitectura sejam apropriadamente
comparados à figura do corpo humano, no propósito de explicar a complexidade das partes e a sua

283

892.
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diferenciação relativa, e de significar a sua articulação numa síntese una. Mas, num momento inicial
de fundação de um lugar e no princípio de uma obra, essa figura é demasiado "complicada" para
que tenha aplicação imediata. É esse momento de primeiro assento que iremos pensar.
A figura vitruviana do corpo humano tem como ponto de partida a sua inscrição centrada numa
figura dada por um /7o«/o-centro e um círculo. Como foi notado relativamente ao pensamento
cristão da Igreja como corpo, à semelhança da figura do corpo humano, as primeiras imagens
ligadas à acção e ao princípio da edificação da Igreja desenvolvem igualmente a ideia de um
princípio gerador simples, patente nas metáforas da pedra de fundação e da pedra de canto. Ou seja,
falam de um ponto no espaço e de um princípio de extensão que traça a direcção.
A primeira noção, no âmbito da acção e da construção da obra no espaço, é a noção do lugar e da
direcção da extensão. Um ponto e a extensão lançam as coordenadas da obra no espaço. O modo
como o espaço sagrado é pensado encontra-se significado no momento da sua fundação, com a
colocação da primeira pedra da igreja e a dedicação que se completa com a medição litúrgica da
obra, assinalada aos extremos da edificação.
Na diagonal, da ousia, do lado do evangelho, em direcção aos pés, do lado da epístola; e da ousia,
do lado da epístola, de novo aos pés, no canto oposto

. O 'X' traçado, no qual é inscrito primeiro

o alfabeto grego e depois o latino, simboliza a apropriação divina que detém o sentido de protecção
apotropaica. O procedimento inscreve-se na continuidade da tradição dos agrimensores romanos
que definiam o lugar sagrado do templo destacando-o com as suas medições do espaço
envolvente

.

893. Ordo romanus ad dedicandum ecclesiam, XXXIII, 8, in Binding, Der friih- litld hochmiltelallerliche Bauherr, 1996 : 300.
894. Binding, Der friih- und'hochmiltelallerliche Bauherr, 1996 : 300.
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De modo similar, o primeiro momento de configuração do terreiro de Vila Viçosa é determinado
com a implantação do paço de D. Jaime e a frente do (primeiro) convento de Santa Cruz; a diagonal
e o lado fixam a extensão do terreiro.
Como se depreende dos procedimentos descritos, o princípio de definição da implantação não é
dado pelo centro da obra. Todavia o centro é essencial para compreender a figura de composição da
edificação e do espaço. O seu conhecimento restitui o sentido da figura de composição. A diferença
é importante para compreender a distinção estabelecida entre uma obra centrada e acentrada (que
não conhece centro, mas apenas relações de vizinhança). A obra centrada não é necessariamente
simétrica e de dimensão igual em todas as suas direcções. A composição central é apenas um caso
limite de centramento.
As coordenadas fundamentais de uma obra são, além disso, determinadas desde logo por uma noção
de medida. A noção de medida e das medidas relativas que proporcionam, entre si, as partes da obra,
é significada, do ponto de vista do desenho, propriamente pela referência do círculo que articula a
distribuição de outras figuras de configuração e proporção. O círculo centra e manifesta, em síntese,
os princípios de simetria das suas partes, por meio dos quais é definida a sua distribuição relativa e
os modos de correspondência das partes. O círculo resolve igualmente os procedimentos da
determinação geométrica da extensão.
O desenho de Francesco di Giorgio, que faz a interpretação da igreja à semelhança da figura
humana, define a posição dos círculos e mostra a sua função na articulação das partes do corpo e
dos seus membros. A importância do seu desenho está em que explica precisamente o princípio
mais geral de configuração da igreja, à semelhança do corpo humano, e não o caso limite de uma
igreja de planta central, simétrica, embora essa tematização particular seja aquela à qual os estudos
da sua obra e do Renascimento dão maior atenção.
Numa perspectiva corrente de interpretação do Renascimento, a concepção da igreja, segundo uma
definição planimétrica centrada, como corpo e espaço centrado, parece configurar uma alternativa
de inovação, ao contrário da obra de definição longitudinal que parece surgir como manifestação de
continuidade, e mesmo de quase resistência, considerando a perspectiva aberta pela novidade.
Acresce uma interrogação relativa ao modo como o corpo da igreja é ordenado, não apenas na sua
disposição planimétrica, por referência a um ponto fulcral, mas também no modo como o espaço é
pensado a três dimensões, como corpo arquitectural focado. No caso da obra centrada, seria
necessário inquirir, ainda, até que ponto a presença da referência do círculo se completa numa
projecção esférica, no espaço.
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Moura, São João Baptista, a configuração do espaço da igreja referenciada no espaço
Planta, corte e alçado, desenhos segundo a DGEMN, esc. 1:250
Igreja matriz da Golegã, a configuração do espaço da igreja referenciada no espaço
Planta, corte e alçado, desenhos segundo a DGEMN, esc. 1:250

No estudo que desenvolvemos acerca da forma de uma série de igrejas de três naves, desde o
Românico até ao Renascimento, que se tornou impraticável integrar neste trabalho, devido ao
número de exemplos considerados e à dimensão das peças desenhadas (a manter-se o critério de
acertar a legibilidade dos desenhos e dos dados da observação, assegurando uma apresentação à
mesma escala), foi possível reconhecer o modo relacionado como é definida a edificação das igrejas
no interior, em planta e em corte, e no alçado da fachada [286,287].
Os dados apontam para um modo integrado de pensar a obra em três dimensões do espaço. A
integração das três dimensões é feita em diferentes níveis. Num primeiro nível, a integração é
apresentada sob a forma de uma projecção significativa da conformação interior, a surgir
representada no plano da fachada. A fachada apresenta elementos da disposição do espaço interior,
marcados em planta e definidos em corte transversal. Além disso, o desdenho da fachada pode
articular-se com a composição da parede do arco triunfal, retomando elementos que solenizam o
limiar da passagem à ousia. Nesse caso, a fachada do corpo do edifício e a fachada do corpo da
capela-mor relevam de um discurso significativo comum.
Já a nível de traçados, a relação entre os diferentes elementos pode ser apresentada, em última
análise, pelos círculos que sintetizam princípos fundamentais de configuração em planta e alçado.
Contudo, não é certo que esses círculos objectivem a notação de um pensamento global de
referência "esférica".
Na obra abobadada, a integração das três dimensões do espaço é articulada num discurso edificativo
abrangente. É significativo que esse discurso tenha sido sistematizado antes do desenho de projecto
e dos desenhos que acompanham a escrita da prática arquitectónica, a partir do pensamento da
construção, segundo a sua qualidade conformadora e a sua expressão como forma edificada.
O simbolismo dos suportes verticais e da abóboda, como figura do céu, o sentido metafórico da
pedra de fecho e a iconografia dos fechos das abóbadas fazem a notação de encerramento do espaço
interior de uma igreja segundo o modelo do cosmos. Conformada desse modo, a igreja pode ser lida
como figura da esfera, mesmo que a sua disposição seja longitudinal. .
De certo modo, o ponto de partida para compreender as condições em que uma obra de arquitectura,
em particular uma igreja, pode tomar um sentido esférico é, paradoxalmente, a separação entre a
figura da ideia e a obra concreta. A esfera da obra não é necessariamente a figura concreta resultante
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A colocação dos desenhos da igreja de São João Baptista, Moura [286]
Corte transversal/planta (cabeceira): eixo das primeiras colunas (em planta) coincidente com o nível do
pavimento das naves (em corte).
Alçado/planta (cabeceira): eixo das primeiras colunas (em planta) coincidente com a cota de soleira do
portal (em alçado).
Corte transversal/alçado: nível do pavimento das naves coincidente com a cota de soleira do portal.
Alçado/planta (plano da fachada (em planta) coincidente com o nível do "pedestal" de colunas e colunelos;
plano da face interior do portal (em planta) coincidente com o nível da soleira (em alçado).
Elementos a considerar na interpretação das correspondências entre os diferentes planos de leitura da igreja:
As cotas do terreno junto do portal principal encontram-se alteradas já antes da intervenção de restituição
do edifício, não sendo possível reconstituir a relação entre o portal e o espaço exterior delineada na
reconstrução da igreja do último quartel do século XV.
A cornija das paredes laterais e formeiras e as abóbadas das naves são obra da segunda metade do século
XVI.
O coroamento da torre da igreja, que seria similar ao da torre dos paços do Concelho de Alvito [195], foi
derrubado na intervenção de restauro por ser considerado adenda posterior.

A colocação dos desenhos da igreja matriz da Golegã [287]
Corte transversal/planta (cabeceira): eixo das primeiras colunas (em planta) coincidente com o nível do
pavimento das naves (em corte).
Alçado/planta (cabeceira): eixo das primeiras colunas (em planta) coincidente com a cota de soleira do
portal (em alçado).
Corte transversal/alçado: nível do pavimento das naves coincidente com a cota de soleira do portal.
Alçado/planta: plano da fachada (em planta) coincidente com o nível do "pedestal" de colunas e colunelos;
plano da face interior do portal (em planta) coincidente com o nível da soleira (em alçado).
Entre os diferentes desenhos existem pequenos desacertos que podem ser atribuídos a uma possível
inexactidão do processo de levantamento e de projecção dos dados. Além disso, poderá ter havido uma
alteração do suporte em que foram realizados os desenhos, como é o caso de uma provável dilatação das
folhas de vegetal, sobretudo no caso dos desenhos que implicaram um trabalho prolongado de desenho e
uma maior manipulação da folha.
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de uma sequência de passagens de desenho que realizam a mediação entre a forma geométrica e o
corpo edificado.
Em desenho, o início surge com o ponto e a extensão. Se a extensão tomar a expressão de um raio
de círculo encontra-se enunciado o princípio de relação entre os elementos em desenho e a
disposição das partes na obra. O pensamento do círculo, em revolução no espaço, indicará a
aproximação a um sentido integrado das três dimensões. Frei Heitor Pinto fala da figura da criação
em termos semelhantes, como o ponto e a esfera, e as linhas que partem do centro e desenham o
círculo.
Frei H.Pinto, imagem, "Dialogo da verdadeyra Philosophia". Toda a bondade está no ponto do meo da esphera, do qual procede a
fermosura delia mesma. A esphera tem hum ponto no meo, que se chama centro, do qual saè as linhas pêra a
circû íerencia. Pelo centro ente dem elles a Deos, & que per si, per sua essência & natureza só elle he bom, & que a
fermosura das creaturas assi interior como exterior he per participaçam desta summa bondade, que he Deos.

Um passo decisivo do pensamento iconográfico em torno da esfera e do círculo é a ideia de que
assim são unidos princípio e fim, abarcando a totalidade do universo criado. Como figura da
globalidade, a esfera apresenta a forma primordial de todas as figuras, é perfeita e intemporal.
Frei Heitor Pinto, imagem, "Dialogo datranqvillidade da vida". O circulo & aesphera he figura perfeyta, como diz Aristóteles no
segundo liuro dos ceos, por que se ajunta o principio com a fim: o principio de todas as cousas he Deos: . . . O fim
das cousas criadas que vemos, he o home, pêra o qual Deos as criou:... Quando o filho de Deos encarnou no ventre
sacratíssimo da virgem gloriosa, alli foy então feyta hû a esphera admirauel: porque o principio vnise com a fim,
Deos foy feyto homem, foy a humanidade vnida com a diuindade em vnidade de pessoa: por que auendo em Christo
duas naturezas diuina & humana, não ha senão hù a só pessoa, h u a sobrenatural esphera. Esta he a perfeyta figura,
este he o circulo diuino: este he o Saluador do mundo, que nasceo da virgem, & nos remio com seu sangue.

A esfera é vista como «modelo da forma do cosmos» e entendida como «forma simbólica do lugar
em que se cumpre o destino»

.

(Poderia ser lembrado que a divisa da esfera, que tanta importância tem na arte manuelina foi dada a D. Manuel por D.
João II. Nesse sentido, a presença da figura, identificada com o ciclo do Venturoso, tem antecedente no horizonte temporal
do reinado de D. João II.)

Numa interpretação mais tardia da figura da esfera, enunciada por Kepler

, há uma explicação que

permite compreender a ideia da separação que foi referida anteriormente. Kepler entende a esfera
como metáfora da Santíssima Trindade. O centro da esfera equivale a "dizer" o Pai, a superfície, o
Filho, e o espaço o Espírito Santo. O interesse do modo como Kepler construi a sua exposição está
na clareza do pensamento do círculo sob a forma de esfera

.

895. Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, tomo I, iii, 1984, tomo 1:31.
896. Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, tomo II, xxvi, 1984, tomo II : 180,181.
897. P. Gerlach, in Lexikon der christlichen Ikonographie, s.v. "Kugel", 4 Bde ; herausgegeben von Engelbert Kirschbaum S. J. , in Zusammenarbeit mit
Giinther Bandmann, Wolfgang Braunfels et ai. (Rom ; Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 1968-1972), Bd. II : 696.
898. S. Kepler, Harmonices mundi libri, 1,1619 : 23f (Gesammelte Werke, hrsg. von Max Caspar, Miinchen, 1940) ; in Daniel P. Walker, "Keplers
Himmelmusik", Geschichte der Musiktheorie. Band 6: Hôren, Messen und Rechnen in der Neuzeit, von Carl Dahlhaus et al. (Darmstadt :
Wissenschaftliche Buchegesellschaft, 1987) : 93.
899. Kepler, Harmonices mundi libri, VI, 1619 : 224, in Walker, "Keplers Himmelmusik", Geschichte der Musiktheorie. Band 6, 1987 : 93.
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Um corte pelo centro da esfera define a figura plana de um círculo que simboliza a alma humana.
Esse corte é determinado pela rotação de uma recta que passa pelo centro e se estende até ao limite
da calote da esfera. Essa recta representa a forma do corpo. Assim, a alma estará para o corpo como
a curvatura está para a recta, ou seja, é "indizível e incomensurável". Do mesmo modo, a alma estará
para Deus como o círculo para a esfera. Participa da divina esfericidade tridimensional, mas está
"presa" ao plano da recta do corpo, conformando-a. O círculo revela a proporção harmoniosa de
todos os membros, na representação da figura da consonância dos sons
O acento da intepretação de Kepler está em mostrar a distinção entre as formas criadas,
relativamente a uma dimensão cósmica. A recta é a forma do corpo humano preso à terra. A sua
figura, o quadrado. A dimensão da alma é incomensurável; a sua referência, o círculo e o arco. O
sentido da ideia pode ser pensado de igual modo, a propósito da interpretação da forma quadrada
do claustro como figura possível, na terra, do círculo/esfera do cosmos.
A imagem do conceito cristão do Divino tem como limite da possibilidade de representação a noção
de que, no mundo natural, não pode haver uma configuração exacta e geométrica de tais figuras
conceptuais901. Inclusivamente, no quadro do pensamento cristão, a afirmação de que seria possível
objectivar uma ideia do Divino e os artigos de Fé poderia tomar o sentido de uma "profanação", na
medida em que a conformação pretendesse reduzir a uma forma "dizível", "natural" e "acessível" o
que é indizível, infinito e incomensurável.
Compreende-se, assim, numa perspectiva de aprofundamento do pensamento cristão, a dúvida
acerca da propriedade de realizar uma notação do Divino e do seu sentido através de uma
representação por meio de formas geométricas e de números. Do mesmo modo se compreende a
necessidade de colocar um limite à possibilidade da sua figuração directa em imagem e como
princípio de configuração de edificação.
Esse, possivelmente, o sentido da dúvida de Francisco de Holanda, interrogando-se relativamente
à legitimidade da série de desenhos da Criação do Mundo que tinha realizado no início da sua
actividade artística e que, aliás, seguiam de perto algumas passagens dos diálogos da Imagem da
Vida Cristã, mostrando-as por imagem.
A dúvida não se explica apenas pelo ambiente criado pós Concílio de Trento, antes remete para uma
interpelação de fundo dos limites colocados aos princípios de desenho que dão corpo à série de
imagens. Em certa medida, o sentido da resposta é dado por Holanda nos desenhos mais tardios,
que se distanciam de uma tentativa de objectivação directa do conceito, através de referências de

900. Kepler, Harmonices mundi libri, VI, 1619, in Walker, "Keplers Himmelmusik", Geschichíe derMusiktheorie. Bandó, 1987 : 93-94.
901. Walker, "Keplers Himmelmusik", Geschichíe der Musiktheorie. Band 6, 1987 : 83.
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abstracção, para se aproximarem de uma exposição da sua sombra, mostrada em espelho pela
alegoria, a metáfora, e o reconto de histórias.
11.3.2 A igreja de planta central/de corpo alongado, espaços de inovação e da obra comum
O pensamento da forma edificada da Igreja como a encorporação de uma ideia e de uma figura
traçada no concepto (Frei Heitor Pinto902) , em alternativa a pensar a forma como mediação na
aproximação ao conceito que a informa coloca-se relativamente ao sentido a dar ao corpo da Igreja,
conformado na igreja edificada. Em certa medida, a pergunta aponta o equivalente arquitectural da
questão levantada pela natureza dos desenhos da criação do mundo de Francisco de Holanda (não
está em causa uma similaridade temática).
É um facto que Francesco di Giorgio figurou a igreja à semelhança do corpo humano, tomando
como referência a forma de uma igreja de planta longitudinal [288,289]. Nos seus estudos, porém,
dedicou uma atenção especial a formas mais compactas e mesmo centradas [289,291] que se
afastavam do modelo conceptual alongado, sem no entanto apresentarem uma concepção
tridimensional esférica.
Há nessa aproximação à compacticidade e na marcação de subtis diferenças um sinal tendente a
uma mudança conceptual. A forma da igreja de disposição central coloca o acento no sentido
arquitectural de perfeição, a que há-de submeter-se o discurso de tematização de diferenças de
lugares no espaço, e diferenças de usos, suscitado mais claramente pela disposição longitudinal.
Porém, se a pergunta colocada acerca do equivalente da perfeição da «figura traçada no concepto»,
pretende lançar, no concreto, uma interrogação dirigida à viabilidade da obra "esférica", na
disposição particular central, perfeita, proporcionada em corpo e em volume em três dimensões,
como sinal de mudança de paradigma que assertaria a anunciação do Renascimento, a pergunta não
faz sentido.
Em primeiro lugar, a forma arquitectural de planta central e concepção geométrica "esférica" (a
designação permite captar a noção de um igual desenvolvimento das dimensões do espaço) não
aparecem com o Renascimento, pois o período medieval não tinha perdido esse sentido de obra
esférica. A seu modo, a disposição de rotundas à imagem do Santo Sepulcro, as charolas e a
rotundidade associada a uma dedicação a Santa Maria, a começar na dedicação cristã do Panteão,
são exemplos da continuidade da obra central, no período medieval.

902. Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, "Dialogo da Ivstiça", tomo I, iiii, 1984, tomo 1: 171.
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A iconografia mariana acolhe a figura do círculo e da esfera como sinal do pecado vencido e resgatado . Esse sentido,
que poderia ser apresentado na rotunda das Capelas Imperfeitas, em Santa Maria da Vitória, é significado nas imagens da
Senhora do O.

Em segundo lugar, uma resposta possível à pergunta, tal como foi colocada, questiona o fundo da
pergunta. Na igreja do serviço pastoral às comunidades, a obra central, de conformação directa a
partir da figura do círculo, não constitui a solução de ordem geral e de princípio que melhor se
adequa às necessidades de lugar e de espaço, nas condições mais genéricas de significado e de uso,
ao ponto de constituir uma alternativa à imagem da igreja de planta longitudinal, configurada à
semelhança do corpo humano.
Pelo contrário, é uma forma que estabelece alguns condicionamentos na utilização mais comum.
Observa-se a sua experimentação num contexto porventura restrito de comunidades religiosa e
ordens militar, ou na dependência de uma igreja principal, no quadro de memorial e na evocação
martirial. Em Portugal, as primeiras experiências da nova edificação arquitectural renascentista, de
planta central, detêm um carácter reservado, subtraindo-se ao domínio público (o claustro da
Manga, a capela da Penha Verde, a igreja de Bom Jesus de Valverde e o claustro do Convento de
São Salvador (depois, de Santo Agostinho), na Serra do Pilar). Uma parte do domínio da
experiência de concepção nova de arquitectura é voltado ao singular. A sua viabilidade depende do
meio que torna a sua realização possível, um meio cortesão, círculos cultos da ciência e das artes e
uma comunidade religiosa aberta à renovação. A inovação tem lugar em privado, como no caso do
claustro da Manga, cuja solução designa espaços de contemplação individual que seriam
incompatíveis com o lugar e carácter de um claustro principal de convento. (Em Santa Cruz, o
claustro da Manga termina uma sequência de lugares de progressiva reclusão interior, sendo viável
apenas como espaço retirado dentro do conjunto monástico, além do claustro principal e longe do
claustro da portaria.) A igreja de planta central adquire sentido público em especial no caso de ser
lugar de peregrinação, dedicado ao Salvador.
Em terceiro lugar, uma resposta possível a uma interrogação da viabilidade da obra central,
conformada directamente a partir do sentido cristão da figura do círculo e da esfera, deve ser
dirigida ao cerne da questão. A obra assim conformada torna-se viável na medida em que o sentido
da forma arquitectural em si, como figura perfeita, é compreendida à luz do sentido da igreja como
figura conceptual de um corpo, e do sentido da figura de corpo eucarístico.
Na arquitectura religiosa cristã observa-se um processo de integração de formas "profanas", cuja
recepção é viabilizada com a atribuição de um sentido cristão, a exemplo da linguagem

903. P. Gerlach, in Lexikon der christlichen Ikonographie, s.v. "Kugel", 1968-1972, Bd. II : 698-699.
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arquitectónica pagã das ordens e de certos elementos arquitecturais, como as abóbadas de berço de
inspiração romana. J. Onians nota o modo como decorre a formação do sistema das ordens
clássicas, nos séculos XV e início de XVI, num processo enredado por sucessivas interpretações
contraditórias acerca da qualidade a conferir a cada uma das diferentes ordens, para uma
"cristianização" do seu uso 904 . A integração cristã estará concluída no momento em que os géneros,
mais do que figuras significantes em si, podem ser usados como um sistema de formas e como um
vocabulário formal, configurando um sentido aceitável na época
Onians 1988. Under Julius II the orders finally achieved respectability. Once respectable their use could be taken for
granted. Since the High Renaisssance it has been a system of forms rather than as a system of meaning,.. . 906

Porém se do ponto de vista cristão, o discurso arquitectónico das ordens pode considerar-se
assimilado, o mesmo não acontece com o modelo do espaço central cristão. A crítica à corte papal
romana, o debate de ideias em torno do Concílio de Trento e os princípios do movimento da ContraReforma exigem uma demarcação frente aos movimentos da Reforma, circunscrevendo
temporariamente o pensamento disciplinar acerca do espaço central. O mesmo acontecerá, em certa
medida, com uma limitação no uso de expressões de magnificência e triunfo, conotadas com uma
origem imperial e pagã.
O interesse dessa transitória inflexão de direcção (transitória, porque no final do século XVI, a
referência de espaço central é restaurada, e os valores do triunfo são integrados de novo no discurso
da Contra-Reforma) está, numa primeira fase, na contraproposição da alternativa representada pelas
formas reconhecidas pelo uso consuetudinário, no seio da Igreja, apresentando um sentido de
continuidade que será abraçado pelas correntes de integrismo. Os valores designados são, em
particular, o valor da igreja longitudinal como noção de corpo, e uma certa contenção na
qualificação da sua apresentação, significada eventualmente na adopção de modos de cobertura em
madeira, em alternativa ao abobadamento, reservado apenas para as obras mais importantes.
A chamada de atenção para uma reposição da figura da igreja como corpo, que se dá em meados do
século XVI, tem o sentido de uma enovação: a retoma de novo de valores e formas das igrejas que
fazem o consenso de longo tempo. Inclusivamente, esse sentido permite compreender melhor a
perspectiva em que se tinha dado, anteriormente, a recepção da conformação nova da igreja como
um corpo central, apresentado no limite por uma nave circular. A recepção de modelos, segundo
essas novas formas, toma o sentido de ensaio e de experiência, realizados numa precisa

904. Onians, "The System of the Orders .. ",Les traités d'architecture, 1988 : 169-178.
905. Onians, "The System of the Orders . . ",Les traités d'architecture, 1988 : 174.
906. Onians, "The System of the Orders .. .", Les traités d'architecture, 1988 : 175.
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F. di Giorgio, Trattati M, proporcionamento antropomórfico de «templo» de planta longitudinal dividindo
a altura do corpo humano em nove partes,/ 42v
Ibidem, referência antropomórfico de «templo» de planta central, dividindo a altura do corpo humano em
sete partes,/ 42v
Segundo a legenda da edição dos Trattati, a figura desenhada constitui uma variante de proporcionamento
de um templo de planta longitudinal.
Cópia de desenho de Francesco di Giorgio, Trattati T, «Tenpio a nnavi», igreja de três naves, cúpula sobre
suportes colunados,/ 12
Cópia de desenho de Francesco di Giorgio, Trattati T, plantas de templos centrais,/ 13v
Francesco di Giorgio, Trattati M, esquema para o proporcionamento de um «templo» em corte transversal,
/41
«PUTEO ; CACUMINE DELLA NAVE MEDIA ; NAVE MEDIA ; NAVE LATERALE ; LAT1TUDINE DELLA
PORTA ; NAVE LATERALE»
Philibert De L'Orme, Le premier tome de l'architectvre, «autre sorte pour trouuer promptement les mesures
d'une porte auec les ornements de ses colomnes», VIII, iiii,/ 235
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circunstância. O que está a ser pensado é o limite da inovação, referida ao corpo da igreja, mas não
uma alternativa plena aos modelos de corpo alongado, de uso maioritário.
Compete à igreja de corpo alongado continuar a apresentação de um sentido de uso consuetudinário,
partilhado. Quando muito, e por aí passa a integração de certos tópicos do discurso da inovação,
também ela deverá incorporar os sinais de uma ênfase nova no valor da centralidade.
Os sinais dessa ênfase são duplos, ao nível da disposição, na parte correspondente à configuração
da cabeceira e do transepto, organizadas de modo central, e ao nível da incorporação dos sinais do
centro do mundo e do cosmos, pela apresentação significante de uma iconologia do círculo e da
esfera.
Assim, além da obra de planta central, também a obra longitudinal pode apresentar um sentido de
centralidade. Pela incorporação dos sinais da centralidade no mundo, a obra longitudinal torna-se
significante desse sentido, ainda que a sua forma não coincida com a figura. O sentido de
centralidade no mundo é comunicado a partir do modo como a obra se compreende na sua
circunstância.
Diversamente da obra nova central que imita modelos pristinos, a obra alongada procede à
integração do novo, na perspectiva de uma continuidade do comum. Essa integração torna-se como
que elocução da pluralidade dos sentidos do tempo. No discurso da obra comum, a comunicação
procede pela mediação de imagens que apresentam sentidos comuns partilhados. A incorporação de
sinais de centralidade do lugar e da obra toma, nesse caso, o sentido de inscrição de uma lembrança
de sentidos. A figura conceptual pode não ter uma precisa resolução arquitectónica, mas a
iconografia dos sentidos será lida por quem souber interpretar além da figuração acessível de
imagens "naturalistas" e das formas arquitectónicas consuetudinárias.
Desenha-se como que uma polaridade entre o conceito e a forma materializada que transparece, por
exemplo, na descrição da forma da cidade de Lisboa já citada. Damião de Góis refere a dificuldade
de nomear a forma da cidade («não parece fácil»), todavia declara que «apresenta a configuração
de uma bexiga de peixe», e conclui que «se o solo fosse inteiramente plano, apresentaria do lado da
terra a forma de um arco»

. A descrição torna-se significativa do modo como é ensaiada a

possibilidade de pensar a forma. O pensamento circula entre a figura conceptual (da perfeição do
arco para a figura de vesica piseis) e a forma conhecida que explica a realidade do lugar habitado
(a bexiga de peixe). De um lado há o pensamento da ideia e o discurso da figura que a mostra,
designada pela forma e por meio de relações de medida.

907. Góis, Descrição da Cidade, 1988 : 48.
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Todavia, não se trata de uma objectivação da figura, num processo de transcrição directa para
desenho. A noção da figura objectual é reconstituída inversamente a partir da experiência da
realidade e da conformação segundo a circunstância, ao encontro da figura conceptual. A
explicação dessa aproximação tem uma raiz longínqua no platonismo, e uma base alargada na
tradição da exegese bíblica. A diferença da realidade relativamente à perfeição da ideia, é
compreendida como aproximação: é como «sombra & figura desbastada» (Frei Heitor Pinto)
sombra e espelho (1 Cor. 13.12) - que antecipam o conhecimento da perfeição.
Se a igreja de Bom Jesus de Valverde, de São Salvador (Santo Agostinho), na Serra do Pilar, e de
Santo Amaro de Alcântara marcam o início de uma aproximação renascentista à obra com a forma
perfeita do circulo e da esfera, a tematização da arquitectura religiosa de sentido mais geral e comum
(partilhado pela comunidade dos cidadãos) encontra o seu fundamento na continuidade dada à
expressão da forma alongada, segundo a figura do corpo humano, complementada pela notação de
uma iconografia de referência centrada em elementos arquitectónicos, por exemplo, no artesoado
das abóbadas que surgem como planos de escritura de sentidos.

11.3.3 A invenção do corpo da igreja de Santa Maria de Belém e o modo da sua centralidade
Na igreja do mosteiro dos Jerónimos, o sentido da edificação como figura do corpo humano é
aprofundado ao ponto de se apresentar como um novum único e singular [296]. A igreja distinguese da disposição e espacialidade dos outros edifícios de três naves e de Hallenkirchen
fundamentalmente pelo modo articulado como é feita a composição das suas partes diferentes, e é
definido o transepto, numa transcrição natural da forma do corpo humano. Esse sentido é evidente
na configuração antropomórfica da cabeceira, com um espaço único de ousia, alongado e
arredondado por analogia com a forma da cabeça [294,295].
A resolução do transepto é singular, na sua distinção relativamente ao corpo das naves, pois o
espaço atravessado distingue-se do corpo das naves da igreja; e em particular não retoma a
configuração da nave central, numa disposição atravessada. A marcação da sua disposição
transversa, relativamente às naves, é conseguida pelo reforço dos pilares no limiar da separação
entre os dois corpos e por uma conformação diversa da forma da nave central, ao contrário do que
é corrente. A sua forma identifica-se por analogia com a cavidade torácica. É pois mais figurativa
das partes do corpo do que acontece na composição comum das igrejas com um corpo de nave(s) e
transepto, em que a configuração do transepto equivale a uma colocação transversa da forma da
nave central.
908. Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, "Dialogo da verdadeyra Philosophia", vii, 1984, tomo 1: 63,62.
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Francesco di Giorgio, Trattati 7', proporção de templo e de capelas maiores,/ 12
«Chapella di quadro e mezzo ; Tenpio di tre quadri in nel corpo e uno la magior chapella ; Chapella d'uno
intero quadro // Chapella a semicirchulo hovero a hemicicro» (em baixo)
A capela-mor da igreja dos Jerónimos, proporção e referência antropomórfica em comparação com figura
de F. di Giorgio, Trattati T, «Chapella di quadro e mezzo»,/ 12 ; planta esc. 1:800 (em baixo)
A igreja dos Jerónimos, proporção e referência antropomórfica segundo a figura de F. di Giorgio, Trattati
M, «Chapella di quadro e mezzo»,/ 42v ; planta esc. 1:500 (napágina seguinte)

A conformação centrada da cabeceira, que integra a ousia e as capelas dos braços do transepto,
estabelece o princípio da obra de planimetria central, que se completa por um sentido de
esfericidade significado no abobadamento do espaço.
Se a ideia da figura do corpo humano, inscrita num círculo, organiza o pensamento da obra
edificada nos Jerónimos, a presença da figura ornamental da esfera potencia o sentido que toma a
associação das duas marcas. Na obra religiosa, a iconografia da esfera toma um sentido específico,
quando surge coroada pela cruz. Como símbolo antigo de poder e da divindade, a esfera com a cruz
serve para dirigir a interpretação do sentido do corpo edificado da igreja, perspectivando-o em
relação com o império de Cristo sobre o mundo.
A partir do momento em que a esfera é tomada como divisa pessoal de D. Manuel, torna-se mais
complexo o sentido que apresenta, no modo recorrente como entesta a fachada e outras partes das
igrejas.
A esfera manuelina traz à presença a referência da simbólica cristã do triunfo de Cristo, Mediador
e Salvador do mundo, enquanto que a esfera real toma o significado de insígnia infusa de poder no
temporal, por mediação.
A esfera de D. Manuel surge como globo transparente, (eventualmente) coroado com a cruz, com a
terra no centro. A noção de entidade corporativa precisa de ser recuperada no contexto da
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Santa Maria de Belém e a capela da Conceição, Tomar, plantas esc. 1:500, Segundo Haupt/Kubler
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Francesco di Giorgio, proporcionamento antropomórfico de fachadas de templos
Trattati M,f. 38v (A). Esquema de proporcionamento da fachada de um «templo» de planta longitudinal.
«FRONTESPITIO & CACUMiNE DEL TECTO. Frontespitio ; vano del frontespicio ; comice ; fregio ; Architrave ;
vano dela porta ; Basa».
Trattati T, f. 21v (B). Fachadas de templos, «Misura dela facia del tenpio hovero basiliche». A figura
encontra-se diminuída à largura; a ausência de círculos não permite detectar a falta de proporção.
Igreja matriz da Golegã segundo o esquema de proporcionamento de fachada, Trattati M,f. 38v
Aplicado ao tramo central, alçado esc. 1:250, segundo a DGEMN, desenho simplificado.

significação manuelina da esfera. Como o rei apresenta a figura do corpo político do reino, a esfera
surge como figura do centro do reino e imagem da sua unidade.
Em relação com o círculo que ordena a definição planimétrica da igreja, a figura da esfera "resolve"
uma dupla alusão ao corpo e ao cosmos. É nessa qualidade mais complexa que a esfera inscreve a
sua presença significante na obra edificada da igreja dos Jerónimos, do mesmo modo que marca,
juntamente com as figuras do rei e dos atributos reais, a obra escrita de ordem e governo do reino,
os forais da Leitura Nova e a compilação das Ordenações.
Na iconografia ornamental dos Jerónimos, a presença da esfera e a figura arquitectural do corpo da
igreja perfazem a obra de Santa Maria de Belém como máximo corpo central, singular e eloquente.
Também a posição central da obra dos Jerónimos, no conjunto do mosteiro e no espaço do território
não é evidente (tal como o paço e o terreiro da Ribeira), e no entanto, a igreja figura o centro do
imaginário do mundo manuelino: com a sua implantação marginal de borda da água tece os
percursos do reino, na passagem da terra às rotas marítimas da navegação, do comércio e da
conquista.

11.4 Assentos de povoamento e o seu desenvolvimento, diferenças de arquitectar
As situações expostas no prosseguimento do trabalho não têm por finalidade uma contribuição nova
para a sistematização de dados relativos a modos de ordenamento do povoamento dos Portugueses
nas diferentes partes do mundo. Antes, alguns dos elementos colhidos dessa história servem para
pensar no concreto, e para tematizar na circunstância particular, as linhas de procedimentos
disciplinares do projecto e do arquitectar. Colocam-se duas vias de ordenamento dos lugares do
território: uma que segue pelos caminhos da acção e da invenção de síntese particulares, outra que
procede pela aplicação de elementos de "formatação" regulada.

11.4.1 A noção de centro do espaço do território e do assento de povoamento
Como exemplo de ordenamento do espaço edificado, a posição do mosteiro dos Jerónimos
corresponde à formação de um lugar de singularidade, atenta à circunstância particular do sítio do
território físico. O ordenamento pensado releva de um centro que é definido em articulação com
outros pontos fulcrais existentes.
A alternativa a essa intervenção tão particular poderia corresponder à aplicação de uma solução
universal que seria determinada apenas por uma coerência absoluta e abstracta, centrada sobre si,
indiferente às condições particulares do lugar e do espaço do território.
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As duas vias são possíveis, mas uma favorece a intervenção particular, flexível e circunstancial, um
modelo (de relações) adaptado e conformado em função do local [300], a outra conduz a uma
globalização de modelos predeterminados que se admite sejam aplicados localmente sem variação
[302-304].
A distinção de intervenções já se encontra enunciada no tratado de Vitrúvio, a propósito do desenho
da cidade. O lugar dos templos, do forum e dos edifícios públicos deve ser definido tendo em
consideração a disposição das vias principais e secundárias, e a conveniência da utilização comum.
Sobretudo, a posição do fórum depende do sítio da cidade no território. Na cidade marítima, o forum
deve situar-se nas proximidades do porto. Nas cidades interiores, em contrapartida, deve ocupar
uma posição central no tecido urbano. Os lugares elevados e de maior visibilidade, no perfil da
cidade, devem ser reservados aos templos dedicados aos deuses protectores da vida da comunidade
dos cidadãos.
Vitr. i.vii.1. Divisis angiportis et plateis constitutis arearam electio ad opportunitatem et usum communem civitatis est
explicanda aedibus sacris, foro reliquisque locis communibus. Et si erunt moenia secundum mare, area, ubi fórum
constituatur, | eligenda proxime portum, sin autem mediterrâneo, in oppido medio. Aedibus vero sacris, quorum
deoram maxime in tutela civitas videtur esse, et Jovi et Junoni et Minerva, in excelsissimo loco, unde moenium
maxima pars conspiciatur, area distribuantur.
Vitruvius/C.Caesaricmo, I, vii. Divisi Li ANGIPORTI ET PLATAE CoNStituite la electione de le areae a la oportunitate & uso
cõmune de la ciuitate e explicanda a le aede sacre, al foro & a li altri loci communi. Et si le moenie serano secundo
il mare l[']area doue il foro sera constituito eligenda e proximamente ai porto. Ma si sarano mediteranei siano
constituiti nel mezo dei oppido. Ma a le sacre aede de li quali Dei maximamé te la Ciuitate si uede essere in tutella:
Et a loue Et a Iunone. Et a Minerua in excelsissimo loco: unde la maxima parte de le moenie sia conspecta: le areae
siano distribute.
Vitruvius/Perrault, I, x. Après avoir fixé l'implantation des rues, il faudra choisir l'emplacement des édifices qui sont d'un
usage commun à toute la ville, tels que les temples, le forum et autres lieux de réunion pour les citoyens; car si la
ville est sur le bord de la mer, il faudra que la place publique soit près du port, tandis que si la ville est éloignée de
la mer, le forum devra être au centre. Les temples des dieux tutélaires, de même que ceux de Jupiter, de Junon et de
Minerva, seront placés dans l'endroit le plus élevé, afin que, de là, on découvre la plus grand partie des murailles de
la ville910.

Na linha do enunciado vitruviano, os tratados de Francesco di Giorgio, apresentam uma série de
modelos de estruturas urbanas centrais e de exemplos do ordenamento de cidades fluviais e
marítimas que ilustram das duas situações possíveis [301]. Já na tratadística de Quinhentos, como é
o caso de L 'Architettura de Pietro Cataneo, prevalece a apresentação dos modelos conclusos sobre
si [302]. A existência de um porto de mar ou fluvial é resolvida por justaposição relativamente à
quadrícula projectada, sem relação com o lugar central da malha urbana a que corresponde o lugar
de uma praça ou o corpo de um edifício público principal [303,304].

909. Vitrúvio, De architectura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : XXVfflv.
910. Vitruve, Les diz livres D 'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 41.

800

300

João Massé, Planta da Villa de Santos E de seu Porto, com suas Fortiflcaçoens dessinadas de novo, c.
1714 (Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino)

A diferença estabelecida entre um centro, como ponto fulcral, e um centro formal aponta uma
diferença do pensamento de uma obra no seu todo e do seu ordenamento pelo desenho. Se é possível
falar de opções e escolhas no quadro da formação de assentos de povoamento e na arquitectura
militar, durante a primeira metade de Quinhentos e em meados do século, prevalece uma concepção
de modelos adaptados. Mais tarde, observa-se a aplicação de modelos que sobrepõem a sua regra
às condições locais.
O que está em causa é de certo modo equivalente ao que se passa a nível da apropriação e da
sistematização das regras de desenho das ordens clássicas.
O processo decorre como uma transferência de coordenadas do pensamento. Primeiro houve um
processo de observação e estudo que levou à identificação dos elementos das ordens e da sua
sintaxe, numa composição modular que constituía a base conformadora particular de cada obra. O
resultado implicava um desenho variável das formas, em função da opção por uma determinada
expressão ornamental, a que se associavam indicações específicas de proporcionamento da ordem
elegida (a variação de ordem determinava uma modificação global das proporções da forma
arquitectónica). Já na formulação prática de Vignola, a construção sintática dos elementos é
substituída por um sistema global que se particulariza na obra, segundo uma regra de
fraccionamento e subdivisão própria da linguagem ornamental escolhida, que não afecta a definição
da proporção e medida da forma arquitectural no seu todo.
/Jallitítd }//Jnf<iunÍpjtJ(jm./iTyp.m/lJm.U'orh£lrílçiY/iJfiflliwàijjJ( nwú ■■
:
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Se essa mudança de pensamento do sistema das ordens for conjugada com outros dados a que foi
feita referência, como o deslocamento de ênfase, no plano da disposição arquitectural, do
referimento à figura da ideia, para um sistema de aplicação de soluções, e a substituição de modos
de ordenamento do espaço pela intervenção dinâmica segundo a articulação de pontos fulcrais,
ordenadores do desenho do espaço e da edificação, para um sistema de aplicação de modelos
antecipadamente determinados na sua forma desenhada, compreender-se-á que as várias alterações
indiciam uma mudança do processo de pensamento da arquitectura e do arquitectar.
No interior da disciplina da Arquitectura, a viragem começa a notar-se em meados do século XVI
e coincide com a divulgação da escrita teórica disciplinar, e o aperfeiçoamento da sua ilustração e
da comunicação dos elementos desenhados. Um modo particular de intervenção e de resolução
adaptada ao problema específico tende a ser relegado para segundo plano (ou para aspectos menores
da acção). Em alternativa são privilegiados os aspectos de sistematicidade, a formulação de
modelos de perfeição e a prioridade concedida a uma conformidade com regras definidas, patente
na aplicação de fórmulas de ordem genérica, como figuras "universais" de definição
predeterminada.
A diferença de pensamento e a tensão de abordagens distintas manifestam-se com clareza no âmbito
do desenho da centralidade do espaço da arquitectura religiosa, com a determinação da obra estática
em função de um centramento de perfeição geométrica, ou, em alternativa, com a definição de
espaços dinâmicos polarizados por um movimento focado. Mas sobretudo, essas diferenças de
pensamento manifestam-se no curso das acções de povoamento, no assento de lugares no espaço do
território, e nas intervenções no espaço urbano. Além disso, constituem matéria específica debatida
no domínio da arte da guerra e da edificação da arquitectura militar.
No quadro dos lugares urbanos dos primeiros tempos de colonização interessa, em especial, a via
do modelo circunstanciado, porque é essa que explica a natureza da intervenção adaptada que
caracteriza uma parte significativa dos assentos portugueses, nessa fase de povoamento nos
territórios descobertos ou tomados por conquista. Essas implantações são tecidas a partir de pontos,
com a definição de lugares centrais que resolvem a articulação do espaço do território, em terra,
com as interfaces da navegação (a margem do rio, a sua embocadura, o porto de mar).
Em cada novo centro do "mundo", recriado em novos assentos ou inscrito junto dos lugares de um
povoamento local preexistente, uma mesma conjunção de elementos essenciais do comércio e da
defesa, de referência da urbanidade e de representação do reino marca o princípio de uma função
ordenadora básica. Como centro desse novo lugar no "mundo", essa articulação torna-se o ponto de
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Francesco di Giorgio, Trattati T, plantas de cidades: cidade com porto e molhes de abrigo,/ 7v-8
Pietro Cataneo, L 'Architettvra, «delia città nel monte o colle posta», I, xv
Manuel Godinho Erédia, Livro de Plantaforma das Fortalezas da índia, a fortaleza de Baçaim, c. 16221640 (Lisboa, Ministério da Defesa Nacional, Biblioteca do Forte de São Julião da Barra)
Planta do terreno místico ao lugar de S. ta Anna do Rio Mutuacà .. . (Nova Mazagâo), c. 1770-1789
(Castendo, Casa da ínsua)
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partida para a edificação do lugar que organiza segundo princípios de sintaxe de modelos do mundo
conhecido, numa transposição de relações urbanas e de espaços familiares, recriada segundo a
experiência e o entendimento dos modos da sua ordem e a hierarquia das instituições, conhecidos
os lugares de origem. A fundação do centro poderá surgir "descentrada" em terra, tanto mais quanto
o centro constitua interface e passagem do espaço da terra ao rio e ao mar. A sua posição
entrecruzará as ordenadas da edificação subsequente dos lugares de habitar.
A capacidade de entender o sentido dinâmico de um centro transparece de um pequeno
apontamento que denota um sentido de conjunção dos territórios do reino. Na segunda metade do
século XV, a direcção da navegação de Descobrimento e do comércio, os domínios de conquista,
por então ainda essencialmente africanos e insulares, e a posição de novos centros de ocupação que
se buscam em terras do Magrebe apontam uma visão amplificada do espaço dos reinos de Portugal
e do Algarve. O reino do Algarve surge então como um espaço de aquém e além-mar, que envolve
um mar delimitado por uma orla marítima "contínua", a nascente e em direcção ao sul, e balizado
pelas ilhas atlânticas, a poente.
A notação da ideia de uma nova dimensão espacial do reino do Algarve, associada à ocupação
territorial em Marrocos, é feita por D. Afonso V, quando acrescenta ao título real a indicação de
"Algarve de Aquém e Além-mar". No tempo de D. João II, conhece-se o caso de uma tradução do
título real «Dom Joham per graça de deos de portugal e dos algarves daaquem e dalém mar em
africa», realizada numa carta em árabe, para efeito da nomeação de Amadux Bemfaram para alcaide
de Safim911. A passagem referente aos Algarves surge sob a forma de «Algarves banhados pelos
dois mares». Em nota à tradução, David Lopes indica que o seu sentido é o de Algarves limitados
A
912
ou estremados pelo Atlântico e o Mediterrâneo

As designações de Algarve de aquém e além-mar acolhem o sentido de um mar percebido como
espaço contínuo, segundo a figura de uma baía experienciada nas rotas de navegação de cabotagem
da "banda de cá" e "de lá" do mar. Nesse tempo, o reino do Algarve emerge como um centro e o
"meio" da passagem à empresa da navegação de comércio e de conquista, uma porta de acesso aos
territórios de frontaria, onde afluem todos aqueles dispostos a passar a Marrocos na condição de
fronteiros.
A ida do rei para o Algarve, para daí acudir e prover as medidas de defesa e conquista, em fases
cruciais de acção no Magrebe - aliás, D. João II tinha obtido do papa uma bula de Cruzada para
passar a África em 1486 -, confirma o sentido, como acontece com D. João II e a corte, que se
911. Maç. 1, doe. 3, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 3.
912. Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 8.
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instalam em Tavira para acompanhar a operação de fundação da Graciosa em 1489

. Na

eminência do fracasso da missão, o rei chega a tomar a decisão de ir, em pessoa, ajudar a descercar
a vila recém-fundada e já condenada pelo assédio dos mouros
Do mesmo modo, possivelmente em Fevereiro de 1501, D. Manuel irá determinar passar «em
pessoa em Africa», no Verão do ano seguinte, pelo que envia cartas «a certas pessoas»,
convocando-as para iniciarem preparativos para a guerra

, porém a iniciativa não terá

seguimento. Em 1507, o rei volta a deslocar-se ao Algarve, ante a eminência de um ataque do rei
de Fez a Arzila916, e mais tarde, já no final do reinado, manifesta a intenção de se fixar no reino do
Algarve, como centro e plataforma de lançamento de operações no Magrebe. Na altura, intende
apartar-se «dos negócios do mundo» e «apposentar no regno do Algraue, & com as rendas daquelle
Regno, & do mestrado de Christus fazer dalli, quomo fronteiro guerra ahos mouros, & ter os lugares
que tinha em Africa prouidos de todo ho que fosse necessário»
A passagem de D. João II ao Algarve, onde, desenganado da vida, espera a morte e determina seja
sepultado na Sé de Silves, então a ser reconstruída, e as intenções de D. Manuel concorrem para a
notação da ideia de que o reino do Algarve, e as suas cidades e vilas costeiras, por estarem situadas
no limite da terra das Espanhas, se tornam um centro-limiar do corpo dos reinos de Portugal: o
ponto de partida para os Ventureiros lançados nos caminhos do comércio e da conquista. (Em Lagos
situa-se primeiramente a casa da Mina, antes de ser transferida para Lisboa.)
Desse modo, a noção de centro e de meio do reino do Algarve adquire um sentido dinâmico, no
conjunto do corpo do reino, pela dupla condição de fundação e de ponto-limiar de partida para um
caminho.
O centro de uma edificação, de um lugar habitado e de um território detêm um sentido dinâmico,
orientado e polarizado na medida em que se relacionam com as direcções de movimento e extensão
no espaço, os percursos e as rotas da expansão. Em alternativa, o centro geométrico de um assento
urbano e o centro de uma edificação centrada, cingida na sua conformação pelo limite (conceptual
dos traçados) de um círculo "pousa" e estabiliza, tendendo a configurar uma noção de estaticidade.
O desenho da ordem do espaço vive, assim, de uma tensão ambivalente entre as formas do

913. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, xxxviii, Crónicas de Rui de Pina, 1977: 957. Garcia de Resende, Chronica, Ixxxi, Crónica de D. João II e
Miscelânea, 1973 : 120
914. Garcia de Resende, Chronica, \ioaá[, Crónica de D. João II e Miscelânea, 1973 : 124,sgs.
915. "Notadas cartas que el-rei enviou a certas pessoas a respeito da guerra de África" (1501, Fevereiro ?), gav. XV, maç. 1 -doe. 40, As Gavetas, (19601977), vol. I V : 51.
916. Senos, O Paço da Ribeira, 2002 : 76(86).
917. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xxvi, (1949-1955), parte IV : 69.
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encerramento e referimento ao centro, e a abertura concedida à extensão, à expansão e a novas
sequências locais de polarização.
Em África, como no Oriente, a fixação de pontos de apoio militar ao longo das rotas, em associação
com entrepostos comerciais defendidos, bem como o assento de estruturas urbanas de povoamento
e colonização nos territórios do novo mundo desafiam o conhecimento, a prática e a experiência
adquiridas no assento de sítios de povoamento, nas condições conhecidas do continente.
Não há, apenas, que transpor princípios, sistemas de ordenamento e mesmo regulamentos
praticados em cidades e vilas do continente. É preciso começar tudo de novo e saber reconhecer o
sítio de fundação mais favorável, na vastidão dos territórios. É necessário observar as condições de
defesa e de acessibilidade, tendo em conta que, no princípio, a maior parte dos assentamentos é
litorânea, entre a terra e o mar; e é preciso saber das condições de salubridade dos lugares.
A escolha do sítio implica o reconhecimento inteligente da sua qualidade para tornar-se um lugar
habitado. É também necessário fundar um lugar que seja viável, considerando os recursos humanos
e técnicos à disposição dos povoadores. A aplicação de conhecimentos e princípios disciplinares
constituídos exige, pois, um saber dos modos como fazer o seu encontro com as circunstâncias
precisas locais.
Solà-Moraies [1995]. La tarea de la arquitectura es la de edificar lugares para el habitar....
La arquitectura actua trazando limites a cielos y tierras que tienen cualidades determinadas. Estas dimensiones
cualitativas son esenciales....
Es una labor que no se hace con princípios générales, ni desde el vacío de la innovación. Surge, por el contrario, de
tierras y cielos, de luces y sombras, de imágenes e historias que existen antes de la arquitectura, que son literalemente
ancestrales.

A acrescentar a esses tópicos que são material da obra de arquitectura, a fundação de novos lugares
de povoamento dos portugueses abre a discussão acerca do ordenamento antecipado da intervenção.
O tema foi considerado anteriormente do ponto de vista da organização disciplinar das fases do
projecto e da obra, desde a observação e o levantamento de possíveis sítios de novos assentos, à
preparação das operações de ocupação desses novos lugares.
O primeiro momento do povoamento dá-se com o reconhecimento de um novo sítio para a fundação
do lugar defendido e habitado, e a inscrição das imagens do quadro habitado que forma a
experiência e o saber de povoamento transportado para esse novo lugar: o burgo arruado que terá
larga aplicação no espaço insular atlântico e a imagem da estrutura urbana polarizada em baixa e
alta que diferencia o assento na orla da água e o lugar de visibilidade alargada e bons ares, no alto,
chamado a desempenhar uma função representativa institucional. A esse quadro de imagens de

918. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 115.
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formações urbanas é acrescentada a figura da povoação abrigada numa angra, numa baía da costa
marítima ou num lugar recolhido da embocadura de um rio. Finalmente, contar-se-ão algumas
novas fundações singulares, que por serem diferentes de tudo o conhecido (por exemplo, por se
situarem em lugares difíceis e inexpugnáveis), serão exaltadas como obras admiráveis.
Foi referido anteriormente o tópico de magnificação da obra singular que é digna de admiração pela
dificuldade de concepção e de execução. O tema é retomado por Francesco di Giorgio, a propósito
da edificação de um castelo e fortaleza num lugar difícil e isolado, uma tarefa que será de admirar,
tanto mais quanto o lugar for num estremo da terra e no cume de uma árdua montanha, à beira do
precipício919. Nos séculos XVI e XVII, a descrição de tais feitos realizados pelos Portugueses dá
forma à narrativa e à imaginação da magnitude da empresa de conquista, navegação, e
descobrimento, ao modo de um discurso encomiástico acerca da dimensão da fundação e
povoamento dos territórios do mundo [305-307].
No Oriente surge ainda um tópico novo do discurso que fundamenta a conquista de domínios como
uma verdadeira reconquista. A fortaleza da ilha de Angediva, mandada erguer por D. Francisco de
Almeida em 1505, aproveita o sítio de um antigo edifício, onde foram reconhecidas
providencialmente umas cruzes que parecem indiciar uma consagração cristã antiquíssima
(providencialmente, já que a localização defendida na ilha, junto do mar, serve sobremaneira a
estratégia de fundação dos Portugueses).
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, II. Ho que feito começou logo de edeficar ha fortaleza sobre alicerces de hum antigo
edefíçio que achou na Ilha junto do mar, & apar délie algu as cruzes pintadas de preto, & vermelho em paredes, que
pareciam serem em outro tempo de algu a ermida, ou egreja de Christãos. Na qual obra, assi nobres, quomo
populares, trabalhauam todos cada hum per seu giro, . ..
A fortaleza seria desmantelada no ano seguinte, depois de verificada a sua inutilidade

.

Mais importante é a descoberta da história da antiga ocupação de uma comunidade cristã nas índias,
congregada em volta do apóstolo São Tomé, que dá o mote para a justificação da presença dos
Portugueses naquelas paragens inscrevendo-a num destino histórico de legítimos herdeiros de uma
antiga ocupação cristã. A ideia permite sustentar a continuidade de uma presença nunca
interrompida, que é reatada então com a associação das marcas cristãs antigas; ao mesmo tempo,
viabiliza a formação de um discurso de identidade da antiguidade da nova presença civilizacional
chegada por via marítima. O caso passa-se na cidade de Cranganor, em 1505.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, I. E nestas très lingoaj e s estauã has taboas scriptas, ho que ho judeu mãdou declarado em
lingoa Malabar, da qual se tresladou na Portuguesa
Ho que se nellas conthem he que ho Rei q entã regnaua
daua de sua liure võtade aho Apostolo sam Thome, que entam residia em Cranganor pêra edificar hum templo naq lia

919. Giorgio, Trattaii T/L, [Convenu], 1967, tomo 1: 238-239.
920. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, iii, (1949-1955), parte II : 15.
921. E. S., in Dicionário de História de Portugal, s.v. "D. Francisco de Almeida (14507-1510)", (1999-2000), vol. 1 : 115.
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"Stadt Nostre Signora de Conception", c. 1630 (Haia, Algemeen Rijksarchief)

306

Pedro Barreto Resende, a fortaleza da Serra de Asserim. In António Bocarro, Livro das Plantas de todas as
Fortalezas, Cidades e Povoações do Estado da índia Oriental, 1635
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Francisco de Andrada, Crónica de D. João III, uma cruz lavrada no portal da casa de São Tomé, I, xxx

308

Pedro Barreto Resende, a fortificação do morro de Chaul. In António Bocarro, ibidem, 1635

cidade, tantos couados Dalephãte de terra em redõdeza, medida que faz dez palmos, q he h û a braça de craueira. Ha
qual casa ho Apostolo edificou no lugar que lhe aquelle Rei deu, ÊJ he no sitio onde agora está ha nossa fortaleza:
declarando mais que todolos Christãos que naquella redondeza edificass ë casas, não pagassem nenhum tributo ahos
Reis daquelle regno. 9 2 2
A investigação da existência da casa do Apóstolo, em 1522 (no sítio onde teria sido enterrado o seu corpo), a notícia do
seu achamento num lugar recôndito da costa de Charamandel, em 1517, no «derradeyro lugar daquella costa chamado
Paleacate», e a descrição da construção, ao modo de um templo rodeado por algumas edificações derruídas e memória de
sepulturas, são dadas na crónica de D. João III 9 2 3 . A «santa casa» estava «assentada de oriente a ponente como as nossas
igrejas», e era «de três naues». «A capella inda que era coadrada tinha o teito redondo feito d'abobada, e sobre ella hum
corucheo redondo». A ladear a capela-mor, duas capelinhas, onde se dizia que estavam sepultados, do lado do Evangelho,
o santo Apóstolo, e do lado da Epístola, um rei da terra que teria sido cristianizado.

A descoberta dos traços da presença de São Tomé nas índias oferece a justificação para a fundação
do assento dos portugueses, surgindo como um jogo de fabricação da memória e invenção de uma
permanência, a que se liga a determinação de centralidade do novo povoamento, num sentido de
core (uma expressão de I. Solà-Morales, embora em contexto diferente):
Sola-Morales [1995].... la caracterización de esta centralidad como corazón, es decir, como el lugar físico en el que
parecen encontrar asiento los sentimentos humanos más elevados y más necesarios para la plenitud de una
arquitectura en busca de un nuevo humanismo.

305

922. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, 1, xcviii, (1949-1955), parte 1: 239.
923. Andrada, Crónica de D. João III, I, xxx-xxxi, 1976 :12-77.
924. Andrada, Crónica de D. João III, I, xxx-xxxi, 1976 : 73.
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El core centralidad física se descubre como corazón humano en una discusión sobre la arquitectura en la cual la
función parece dejar paso a la pasión.
Solà-Morales [1995], El lugar como fundamento, como fons, lo que está debajo, pertenece a culturas que encuentran la
identidad luchando contra el paso del tiempo, tratando de atraparlo a través del rito e del mito. La arquitectura de
estas culturas es también parte de estos mitos y ritos de la fundación, la memoria y la permanência.

O lugar surge como fundamento e fons: literalmente um ponto, a casa do apóstolo, umas cruzes
pintadas de preto e vermelho, no princípio de construção de um mundo reconhecido. A articulação
de uma ideia de lugar fondante e de core, como centro físico da memória, descreve bem o sentido
que tem a escolha do sítio de um primeiro assento e a marca imprimida à primeira edificação. Um
centro no espaço do território, entendido não como o meio geométrico de uma configuração urbana
predeterminada, mas como ponto de partida de uma dinâmica de ordenamento ainda em aberto. É
possível que, no pensamento contemporâneo, a interpretação do centro como coração ocorra sem
uma relação evidente com a figura global do corpo, todavia, à luz das considerações que
desenvolvemos anteriormente, e para a época estudada, essa reinscrição é possível e operativa. A
ideia de coração constitui uma figura da dinâmica de ordenamento do espaço do território, assim
como a ideia de cabeça concentra o princípio de ordem institucional e de governo. As duas ideias
explicam, num sentido humanizado, um princípio de acção de apropriação do espaço e de direcção
no lançamento das coordenadas do quadro construído.
11.4.2 A colonização insular
Desde o primeiro momento de fundação, nos territórios de conquista, de submissão e de
colonização, os lugares portugueses apresentam um certo número de elementos de fortificação e
urbanos invariantes. Na colonização insular, o povoamento e a fundação de lugares urbanos
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925. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 53.
926. Solà-Morales, Diferencias. Topografia, 1995 : 121-122.
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continua a experiência do território continental, como em certa medida pode ser reconhecido na
designação de «fazer vila» aplicada indistintamente às intervenções no reino e no espaço atlântico,
a exemplo daquelas efectuadas no reinado de D. Manuel:
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. Fez cidades das villas do Funchal, na ilha da madeira, de Tauila no regno do Algarue,
Deluas, & Beja em Alentejo. Fez villas na ilha da madeira hos lugares da ponte do sol, da Calheta, & hos separou da
Iurdição da cidade do Funchal. Fez villa no lugar do porto do Iudeu na ilha terceira com nome de sam Sebastião, &
hos separou da jurdição da villa Dangra. fez villa ho lugar de Nordeste na ilha de sam Miguel, & ho separou da
jurdiçã de villa Franca. Fez villa ho lugar desancta Cruz na ilha da Madeira, & ho separou da jurdiçam de Machiquo.
Fez villa do lugar Daugoa do pao na ilha de sam Miguel. Fez villa do lugar de Tancos, & ho separou da jurdiçam da
villa Datalaia. Fez villa do lugar dos arcos de Valdeuez.

Esses novos assentos de povoação e de vila são abertos [309,310]. O ponto de partida é dado por um
porto de mar que lança os fundamentos de uma primeira ocupação litorânea, a que se subordina um
território de interior [311] ou um vale de penetração no interior [312].
Nos Açores, o lugar da Povoação oferece o exemplo do sentido geográfico que preside à
implantação de um novo assento e à delimitação de uma correspondente unidade territorial que
ocupa, no caso dessa primeira fundação na ilha de São Miguel, o espaço de uma caldeira de origem
vulcânica [311]. O domínio engloba uma parte de terras agricultáveis situadas numa parte mais alta,
distribuídas a colonos que se fixam em pequenas póvoas arruadas de parcelamento linear, e um
Hinterland, onde se situam explorações agrícola maiores e terras de pastagem que se estendem até
ao sopé das elevações que conformam os bordos da caldeira [309].
No lugar urbano central observa-se uma ocupação de posições-chave, segundo a natureza das
funções urbanas e o tecido social. Há lugares habitados junto da água, em relação com as
actividades do mar e da navegação, e haverá, porventura, assentos defendidos num alto,
correspondentes a uma ocupação inicial que explora condições de defesa e visibilidade na
amplitude da região.
No caso de um assento urbano evoluído e complexo, como Angra do Heroísmo, o sítio da alta
tenderá a congregar os lugares de poderes institucionais (o castelo, a casa do capitão donatário) que
por sua vez atraem um povoamento mais qualificado. A diferença de alta e baixa dá origem à
formação de uma estrutura urbana polarizada em vários centros - a alta, um lugar central médio,
onde se implantam os paços do Concelho e a ribeira do porto -, articulados entre si por meio de um
percurso principal estruturante que organiza os atravessamentos locais desde o porto de mar ao
limiar do espaço periurbano de campos.
A ocupação de uma posição alta é essencial para assegurar a intervisibilidade de lugares, no espaço
do termo da vila/cidade e do território da ilha, e a vista entre ilhas, quando a sua proximidade o

927. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxvi, (1949-1955), parte IV : 241.
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A vila da Povoação e o espaço da caldeira, o sítio de povoamento (Leite, 2002)
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concede. No exemplo do castelo de Angra, a sua posição recuada e alta inscreve-se numa rede de
comunicação com outros pontos do interior da ilha, e de vigilância alargada à linha da costa e às
enseadas vizinhas. Tal não aconteceria se a sua implantação fosse ditada apenas por razões de
defesa, o que justificaria uma localização sobranceira ao porto da cidade, menos afastada da frente
ribeirinha.
11.4.3 No Magrebe, da fundação pontual defendida e defesa activa móvel, à fortificação resistente
No norte de África, a ocupação, exercida num território de povoamento consolidado ocorre por
meio da submissão negociada de alguns centros urbanos e lugares satélites, e pela tomada e
conquista de lugares, ao longo do século XV e primeiro quarto do século XVI. A estratégia de
implantação liga-se a uma prossecução de interesses comerciais, defendidos no quadro de uma
demarcação de territórios e áreas de influência, relativamente aos interesses concorrentes dos
castelhanos. Além disso, realizam-se acções militares que são justificadas como acções de combate
aos infiéis, mas servem, antes de mais, para abrir espaço de defesa relativamente às vilas ocupadas.
Trata-se de incursões no interior, destinadas a aliviar a pressão sobre os assentos urbanos, e de
razias, voltadas à obtenção rápida de despojos.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, I. [Arzila, inverno de 1504/1505] Na serra do Farrobo, a çinquo legoas Darzila, estão has
aldeãs de Aljubilia, & Archana, pelo pé da qual serra passa hum rio que de inuerno nam tè vao, do q confiados hos
mouros, estauão nesta sazam fora de cuidar que os Christãos ousassem de cometter ha ribeira, lançando seu gado de
logo delia, andando elles mesmos no campo folgando, & caçando sem nenhum reçeo. Dom loam quomo era
caualleiro, nam podia sofrer has nouas Cj lhe cada dia hos escutas dauam, pelo cj propos de hos ir buscar, pêra ho
que mandou logo fazer em sua casa no môr segredo cj pode duas barcas quadradas, de grandura que podesse cada
hû a delias ir em sua azemala, has quaes acabadas, sperou h u a noite de çarraçâo, & tê pestade, em que mandou
tanger has trombetas á caualgada, do Cj hos fronteiros, & moradores, ficaram espãtados por ha noite não ser de
calidade pêra ningu ë ousara sair de casa, mas confiados no saber, & esforço de dom loam, sem nenh ù lhe perg £1 tar
ho que queria fazer, se poseram todos a cauallo, dos quaes leuou consigo duzentos, & vinte,. . .

Os assentos e vilas ocupadas portuguesas do norte de África mantêm-se, assim, num equilíbrio
instável e numa situação de conflitualidade latente. Há casos em que a presença é negociada e
tolerada, mediante frágeis acordos que exploram interesses e dissensões locais. A par com a
presença em lugares pacificados, registam-se incursões breves e razias nos territórios envolventes,
destinadas à obtenção de presas e despojos.
Por fim, há as situações de conquista, que se sustém no tempo, ou permanecem instáveis e efémeras,
sendo mantidas à custa de uma assistência exterior que chega, regular ou precipitada, por terra e por
mar, de lugares próximos, e a partir do reino e da ilha da Madeira, quando as possessões estão
ameaçadas e as suas populações exangues.

928. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei,l,lxxxmi,(\949-\955),paitel : 195-196.
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Fidalgos, cavaleiros e escudeiros da ilha da Madeira são chamados em socorro dos lugares de África, numa acção de
fronteiros e defensores do reino que tem o enquadramento de Bulas de cruzada. Do Funchal e de Machico partem reforços
de pessoas, armas e cavalos para Safim, como anuncia o capitão Simão Gonçalves em carta ao rei, de 14 de Março de
15 IO929. Numa carta sem data, enviada também ao rei, com várias notícias de Safim é referido o facto de se aguardarem
reforços de socorro pedidos ao Algarve e à Ilha (da Madeira)930.

O primeiro momento de assentamento de Portugueses é obtido, por vezes, mediante negociação
com os poderes locais, com vista à concessão de autorização para fundar uma casa de feitoria.
Carta para el-rei na qual se fala da viagem que Lopo Fernandes fez a Marrocos (1506 (?), [post, a Dezembro, 2]). . . . e logUO t o r n a m o s p ê r a

a pouzada vyeram a mim judeos castelhanos e mourysquos estyvemos em gramde pratygua das cousas da Imdea e
de Portugall dyzemdo me elles que lhes preguntavam todos os mouros de Maroquos se hya eu ally pêra fazer casa
de feiturya que era cousa com que muyto folgaryam.
Nomeação feita por D. João II de Amadux Bemfaram para alcaide de Çafim (Setúbal, 1488, Outubro, 16). O u t r o s s y p o r q u e n o s s p e r a m o s

continuadamente teer na dieta cidade casa de mercadorias nossas ou de nossos naturaaes pêra negocia das quaaes e
assy doutras que de laa mandaremos vyr comprira estarem na dieta cidade continoadamante nossos feitores e hirem
muitas vezes persoas nossas que com ellas mandaremos que pêra estarem seguras afora bem guardadas e tractadas
como o nosso serviço compre, que o dicto amadux bemfaram nosso alcaide da dieta cidade ordene logo em ella
algufl as taães casas assi boõas fortes e seguras ou de lugar a nossos feitores que as mandem fazer onde todo estee
seguro e a nosso querer e prazer.

932

No início, o assento é de natureza pontual: um castelo ou fortaleza, uma torre ou umas casas urbanas
adaptadas a feitoria, reforçadas nas suas condições de defesa. Essas casas, tornadas fortes e seguras
como «fortaleza», inscrevem-se no interior da cerca do lugar urbano, mas a sua implantação é
escolhida de modo a garantir uma boa acessibilidade a partir do mar.
Carta de Pêro Mendes a El Rei (Mazagão, 1502, Dezembro, 6).... e majs que elle se obrjgara de vos deyxar fazer h ù a fortaleza
em çafy onde ora estam as casas e que elle nom quer majs que ser alcayde de vosa senhorja e entender somente nos
mouros e nam em cristãos nem em ali.
Góis, Chwn. do Felicíssimo Rei, II. [Diogo de Azambuja, Garcia de Mello, Safim, 1507] Nestes oito dias que Diogo
dázambuja esteue na cidade, ë tre outras muitas cousas que assentou com Iehabentafuf, & Haliadux, & outros seus
achegados, foi que lhe dariam logo h u a casa, com porta pêra ho mar, pêra ho tratto que alli tiuessem hos
Portugueses, & que pêra mais segurâça lhe deixauam h u a torre das mais fortes da cidade....
. . . sairam em terra, cõ obra de çinquoenta home s, & se appousentáram nas casas que foram de Abdear Rahmão,
que estam dentro na çerqua, da banda do mar, junto com ha praia,.. .
. . . per modos & manhas estoruaua ha obra que Diogo dázambuja fazia nas casas que foram de Abdear Rahmão, em
q fazia ha fortaleza, atte mandar ahos seruidores que não acarretassem pedra, cal, & area pêra ha obra: mas isto não
era sem parecer, & conselho dos principais mouros da cidade:. . .

O regimento determinado para Safim equaciona as linhas gerais da consolidação da presença num
meio urbano.
"Regimento dado a Garcia de Mello na sua ida a Safim", Lisboa, 1505, Junho, 30 [António Carneiro «o fez»]. Emtam veres se logo se pode
comeertar que se faça porta no murao pêra as nosas casas da parte do mar naquele lugar que mais comvenyente for
mostrando que pêra mais segurança sua délies se deve fazer. E com quaees quer outras booas rezoes que bem
parecerem. E asy mesmo vos trabalharees de se fazerem as ditas nosas casas mais fortes podemdo logo seer feyto. E

929. "Carta do capitão Simão Gonçalves a el-rei de Portugal na qual lhe dá várias noticias relativas à partida de homens para Safim" (Ilha da Madeira,
1510, Março, 14), gav. XV, maç. 1 - doe. 64, As- Gavetas, (1960-1977), vol. IV : 93.
930. "Carta a el-rei de Portugal com várias noticias de Safim" (s.d.), gav. XV, maç. 1 - doe. 52, As Gavetas, (1960-1977), vol. IV : 68.
931. Gav. XV, maç. 19 - doe. 13, As Gavetas, (1960-1977), vol. V : 264-265.
932. Maç. 1, doe. 43, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 4.
933. Maç. 3, doe. 123, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 12.
934. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, xviii, (1949-1955), parte II : 59,60,61.
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fazemdose ambas estas cousas e com ellas ficasem asy fortes as ditas nosas casas que com toda segurança podesem
nellas ficar xxb ate xxx home es com allgû ma artelharya e armas leixalloses fycando com elles o dito ayaziet.

A acessibilidade ao exterior, por via da proximidade com o muro, como é o caso de umas casas do
castelo de Santa Cruz («que estam a par do muro»), mandadas sobradar para guardar
mercadorias936, e a saída para o mar são factores determinantes de uma implantação segura.
Na avaliação do primeiro lugar de assento, no interior de uma estrutura urbana ou em território
aberto, recolhido na embocadura de um rio, mas junto da linha da costa (já que a costa magrebina
oferece poucas angras seguras) ou mais para o interior, como ponto de penetração no «sertão», a
determinação do sítio da fortaleza constitui o elemento decisivo da tomada de pé em terra.
"Ynstruçam que leuou Femam Diaz" (Lisboa, 1514, Agosto, 10 [«o secretario a fez»]). I t e m , q u e n o s l e i x a r a l y u r e m e n t e e s e m

inpidimento allgû u fazer h û a fortaleza a nosa uomtade de muro em Marroquos e no lugar onde nos ouuermos por
mais noso servjço a qual mandaremos fazer a nosa propria custa e despesa e soomente elle dará toda ajuda e bõo
aviamemto que de nosa parte lhe for requerida pêra niso podermos ser melhor servido e com mais breuidade.
A Instrução referida é acompanhada de uma Lembrança, reforçando um último apontamento que é acrescentado já depois
de concluído o texto, e colocada a data:
"Lenbranças que leua.. .Femam Diaz" (Lisboa, 1514, Agosto, 8 [«o secretario o fez»]). E asy o l h a r e s p o r O l l u g a r o n d e VOS p a r e c e r q u e

se poderá fazer fortaleza, que seja forte e seguro.938

Um primeiro aspecto da estratégia de consolidação da posição local consiste na fundação do reduto
e o reforço de uma presença militar permanente que se destina a segurar um mínimo território de
rectaguarda, alargar o espaço de domínio local ou simplesmente apoiar as incursões de razia.
A figura do reduto está associada ao desenvolvimento de uma noção de casa-fortQ e de fortaleza. É
certo que ainda se observa o uso concorrente da palavra castelo, mas a diferença de sentidos começa
a delinear-se no reinado de D. João II, a partir do momento em que a palavra 'fortaleza' substitui o
termo 'castelo' na designação mais precisa de uma estrutura defendida compacta e provida de
bastiões, de perfil rebaixado. (A passagem a uma noção de fortaleza abaluartada encontra-se
registada, por exemplo, na sequência de alvarás relativos ao castelo de Alvor e à confirmação de
certas mercês a D. Álvaro de Ataíde, emitidos em 1475 e confirmados em 1488 e 1496

.)

A alusão à forma da construção militar e as datas em que é documentado o uso da palavra fortaleza, permite retraçar a
ligação entre a designação e uma figura precisa de estrutura fortificada. Se essas indicações forem cruzadas com as
intervenções mandadas realizar por D. João II nas cidades, vilas e castelos dos estremos, em 1488, os presentes enviados
pelo rei de Nápoles, todos eles respeitantes a arte da guerra, a execução do túmulo de D. Afonso, marquês de Valença,
que apresenta a figura emblemática de dois engenhos da guerra, e mesmo o carácter de toda a edificação do paço de
Ourém, muito próximo dos desenhos de Francesco di Giorgio (lançando a dúvida de uma datação anterior a 1460, ainda

935. Maç. 5, doe. 28, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 22.
936. Carta de Afonso Rodriguez e Francisco Fernandez, Castelo de Santa Cruz (1513, Dezembro, 24), maç. 14, doe. 31, Documentos do Corpo
Chronologico, 1925 : 72.
937. Maç. 15, doe. 107 (minuta muito dilacerada), Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 106.
938. Maç. 15, doe. 107 (minuta muito dilacerada), Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 108.
939. Carta do rei a respeito da construção da fortaleza de Alvor e concessão da alcaidaria a Álvaro de Ataíde, Montemor-o-Novo (1496, Janeiro, 29), in
Viterbo, Diccionario dos architectos, 1904, vol. Ill : 429.
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em vida do primogénito de Bragança), podem ser balizadas as marcas joaninas de uma importante actualização da
arquitectura militar, que se dá na década que culmina no casamento do príncipe D. Afonso, em 1490.

Na sua compacticidade e articulação funcional, a casa-forte será o elemento essencial de uma
primeira ocupação em terra, articulada com as rotas de navegação de comércio e conquista.
No caso da conquista ou da ocupação negociada, a estrutura urbana da vila poderá ser dividida, de
modo a reduzir a área efectivamente ocupada pelos Portugueses, num procedimento denominado
«atalhar». São várias as referências a essa acção de atalhar. No castelo de Ceuta, o atalho está a ser
definido em 1480, em conjunto com o reforço das velhas estruturas muradas, obras para as quais é
realizado um projecto.
Apontamentos a respeito da forma do castelo de Ceuta (1480 ?). Esta fortaleza avéra h ù u atalho do muro da parte do Estreito no
lugar homde vay emlegido na mostra o qual sera de dez palmos de groso e d'alto avéra sua altura no amdar dos outros
muros velhos que comfinão com eles com seu peitoril de cinquo palmos de grosso e d'alto sete com seu chãofro da
parte de fora de quatro palmos de decemte. E neste lamço avera duas bombardeiras repartidas em seus terços...

Idêntica necessidade de atalhar surge em Safim e em Azamor.
Carta a ei-rei de Portugal com várias notícias de Safim (s.d). Item eses que hy avya a mayor parte deles se querem hir porque vem
esta cydade muy gramde e que a nom atalham e ham medo de ficar nela asy como estaa e pêra se acolherem ao
castello tynham ja feitas algû as casas e outras avydas por homde cuydavam que o atalho avya de ser e aimda mais
largas do que eu quisera ha maneira que Pêro Corrêa e Roy Barreto o ordenavam.
. . . e este logar asy como esta nam ha mester menos de dous mil omens pêra o gardarem da jemte da terra ata o Vosa
Alteza nom atalhar e isto nom cuide que pode deixar de ser porque nom vyvera nhum ornem neste logar.

Sebastião Leite refere em Azamor, já em 1510, a construção de um atalho que o rei manda
suspender. Por essa altura, o capitão procedia à abertura de uma porta no dito atalho, que não estava
prevista no regimento das obras 942 . Em 1513, já depois da campanha do duque de Bragança, seguese a edificação de um castelo forte e de um atalho, cujo traçado e construção merecem a atenção
logo a seguir à ocupação, como o indicam sucessivamente as cartas de D. Jaime, em que é referida
a «grande presa atalhar esta cidade»

, de Dom João de Menezes, que toma conta da cidade, depois

da partida do duque944, e de Nuno Gato. Este equaciona a alternativa de avançar primeiro com um
reduto mais pequeno, sem prejuízo de uma ulterior ampliação, caso a terra «frutificasse».
Carta de Nuno Gato, Azamor (1513, Dezembro, 18).... seja Senhor a vyla mais pequena porque posto que espcreuão a Vosa
Alteza que nam quabe de dentro do castelo gente e que a pouquas casas nele a hy muito grandes pardieyros e chãos
e monturos por onde se farão grandes aposentamentos e se a terra Senhor frotifycar bem sera encesareo ho atalho
grande e se nam abastara por agora ho castelo velho forte cõ algua cousa majs datalho . . . .

O reduto criado dentro do espaço da vila cercada é isolado contra a restante área entre-muros por
meio de uma estrutura defensiva própria que se liga directamente com a porta do mar e o porto. A
940. Gav.XV.maç. 17 -doe. 9,As Gavetas, (1960-1977), vol. V : 79.
941. Gav. XV, maç. 1 - doe. 52, As Gavetas, (1960-1977), vol. IV : 69.
942. "Carta de Sebastião Leite, contador de Azamor a el-rei na qual agradece a mercê de o ter mandado pôr em liberdade" (1510, Novembro, 12), gav. XV,
maç. 21 - doe. U,As Gavetas, (1960-1977), vol. V : 470.
943. "Carta ao rei, do Duque" (Azamor, 1513, Setembro, 30), maç. 13, doe. 62, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 57.
944. Cartas, 1513, Dezembro, 1 e 5, Documentos do Corpo Chronologico, 14-4.18, 1925 : 62,66.
945. Maç. 14, doe. 30, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 135.
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intervenção realizada nas estruturas urbanas locais é incisiva. Contempla a actualização de sistemas
defensivos, com o reforço das muralhas e a realização de obras complementares de defesa, como
baluartes, fosso (de mar) e couraça, conjugadas eventualmente com a demolição de construções
adjacentes à cerca, no interior do tecido urbano, para desobstruir a zona de atalho.
O quadro de intervenções é completado com a realização de obras de beneficiação das estruturas
portuárias. A fundação de instituições religiosas e assistenciais depende da importância conferida à
vila, como é o caso da cidade de Safim que é elegida como sede de bispado.
Em paralelo com a ocupação de núcleos urbanos existentes, procuram-se novos sítios estratégicos
ao longo da costa que reunam as condições para se tornarem pontos de apoio em terra, em
articulação com as rotas do comércio, mediante o assento de um possível entreposto comercial e de
um reduto fortificado - um castelo ou casa-forte, com acesso imediato à agua e em contacto directo
com o mar. Dependendo da dimensão do recinto, a edificação pode integrar uma parte de
instalações subsidiárias das funções defensivas cometidas, como armazéns de armas, de munições
e de víveres, uma casa de feitoria e alfândega (Azamor946), porventura um celeiro, uma cisterna
(por exemplo, em Safim, pedida por Diogo de Azambuja947), aposentos para figuras de comando
militar e fronteiros habitarem, e um lugar consagrado (um oratório, uma capela).
Carta de Afonso Rodriguez e Francisco Fernandez (Castelo de Santa Cruz, 1514, Setembro, 11). E q u a m t O as o b r a s q u e se ate gUOra

fezeram foy acabaremse hit as casas pegadas com ho muro pêra prouimento de Vosa fazemda e apousamtamento
dalgO s moradores e asy sobre a capela se acrecemtou h Q a çotea com suas ameas e fyqua com a torre pêra daly jugar
ha artelharia pêra bamda da sera que estaua muyto fraquo de pedra e barro e fiqua muyto forte e formoso e nã com
muyta despesa e se vay acrecemtamdo ho muro da capela ate a feytorya que hera muyto bayxo por ser da bamda do
primcipall combate que tem esta fortaleza.

A fortaleza e casa-forte constituem o ponto de partida e o centro da ocupação local. Centro
marginal, e mesmo extremo, na medida em que a posição defendida se relaciona o mais possível
com a água, eventualmente numa península ou mesmo numa ilha, como é o caso do Castelo Real,
nas ilhas de Mogador, e do castelo de Aguz. A definição do reduto defendido, contra terra, antecipa
a fase subsequente de alargamento da ocupação. Na expansão do núcleo inicial, a fortaleza
permanece como reduto isolável no interior de um recinto de maior dimensão que inclui uma área
habitacional, uma edificação consagrada ao culto e uma estrutura assistencial, entre outras
construções de apoio à vida local.
À dificuldade de sustentação das possessões marroquinas, isoladas relativamente a um Hinterland
com frequência hostil, acresce o problema da defensabilidade local dos sítios ocupados. A

946. "Carta de António Leite" (Azamor, 1514, Julho, 27), maç. 15, doe. 97, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 110.
947. "Carta de Diogo de Azambuja para el-rei" (Safim, 1507, Dezembro, 12), maç. 6, doe. 69, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 24.
948. Maç. 16.doc. 11, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 119.
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possibilidade de defesa coloca-se duplamente, tanto em relação com as condições de acessibilidade
a partir do mar, como em face das características do território envolvente. A existência de elevações
e montes «padastros», a partir dos quais uma fortaleza podia ser dominada, constitui uma das
maiores preocupações das fundações portuguesas, em especial nos casos em que o território
envolvente não se encontra pacificado. Por seu turno, os ventos dominantes de Levante e as
características de uma linha de costa que oferece poucos pontos seguros de desembarque
condicionam a aproximação aos sítios portuários. Em várias momentos há a notícia de recifes que
fazem perigar a aproximação a terra, e limitam o calado das embarcações.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, li. [Cerco de Arzila e entrada pelo Rei de Fez, 1508]... hauedo três dias que ha villa era
ganhada dos Mouros, foi dom loam [de Meneses] surgir fora do arrecife, por caso da muita artelharia com que hos
Mouros tirauam das suas estancias, onde esteue três dias sem entrar, ha hO a por ho mar andar de leuadio, & ser ho
arrecife muito perigoso, & a outra, & principal, por nam saber se era ho castello ganhado dos Mouros, porque
sabendoho, lhe aproueitára pouco ho desembarcar, pois nam tinha gê te pêra poder em terra pelejar com ho grade
poder delRei de Féz.

O caudal dos esteiros, o assoreamento da embocadura de rios e certas zonas pantanosas, junto da
foz, restringem ainda mais a acessiblidade, por via marítima, a estruturas urbanas, implantadas no
abrigo de um estuário. Rui de Pina anota, por exemplo, a dificuldade em chegar a Alcácer-Ceguer:
Pina, Chron. D. Affonso v. [Alcácer-Ceguer, 1459, Março a Junho] EIRey entendeo logo no fazimento da coiraça
d'Alcacere, por cuja myngoa quando tornou sobr'ella de Cepta a nom pode socorrer, nem bastecer como quisera;
porque era mais afastada do mar, do que compria pêra navios sem empydimento e contradyçam dos de fora a
poderem prover.

Durante largo tempo, alguns dos lugares costeiros tornam-se pontos de apoio e de partida para
incursões ao interior do território que configuram razias de pilhagens, mais do que tentativas
concertadas de submissão de uma área mais vasta e de alargamento dos domínios, tomados pelos
Portugueses.
Em determinadas situações, as saídas são aproveitadas explicitamente para acções de formação
militar da gente de armas e de fronteiros que cumprem temporadas de comissão no norte de Africa.
As incursões tomam um nítido contorno defeitos cavaleirosos que são apreciados do ponto de vista
da honra, da ordem dos participantes e da boa ordenança das formaturas em vanguarda e retaguarda
e alas.
Góis, Oiro», do Felicíssimo Rei,m. [Safim 1510]... ho que assi ordenado Nuno fernandez saiho da cidade ahos vinta dous
dias do mes de Dezembro (que foi hum dia antes de ser de todo assentado ho cerco) com trezentos, & settenta de
cauallo, & cento de pé, & quatro peças dartelharia encarretadas, com ha qual cõpanhia se pos em hû a atalaia com
sua gente em ordê de peleja, se hos Mouros ho viessem cometter, dos quaes se poseram ano redor delle muitos de
pé, & de cauallo, sem ousarem de lhe chegar, ho que vendo se recolheo com sua gente ordenada, vindo hos Mouros
ladrando trás elle, ahos quaes por serem tantos que cobriam ha terra nam quis fazer volta, nem dar licença a algû s
fidalgos mancebos pêra sairem da ordenança a escaramuçar com elles,. ..
949. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, xxviii, (1949-1955), parte II : 96.
950. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Affonso V, cxli, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 784-785.
951. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xii, (1949-1955), parte III : 53.
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Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, m. [Safim 1511, Novembro, 23] Era tamanha esta caualgada, que tomaua mais de mea
legoa, pelo que temendosse Nuno fernãdez que dessem hos Mouros sobrelle, pêra poder caminhar mais á sua võtade,
& com menos perigo, por estar longe de Çafim, & ho caminho ser mui roim, mãdou alargar todo ho gado meudo, &
camelos & cõ hos demais começou de caminhar com sua vanguarda, retaguarda, & alas em ordem,... '

A esse nível, o norte de África torna-se domínio de formação e de prática da condição de fronteiro.
A responsabilidade de orientação das pessoas de armas está a cargo de figuras principais da
nobreza, a quem são cometidas funções locais de administração e de capitania das vilas. Existe o
conceito de tempo de serviço, de estada e de "comissão".
Na prática, essas acções configuram uma defesa activa, exercida em terra, em movimentos de feição
militar que permitem suprir o reduzido número da população do assento local. Em numerosos casos,
a população de armas local é assegurada por meio de homiziados e condenados, a quem é comutada
a pena, no reino, a troco de servirem por tempo certo nos lugares de Africa. A defesa dos lugares
depende do recurso a gente de armas trazida de fora que perfaz uma população flutuante, disponível
por tempo de comissão ou de pena, ou trazida de emergência, num momento de maior assédio.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, m. [Arzila 1509-1510] Neste të po hauia ë Arzila muitos frõteiros, dos quaes ho primeiro
cj veo depois de Nuno fernãdez dataide foi dõ Ioão mascarenhas capitão dos ginetes, hos outros eram dõ Fraçisco cj
depois foi cõde do Vimioso, filho de dõ Afõso Bispo Deuora, de qu è ja a trás fiz mençã cõ vinte de cauallo, & oitè ta
de pé,... 953

Os registos de Damião de Góis continuam para os anos de 1509 a 1512. Em várias passagens da
crónica surge de novo o tema dos fronteiros.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, m. [Safim c. 1512] Neste tempo chegaram de Portugal, dom Luis de meneses, filho de dõ
Ioão de meneses, cõde de Tarouca, Priol do Crato, & dõ Aluaro de noronha, õ, depois foi capitão Dazamor, cõ çem
lanças cada hû, de que lhes elRei deu a capitania separadamente, leuando por regimento, que em tudo fezessë ho
q lhes Nuno femandez mandasse, sem sairè de sua ordenança. Mas posto cj estiuessem pouco të po è Çafim,Nuno
fernandez dataide poios exercitar, fez duas ë tradas arte ha villa Dalmedina, por estarem aleuantadas hos principais
delia, em õ, hos leuou consigo, cõ has duzentas lanças que trouxeram de Portugal,.. .
Neste tê po mãdou elrei dõ Emanuel Nuno da cunha a Çafim cõ çè laças, pêra lá estar por frõteiro, debaixo da
bandeira, & mãdo de Nuno fernãdez dataide, & screueo a dom Nuno mascarenhas q se viesse pêra ho Regno, &
deixasse has suas çë lanças a Nuno fernãdez.

A presença de cavaleiros, no norte de Africa, inscreve-se num quadro mais alargado de
movimentações de homens de armas portugueses e estrangeiros, cujas deslocações, aliás, são
decisivas para explicar o modo como são aprendidos e transmitidos os conhecimentos militares. Por
exemplo, na tomada de Azamor por D. Jaime, em 1513, quatro dos capitães da ordenança
exercitaram-se anteriormente na guerra em Itália.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, m. Hos capitães da ordenança... foram . . . todos quatro mui esforçados caualleiros, &
bõs soldados, de que deram manifestos sinaes em Italia onde muito exercitaram ha guerra, & teueram nella cargos,
& officios hõrrados955.
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E na corte portuguesa aparecem, em 1516, três gentis homens polacos que pedem para serem
armados cavaleiros por D. Manuel. Mais importante que o facto em si é o enquadramento dado por
Damião de Góis, que faz referência à presença da nobreza portuguesa em África, com o propósito
explícito de se exercitar na arte da guerra.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV. Ha causa principal da sua vinda foi pedirem a elRei que da sua mão hos armasse
caualleiros, ha qual honrra desejauã hauer delle pelo grande nome q por todas aquellas partes donde elles eram
naturaes, & vezinhos tinha, por causa das nauegações que fazia, Prouinçias, & regnos que sobjugara, & guerras que
cõtinuamê te trattaua contra hos mouros, turcos, & imigos da nossa sancta fé, no que aquella naçã polona nos he
cõpanheira, pola cõtinua guerra que tem contra hos Tártaros, na qual ha sua nobreza se exercita quomo ho qua faz
ha nossa na dafrica.956

Na descrição de Góis, a figura de D. Henrique de Meneses merece um apontamento especial, que
confirma a ideia de que a arte da guerra se ensina, praticando.
O percurso desse filho segundo do conde de Tarouca leva-o a afastar-se de uma carreira, ligada à
religião e ao estudo, para se dedicar ao exercício da guerra, acudindo aos rebates de Africa. De volta
à cidade, no regresso de uma saída, D. Henrique de Meneses fica para trás com alguns poucos
cavaleiros. Encontram-se reunidos junto dos muros, do lado de fora da cidade, apeados dos seus
cavalos, numa pratica sobre «as causas que podem mover um alcaide a não sair ao campo como
tem determinado», quando são surpreendidos pelos mouros que assomam de novo.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, i v . . . . & pareçendolhe que já nam viria pois ho arte então nam fezera, aho quarto se veo
pêra a cidade, & sendo junto dos muros mandou á gente que se recolhesse, ficando elle com aigu s pouquos de
cauallo praticando sobellas causas que poderiam mouer ho Alcaide a não sair aho campo quomo tinha determinado,
mas stando nesta pratica, deçidos dos cauallos, em tam pequeno spaço de tempo que hos que foram pêra a cidade
não tinhão mais feito que chegar a suas casas, & dessellar hos cauallos, ho sino, & bombardas deram sinal de mouros
que assomauam que era ho mesmo Alcaide,.. . 957

Se no Magrebe a dimensão dos primeiros assentos é a de um reduto pontual, no espaço do território,
a de uma alcáçova, isolada contra a vila em que se insere, ou, em alguns casos, a da estrutura urbana
por junto, o problema que se coloca, desde logo, é o da sustentabilidade de tais lugares, face a um
Hinterland não submetido.
Ora, o debate em torno da viabilidade da conquista e da manutenção dos lugares de Africa surge
desde o início, com a tomada de Ceuta, e continua no reinado de D. Duarte, a propósito do interesse
em prosseguir a campanha em Africa, com a tomada de Tânger. A situação merece conselhos de
vários senhores de Portugal, entre os quais se conta o do infante D. Pedro. Num escrito que redige
a pedido do rei, à semelhança de outras pessoas principais, o infante manifesta reserva à
prossecução de campanhas que se esgotam na tomada de lugares pontuais, pois a dificuldade está
em obter o senhorio do campo que permite segurar os lugares já conquistados.

956. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, iiii, (1949-1955), parte IV : 9.
957. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxvii, (1949-1955), parte IV : 210-211.

820

Pina, Chron. D. Duarte. Do voto e conselho que ho Ifante Dom Pedro deu a EIRey, contradizendo a hida d'Africa . . .
. . . porque se Vos, Senhor, tevesseis esíaa conquista d 'Africa, como Castella tem a de Grada, em que cada Lugar
de Mouros que se toma, se faz logo defensam e recebe emparo d 'outro de Christaaõs, seu vezinho, avelloyapor bem;
mas vós naõpodees aalem tomar Logar, em que possam viver homees vossos, que, com temor dos imigos, ousem
sair fora, nem aproveitar a terra. E isto, Senhor, causa nom teerdes, nem poderdes laa teer ho Senhorio do campo,
sem ho qual, toda conquista será, com razom, de muito perigo e pouco proveito. E bem crêo eu, que os Reys destes
Regnos vossos antecessores, segundo eram muy ricos e muy poderosos e de valentes coraçooens, e dos imygos da
Fee próprios perseguydores, nom lhes passara esta empreza polias memorias, se nella nom viram mais destroyçom,
que acrecentamento de seus Regnos; porque, como prudentes, esguardariam que ho Principe ou Senhor, para
conquistar Regnos estranhos, de necessário ha mester poder, com que se faça Senhor dos campos, pêra os
livremente correr e se aproveytar das preás e despojos délies, e, com pequeno poder, nom se deveefiar em palanques
nem artelharias, que convêm mais pêra segurança dos Conquistados, que pêra honrra nem proveito dos
Conquistadores. E esta gente, que ordenaaes, se vay tomar alguã Lugar de salto, como algu\X s fezeram, he muy
perigosa ventura: . . .

A questão tem interesse, pois desde logo estão enunciados os parâmetros que irão estar na origem
de uma viragem de estratégia militar, com implicações directas no plano da arquitectura militar.
D. Pedro nota que a segurança conferida pelos meios militares (palanques e artelharias, na
especificação do seu tempo) convém mais àqueles que se encontram na posição de defesa e de
resistência. A superioridade de meios militares não configura a certeza de um desfecho favorável
aos atacantes. Além da qualidade e actualização dos sistemas de fortificação, voltados a uma
resistência permanente, é a possibilidade de acção móvel e de movimentação livre das forças, no
território, que garante a conservação de uma possessão. A estratégia de movimentação militar no
espaço e a noção de território de conquista não deveria, pois, ser descurada frente à tomada de
lugares. Contudo, é essa tomada isolada de lugares que parece alimentar o imaginário de fronteiros
e aventureiros, atraídos às campanhas marroquinas.
O debate instalado equaciona os dados de uma estratégia de conquista e domínio do espaço de um
território, pela continuidade da intervenção activa militar que necessita ser ponderada relativamente
à função do assento defendido e da fortificação construída com capacidade de resistência passiva.
No conselho de D. Pedro está apontada uma questão que apenas mais tarde encontrará uma resposta
satisfatória, no âmbito dos sistemas integrados de fortificação moderna. A conquista de lugares e a
sua defesa hão-de ser garantida por via da concentração de esforços e da edificação de estruturas
militares permanentes, sustentáveis por si e articuladas com uma rede avançada de defesas, que
pontuam o território sob domínio directo e asseguram a subjugação das populações locais. No
entanto, até ao primeiro quarto do século XVI, as acções de conquista prosseguem ainda na
dispersão de pequenos pontos defendidos, apoiados numa permanente deslocação e movimentação
de meios humanos, num quadro bem distinto de uma política de sedimentação local e de

958. Pina, Chronica do Senhor Rey D. Duarte, xix, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 532,533.
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miscigenação com as populações, como será necessário seguir, mais tarde, para garantir a
manutenção dos domínios no Oriente.
A ocupação ensaiada no norte de África e a fundação de novos lugares aí praticada permite
equacionar certos aspectos mais especificamente "disciplinares", que encontram aplicação nas
estações constituídas ao longo do caminho do Oriente, a partir da costa oriental de Africa. Trata-se
das questões da escolha do sítio adequado, numa área territorial mais alargada, da determinação
conveniente da implantação do lugar, da configuração da fortificação e da forma do assento urbano.
A esse respeito, as experiências falhadas da Graciosa e Mamora e o relato das razões que
determinaram o insucesso das operações permitem uma tematização positiva e directa dos
problemas mais importantes a tomar em consideração na fundação de um assento defendido.
Em 1489, D. João II toma a decisão de fundar a «vila com sua fortaleza» da Graciosa «sem
conselho, e contra Conselho»959. Uma planta do troço inferior do rio Lucos, com a descrição do
sítio de Larache, realizada antes de 1610960, permite caracterizar o problema de uma nova fundação
urbana a implantar a montante da foz de um rio, considerando as condições de navegabilidade do
curso fluvial e a possibilidade de dominar a barra com uma fortificação [313]. A fundação da vila,
a cerca de três léguas da foz do rio Lucos961 ou uma légua e meia, marca o início de uma penetração
para os territórios do interior. Destina-se a fortaleza a acolher uma população de fronteiros e gente
de armas para, com ajuda de outras cidades e vilas ocupadas, fazer guerra a Fez e Alcácer-Quibir e
conquistar ou submeter a tributo as terras que seja possível. O rio é sondado e são ordenados os
meios materiais e técnicos necessários à execução da obra. Os recursos humanos enviados são os
estimados suficientes para a manutenção corrente da vila, pois o rei confia poder assistir, em caso
de assédio, com meios de reforço e de socorro. O assento começa pela instalação de uma estrutura
provisória feita de paliçadas de madeira, sobre fundações já definitivas de pedra e cal, que é
completada por valos de defesa. Embora a operação tenha sido preparada com cuidado, falha
redondamente, apesar de terem sido enviados importantes reforços de gente de armas, para defender
a continuidade da ocupação. O sítio escolhido na margem fluvial situa-se demasiado no interior,
relativamente à embocadura do rio, o que dá azo aos mouros para organizarem o controlo da entrada
na barra, cortando a navegação no rio, por meio de estacadas, de modo a cercar e isolar a vila do
exterior, e impedir o seu socorro por mar. O abandono do lugar será justificado pelo facto do rio não
ser navegável, durante todo o ano, e por a terra ser naturalmente doentia.
959. Pina, Chronica D 'EIRei Dom Joaõ II, xxxviii, Crónicas de Rui de Pina, 1977 : 957.
960. António Dias Farinha, 1'lantas de Mazagão e Larache no inicio do século XVII (Lisboa : Instituto de Investigação Científica Tropical, 1987) : 5-8,fig.
961. David Lopes, "Os portugueses em Marrocos . . .", História de Portugal, (1928 - 1954), vol. Ill : 450.
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A decisão de D. Manuel de fundar a fortaleza de Mamora constitui uma repetição avisada da
experiência da Graciosa. A operação é preparada com uma antecedência de anos, pois o rei manda
anteriormente sondar as embocaduras de rios e reconhecer os sítios adequados para a fundação de
novos lugares, tarefas de que são incumbidos marinheiros experimentados e espias, tendo Duarte
de Armas por missão desenhar os sítios elegíveis para o efeito. Também neste caso, a expedição
parte com os meios materiais e técnicos necessários à execução completa da obra. Há contudo
algumas diferenças relativamente ao projecto de D. João II. Desde logo, os recursos humanos
enviados são em número e qualidade impressivos. Incluem forças militares, capitães
experimentados (incluindo um capitão que esteve em Itália e acompanhou D. Jaime a Azamor),
coronéis e «milhares» de soldados de ordenança, marinheiros e oficiais para a construção, bem
como - essa a novidade - moradores com as suas famílias, no claro propósito de fundar uma colónia
que garanta o povoamento em permanência. Tal definição do assento é nova, pois até então, a
população portuguesa que susta as vilas e lugares de África é transitória. Além de um certo número
de pessoas dedicadas ao comércio e a ofícios necessários à permanência local, contam-se sobretudo
gente de armas e condenados, a quem foram comutadas penas, em troca de um tempo de serviço
nos lugares de Africa.
Em Mamora, a escolha do sítio no rio Cebu é indicada por Diogo Berrio, um dos pilotos que
participa nas viagens iniciais de reconhecimento

. Também aí há a intenção de implantar o

assento, como posto avançado no interior do território, aproveitando o facto de o rio Cebu ser um
dos mais caudalosos da região. Contudo, observado o local no momento em que se dá início à
campanha, é julgado mais avisado escolher um sítio próximo da foz, onde se julga estarem reunidas
as condições de abastecimento de água e de facilidade de desembarque. A operação decorre nos
meses de Junho a Agosto de 1515, sob a direcção de Diogo Boutaca. Logo no primeiro dia é armada
uma vila de madeira, protegida por um fosso de maré, que antecipa o início da construção da
fortaleza. Porém, tal como aconteceu na Graciosa, também em Mamora os mouros cercam a vila e
defendem a embocadura do rio com estâncias e artilharia. A partir do momento em que logram
atalhar o curso fluvial, condicionando efectivamente a navegação, a situação da fortaleza torna-se
insustentável, pois toda a operação tinha sido planeada, tendo como garantia a possibilidade de um
regular abastecimento de mantimentos e materiais e de reforços de gente de armas que se mantinha
na frota, ancorada ao largo da costa.
Diogo de Medina escreve uma carta para o rei, dando um parecer em cima dos acontecimentos e
atribuindo a Boutaca alguns dos erros fundamentais que justificam o desaire da empresa
962. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, lxxvi, (1949-1955), parte III : 273-276.
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primeiro lugar, a escolha de um sítio baixo para a implantação do castelo, de tal modo que pode ser
subjugado a partir das elevações próximas e ficava no Inverno rodeado por água; além disso, uma
localização demasiado interior que deixa aos mouros a possibilidade de ocuparem e fortificarem um
lugar junto da foz do rio. Nessas condições, seria necessário defender, por acréscimo, a rota do rio,
para o que haveria que ter provido uns «caravelones de Tavira e Faro» a remos, tal como o duque
tinha feito em Azamor.
A análise das razões por que falham as tentativas de fundação de lugares como a Graciosa, Mamora,
e Santa Cruz do Cabo de Guer (aí devido à presença do monte sobranceiro e à dificuldade de
abastecimento de víveres e lenha), entre outros, permite compreender que a indefensabilidade de
cada um dos sítios é ditada por uma conjugação de factores. Conta-se a falta de salubridade de certos
lugares; a dificuldade em sustentar a vida nas fortalezas e vilas, pela falta de domínio do território
de retaguarda que assegure o abastecimento de água e de mantimentos, lenha e pastagens para o
gado; a existência de um monte cadastro; e a deficiente acessibilidade, que pode ser condicionada
pela existência de pântanos, pela diminuição do caudal do rio, nos períodos de estiagem, por
assoreamento da barra e pela existência de ventos dominantes adversos.
À luz das experiências falhadas, compreendem-se os cuidados de que se rodeia D. Pedro de
Mascarenhas, na escolha do sítio para a fundação de uma nova fortaleza, na boca do rio de Tetuão.
D. Manuel incumbe-o dessa tarefa, depois de ter providenciado antes, secretamente, a recolha de
informação por outra pessoa.
Como diz Damião de Góis, o rei teve «grandes intelligencias sobelo modo que poderia ter pêra
tomar Tetuam, & fazer nelle ha a fortaleza»964. De facto, no relato da progressão no espaço de D.
Pedro pode ser seguida a lição de um lento tactear e inteligir das condições locais.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV
foi amanhecer a boca do rio de Tetuam, & posto que a terra se apellidasse, por serem
sentidos dos guardas do rio, nam deixou dentrar com hos bargantins, & bateis, & sondar ho canal da barra, que achou
de baixa már em quatro palnos, & meo, & de preá mar em dez, & dè tro da barra, hum tiro de besta mais adiãte, de
duas braças largas de baixa màr, & de preá már três, & achou que da banda de Septa de longo do rio era tudo area
tesa, & da outra ha terra mais alta feita em ribanceiras a modo de sopal, & do sertam nam pode sober mais, que
dizerenlhe que era a terra mais tesa, porque nam ousou de desembarcar, por hos mouros jà hi acodirem a repique, &
terem ainda por ver ho descarregadouro, que he htt a mea legoa da boca do rio, no qual achou já mouros de cauallo,
& de pé, besteiros, & spingardeiros, que lhe vinham defender ha terra,... 5

A narrativa de Góis descreve sucessivamente os tópicos da defesa pela ausência de um padrasto e
a possiblidade de fazer uma fortaleza defendida por um fosso de marés. São consideradas as
963. Ver : 133-134 ; Carta de Diogo de Medina para o rei (Rio de Mamora, 1515, Agosto, 1), in Viterbo, Diccionario dos architectos, s.v. "Boytac
(Diogo?)", 1904, vol. I, n.° 88 : 127-128.
964. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxv, (1949-1955), parte IV : 234.
965. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xlviii, (1949-1955), parte IV : 134-135.
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João Mateo Benedetti, Planta e discripção de Larache feita por João Mateo Benedetti a sua Magestade
Catoliqua muito antes de . . . em poder de cristãos em Afriqua, anterior a 1610
A vila da Graciosa situava-se alguns quilómetros a montante de Larache e da foz do rio Lucos.
Planta e discripção de Larache conforme ao original que João matteo benedetti, fes em a qual estão
dessenhados algu ns luguares notáueis e apontados por letras cuja declaração hé a sseguinte
A, Hé hu Banquo que fás Barra á entrada do Rio, tem de comprido cento e sincoenta passos e de larguo
vinte diste da bocca do Rio duzentos passos;
B, Hé hû Penhasquo ou Rocha desuiada da Ponta onde está o forte trinta passos;
C, Hé hfl forte moderno em meio do qual há un Algibe de ágoa mui boa;
D, He hù a Mesquita a que os mouros chamão Dabudan está en sima da costa que vaj ao Rio;
E He donde o campo se comessa a leuantár para a parte do Castello dos Genouezes por espásso de
quinhentos estádios;
F, He a Torre dos Genouezes desde a qual para a parte de meio dia se vaj o campo abaixando perpendicular
perto de 41 estádios e por sua distansia mil e quinhentos passos em a qual Torre ou Castello há
dezembarcadouro e no cabo dos mil e quinhentos passos hé tudo sittio plano por aquella parte;
G He o lugar de larache en que habitão 300 vezinhos cujas cázas são cubertas de Palha;
11 Hé o sittio fundo a que chamão Posso onde surgem os nauios de mercadores;
I, Hé hû Paul areozo que se cobre com a enchente da maré;
K, Hé h 0 a Ilha em a qual com pouquo custo se podem fazer marinhas;
L, são h û as marinhas velhas perdidas por se não benfeiturizárem;
M, he hu Aduár de mouros;
N, São hu ns fornos de cál e hé lugar mais alto que o sitio de Larache quatro estádios e distão delle 192
passos;
O, He hû a Ilha grande onde se podem fazer marinhas;
P, São as Ruinas de hû a Cidade antigua chamada Gemes onde não há mais que h û a mesquitta seu contorno
he de máttos e Aruores siluésteres em sua Ribeira está hû a fonte mui caudaloza;
Q, He hû lugar onde surgem as Galeotas;
R, He hû sittio tão alto como o forte;
S, He h û Baixo de area quazi rente com o már.
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condições do lugar para a edificação, a natureza do solo, a forma do terreno e a disponibilidade de
materiais de construção. Confirma-se a existência de uma fonte de água doce e verificam-se as
condições de acessibilidade. Trata-se do único ponto possível, naquela linha da costa, para fazer um
ancoradouro recolhido, mas o vento de Levante impede o desembarque. Todavia, apesar de
confirmadas todas as condições, a fortaleza não será concretizada.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, IV.... com tudo desembarcaram, & viram ho sitio, que lhes pareçeo mui bem a todos, por
ser terra firme, & cham, sem nenhum padrasto diante, no qual sitio a hi hum esteiro per onde entra augoa a hû as
marinhas que alli ha, em que se poderá fazer lugar pêra starem nauios de remo, & achou que aho lugar, em que se
podia fazer ha fortaleza chegaria ha augoa da mare de preá mar de h û a banda, & que hauia h u a fonte, & augoa doce,
& boa em dous, ou três lugares, & que se acharia onde quer que ha cauassem, & que ho esteiro das salinas se podia
trazer aho màr per derredor da fortaleza, de maneira que chegassem a ella nauios de remo, & que pêra se fazer ha
fortaleza hauia na terra muita pedra, & mato pêra poderem cozer cal, mas que com leuante, por pouco que ventassem
nam poderia desembarcar em toda aquella costa:...

O conjunto de experiências culmina, ainda no reinado de D. Manuel, na decisão de tomar o lugar
de Mazagão como ponto de partida para uma importante fortificação, cuja posição indicia uma nova
orientação estratégica. De facto, trata-se da escolha de um sítio com um porto de mar, independente
de um estuário, inserido numa baía recolhida e protegida por uma linha de recifes, que limita a
aproximação ao porto a um estreito canal de navegação. O recorte da costa forma uma baía
protegida dos ventos, em especial do Levante, tão temidos na frente atlântica. A importância da
decisão de fundação dessa vila e o lançamento da primeira estrutura defendida é ressaltada por
Damião de Góis, sendo atribuída à acção de D. Manuel (nesse sentido, a crónica repõe uma parte
do merecimento devido não a D. João III, mas antes a seu pai): «gagnou em Africa has cidades de
Çafím, & Azamor, & ha villa de Mazagam quomo fica dito, & ás fortaleçeo, & em Mazagam
mandou fazer hum castello muito forte»
No balanço da fundação de assentamentos novos, sob governo de D. Manuel, verifíca-se que as
intervenções urbanas, reconhecidas como tal pela designação de cidade e de vila, se encontram
circunscritas ao território do continente e das ilhas. Na expansão portuguesa marroquina, até ao
final do reinado do Venturoso, a fundação de redutos defendidos configura o essencial da estratégia
de intervenção urbana, na parte que se refere aos assentos novos e na parte da ocupação de cidades
e vilas existentes.
A dimensão reduzida dos recintos defendidos e a condição dos lugares urbanos tomados, associada
à instabilidade dos territórios envolventes, nem sempre pacificados e subjugados, recomendam uma

966. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xlviii, (1949-1955), parte IV : 135.
967. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, lxxxv, (1949-1955), parte IV : 233.
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não dispersão de forças, e a contenção no alargamento da ocupação de áreas urbanas maiores e na
fundação de novos assentos.
Ainda não se coloca o problema do lançamento de formações urbanas novas e de sistemas de
quarteirões ordenados em retícula, que será decidido em Mazagão no reinado seguinte. Também
não se aplicam disposições de regulamentação da edificação, que estão a ser alargadas aos
territórios insulares de colonização, onde as estruturas urbanas se desenvolvem com funções
diferenciadas e apropriadas à distribuição de comunidades socialmente diversificadas, emigradas
do reino e miscigenadas localmente.
11.4.4 A experiência dos primeiros assentos nas partes do Oriente
Na primeira fase da expansão na Africa equatorial e no Oriente, as construções erigidas cabem
genericamente na categoria de castelos e fortalezas (embora a vila de São Jorge da Mina tivesse sido
formalmente elevada a cidade por D. João II), facto que descreve com aproximação a dimensão e o
carácter compacto e defendido da obra realizada, ainda que o interior da fortificação pudesse
albergar outras construções civis e de natureza religiosa.
A estratégia seguida continua a fundação de pequenos pontos de apoio em terra, mediante a
ocupação negociada de certos lugares, situados dentro das cidades ou nas suas imediações.
Localmente, a sobrevivência é precária. A fortaleza ou simples casa de feitoria funcionam como
uma "rótula" defendida que articula a acção em terra e a rede alargada da navegação no mar. Desse
ponto de vista, os assentos situam-se na continuidade de experiências já ensaiadas na costa atlântica.
São pontos isolados, sem um espaço de Hinterland. Contudo, no Oriente, a situação irá extremarse, na medida da imensa dispersão e isolamento de frágeis pontos em terra, na vastidão dos
territórios.
Além disso, a dimensão das cidades e a intensidade do povoamento, a riqueza e o desenvolvimento
dos reinos e potências locais e dos circuitos de comércio desenham um quadro de permanente
conflito de interesses, de hostilidades e confrontos, com que se debate o pequeno núcleo local de
Portugueses que procura fixar-se de modo negociado ou por força da conquista, explorando sempre
que possível conflitos entre os poderes locais.
As dificuldades de comunicação são imensas, a assistência nas situações críticas de assédio é
espaçada, e não é possível o recurso a forças mais especializadas de defesa, como se dá com a
presença dos fronteiros em acções de formação militar no norte de África. Por isso, os relatos da
crónica de D. Manuel desenham para as fundações pioneiras uma situação de permanente acção de
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"guerrilha". As acções decorrem na vertigem da improvisação, com poucos recursos e num esforço
permanente de adaptação a situações inteiramente novas.
Faz parte das características dos primeiros assentos, quando não há um acolhimento consentido
formalmente, o serem precários e provisórios. Um lugar tomado nas proximidades de uma cidade,
ou apenas umas casas urbanas, cedidas para alojamento e feitoria e transformadas progressivamente
numa forma de ocupação local fortificada e mesmo em fortaleza. Por vezes literalmente de dentro
para fora, como o mostra a série de fortificações começadas pouco antes, ou já no período de
governo do primeiro vice-rei da índia, D. Francisco de Almeida (1505-1508). O que distingue esses
primeiros assentos é o carácter provisório da fundação, em que se recorre a castelos de madeira,
trazidos do reino, e se aproveitam madeiras cortadas de palmares, ou se reforçam as próprias casas,
envolvendo-as por uma construção mais resistente.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, I. [Cochim 1503, Setembro, 27] Hauida a licença Francisco dalbuquerque, cõ parecer dos
outros capitães, & feitor assentou que se fezesse acima de Cochim, na borda do rio, em hum lugar forte, &
defensauel, de q se podia fazer muito dano ahos delRei de Calecut por acostumadamente entrarem por aquella banda
quãdo faziam guerra aho de Cochim, & por nam terem entam pedra, nem cal prestes ha fezerem de madeira de
palmeiras, & doutras aruores, que elRei deu licença que se cortassem nos seus bosques, & palmares.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, li. [Quiloa 1505, Julho, 28] E logo aho outro dia começou ha fortaleza, nas mesmas casas
em que pousaua, por estarem em lugar próprio pêra ho tal edefiçio, por ha aguoa bater nellas, pêra segurança do que
mandou derribar tantas casas vezinhas a esta, quantas lhe pareceo necessário: de modo que fez hum mui espaçoso
terreiro, por onde ha artelharia podia varejar hû a boa parte da cidade, & per honrra do bê auenturado Apostolo
Sanctiago, em cujo dia esta fortaleza começou, lhe pos ho nome da sua auoçam.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, ri. [Cananor 1505, Outubro, 22] Ho q sabido polo feitor Gonçalo gil barbosa, lhe dixe q
nam eram hos mouros de Cananor home s pêra ahi ficarê Portugueses sem fortaleza, porq por serem muito ricos,
& poderosos tinha tam pouca conta cõ elRei q lhe çertifícaua que muitas vezes estiuerã pêra ho matar,... & q pêra
isso tinha começados hos aliçerçer, fazê do crer a elRei, q eram pêra h ù a casa de feitoria, q fosse forte em que se
podesse defender dos mouros.970
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, II. [Cananor 1505, Outubro, 23] Aho outro dia desembarcou ho Viçerei, & se vio cõ elRei
de Cananor, em h il palmar debaixo de h û a tenda á borda daguoa: & logo nestas priprimeiras vistas lhe pedio licença
pêra fazer h û a fortaleza na cidade de Cananor
E aho outro dia pela manhã xxiij dias Doutubro, do mesmo anno
de M.D.V, mandou proceder na obra da fortaleza, sobelos alicerces q ho feitor Gonçalo gil barbosa tinha começados,
sob cor de casa de feitoria, no q todolos Portugueses trabalhauão per quartos, cõ muita diligencia, & cõ ha grade
ajuda q pêra isso deu elRei de Cananor, dg tro de çinquo dias foi posto ho muro, & torres em altura, em q se podia
assentar artelharia, & defender hos q dê tro estauão.

Mais tarde, na fundação da fortaleza de Coulão em 1517, já os mouros denunciam abertamente essa
estratégia de fortificação "encapotada" que conhecem estar a ser preparada pelos Portugueses (no
exemplo de Ceilão [316]).
Gòm,Chmn. do Felicíssimofie/,iv. [Hector Roiz em Coulâo, 1517, Fevereiro, 1 ] . . . & porq lhe elRei dom Emanuel tinha
encorne dado q fizesse alli hû a fortaleza, tomou achaque de mandar requerer ha rainha q comprisse has
capitulações das pazes, aho q antes que partisse pêra ho màr Darabia, mãdou hû muito esforçado caualleiro . . . ,

968.
969.
970.
971.
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Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, lxxviii, (1949-1955), parte 1: 184.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, ii, (1949-1955), parte II : 7.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, v, (1949-1955), parte II : 20.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, vit, (1949-1955), parte II : 25.

ho qual chegou a Coulam ho primeiro dia de Feuereiro deste Anno de M. D. xvij, onde negociou tudo de maneira,
que ale de lhe ha Rainha mandar cõprir ho contheudo nos contractos, lhe deu liçè ça pêra. fazer hO a casa forte, em
qualquer parte da cidade que quisesse, pêra hos Portugueses starem nella seguros dos da terra, ha qual logo começou
atiro de pedra do mar, com alicerces fundados pêra sobrelles poderè edificar torres, & paredes, a modo de fortaleza:
ho que vè do hos mouros que morauam na cidade detreminaram de impedir esta obra per via dos gouernadores da
cidade, & dos do conselho delRei, mas ha Rainha ficou sempre firme em seu preposito, pello que Hector roiz
procedia na obra cõ muita deligençia,. .. hos mouros, que veuiam na cidade, & aigu s outros estrangerios q alli
trattauã, vendo ha perda que lhes de tal obra podia resultar, induziram hos gentios, dizë dolhes que se leixassem fazer
aquella casa, que per tempo ha hauiam hos Portugueses de conuerter em fortaleza, quomo ho fezerão em outros
muitos lugares, de que se tinham asenhoreado,
a qual rainha, durando ainda estes negócios, chegou de guerra a
que fora, com cuja vinda cessaram estes reboliços, & ficaram hos portugueses seguros, procedendo na obra que
tinham começada, a qual depois saiho em fortaleza, quomo ho hos mouros deziam.

Na descrição da fundação da casa-forte de Coulão aparece a referência a um dado característico dos
assentos em território hostil. A fortaleza encontra-se preparada para se defender contra as áreas de
povoamento local, isolando-se dentro da cidade ou nas suas imediações, sempre em comunicação
directa com a água.
Em certa medida, trata-se de uma forma de atalho que já era praticada no Magrebe. Agora, porém,
a sua aplicação determina a escolha do lugar e configura a forma do assento desde o início. Não se
trata, como no norte de África, primeiro da ocupação da estrutura urbana local, da revisão do
sistema de muralhas existente e, porventura, da edificação de um atalho.
Na índia, a escolha exacta de um sítio defendido, no espaço do território, perspectiva a fortificação
do lugar e um forte, e um complexo sistema de artifícios complementares de defesa. O terreno em
volta das partes arquitecturais edificadas é defendido por meio de cavas e fossos, ou é simplesmente
desmatado para deixar a aproximação inteiramente a descoberto, e são implantadas estacadas em
terra.
Góis, chmn. do Felicíssimo Rei, iv. [Coulão 1519]... com tudo os nossos nam leixauão de sair muitas vezes fora a cortar
hos palmares que stauam junto da fortaleza, cousa que hos imigos sobre todas sentiam por ho terem por grande
afronta,. . . 973

A definição do assento contra os lugares de povoamento local irá transformar-se inversamente
numa arma de arremesso, usada para isolar a fortificação portuguesa. Poços e fontes situados fora
do recinto defendido tornam-se pontos débeis do sistema, pois a táctica local de ataque passa pelo
impedimento do acesso ao abastecimento de água e, mesmo, pelo inquinamento de poços com
«peçonha» (Coulão, 1519

). Para obviar, há notícia da construção de elaborados túneis e canais

de circulação descobertos, mas abaixo da linha do terreno, de modo a garantir a continuidade do
acesso aos pontos de água.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, II. [Cananor 1507-1508] Quomo elRei de Cananor teue este recado, com ha mor
dissimulaçam que pode, dizendo que ho fazia pêra segurança dos moradores da cidade, & fortaleza, mandou abrir

972. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, xv, (1949-1955), parte IV : 42-43.
973. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, liii, (1949-1955), parte IV : 146.
974. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, IV, liii, (1949-1955), parte IV : 145.
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h Q a caua, que atrauessaua de mar a mar, entre ha cidade, & hum poço daguoa, que estaua hum tiro de pedra da
fortaleza, donde hos nossos bebiam, sem deixar mais seruintia pêra ho poço, que hum caminho muito estreito, sem
dar conta nenhû a a Lourenço de brito,.. . 975
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei,u. [Cananor 1507-1508] Lovrenço de brito quomo foi certificado da guerra, & vio quam
descubertam ë te elRei de Cananor mandara fazer ha caua dentre ho poço, & ha cidade, receoso que lhe faltasse ha
aguoa, porque nam tinha outra nenh 0 a senam aquella pêra beberem, mãdou fazer h 0 a tranqueira j 0 to do poço,
antre elle, & a fortaleza, q tomaua também de mar a mar, & nella hti a seruintia pêra ho poço com ponte leuadiça,
na qual seruintia, & per toda ha tranqueira mandou fazer bastilhões de terra & nelles poer artilharia,
per conselho
de hum Thomas fernãdez, que na índia era mestre das obras delRei, & fezera todalas fortalezas que lá tínhamos,
ordenou ho capitão de fazer h û a mina q fosse da fortaleza dar no poço: ha qual se fez com tanto tento, que nunqua
hos Índios ho sintirão. E porque de cima nam lançassem peçonha no poço, ou ho entupissem, mandou fazer hum
pouco acima da boca da mina hum sobrado de traues de palmeiras muito grossas,.... Mas vendo elRei que nam
podia por este modo vir aho fim de seus desejos per conselho de Mouros, home s experimentados na guerra,
determinou de ha cometter, leuando diante da gê te muitas saquas cheas de lã, & de cairo atte chegar a ella. E no
tempo que se esta obra fazia, mandou afastar ho arraial contra a parte da cidade,.. . 976

No ordenamento local do território observavam-se sistemas de compartimentação dos espaços,
como é o caso dos cursos de rios, onde a progressão em direcção ao interior é controlada por meio
de sistemas de comportas (Malaca [314]).
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, IV. [António Correia, Malaca, rio Muar, 1519] . . . por este rio acima obra de seis legoas
cae nelle htl esteiro £[ vem de Pado, na boca do qual tinha elRei de Bintam feita hfl a estaquada de duas faces, £j
guardauã muitos soldados, cõ reçeo que hos Portugueses ho fossem cometter ha Pado, onde residia ha mór parte do
tê po por causa destas guerras: esta estaquada tomaua todo ho canal per onde se podia nauegar ho rio, & no meo tinha
hfl a porta de grades q fechauã de noite, per onde se seruiam hos q vinhão pelo steiro de Pado aho rio, pêra dê tro
da qual se recolhiam tambë has lâcharas delRei de Bintam, por starê mais seguros dos rebates q lhes hos
Portugueses muitas vezes dauã.977

Aliás, as comportas do rio de Malaca, que limitam a penetração no interior do território, podiam ser
coordenadas com um outro dado registado na crónica de Góis. Na descrição das ilhas que se seguem
à de Sumatra, como Java, entre outras, os reis habitam no sertão, «& sam gê tios, assi elles quomo
seus vassallos, excepto hos que viuem nos portos do mar que sam mouros»
Assim, além de constituírem um dispositivo de natureza militar, nesse caso, as portas dos rios
marcam a compartimentação do território, segundo a diversidade religiosa e cultural dos povos que
integram o reino político, assinalando os limites da abertura ao mundo exterior do universo dos
gentios do interior.
Uma distribuição de povos no espaço do território é referida também no caso do reino de Narsinga:
«Has cidades, & lugares q tem de longo do mar sam pouoados de mouros, & hos do sertam de
gentios.»979
O sítio elegido para a fortificação, a sua capacidade de resistência passiva e a sua defensabilidade,
no espaço do território local e em articulação com a rede dos circuitos de navegação, constituem os
975.
976.
977.
978.
979.
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elementos essenciais da passagem ao assento em terra. Através das descrições conhecem-se certas
obras efémeras de carácter defensivo que ocupam os terrenos em volta das fortificaçõesconstruídas.
Já não são "medievais", no sentido de formarem um conjunto fixo de partes edificadas,
complementares das cortinas principais de uma fortificação (por exemplo, na articulação cerca,
barbacã e couraça). Estacadas, estâncias e tranqueiras, e certos arranjos de terreno levantados em
volta de um recinto defendido, ao modo de «reparos», anunciam um princípio de alargamento da
área de defesa das fortificações que procura manter à distância as forças inimigas. Essa irá ser a base
da sistematização da fortificação moderna.
Considerando a implantação de assentos portugueses quinhentistas, ao modo de interfaces entre a
terra e o mar que haviam de responder a uma função de entreposto comercial e de ponto de apoio
na defesa das rotas da navegação, o seu sistema de defesas não podia esgotar-se numa forma
estática, no preciso lugar à volta da implantação. Antes, a escolha do sítio é entendida de modo
dinâmico, em relacção com os percursos terrestres e, sobretudo, com as rotas da navegação de
aproximação. A posição directa de porto de mar ou de lugar recolhido, no estuário de um rio,
determina o cuidado dispensado à constituição de sistemas complementares de vigia e de
fortificação. É nesse ponto que as experiências falhadas do Magrebe, em particular a situação dos
esteiros de fraco caudal que são atalhados pela força inimiga dão o mote para as soluções do
Oriente.
No Oriente, nos confrontos em terra, as operações complicam-se, exigindo soluções de defesa e de
ataque que ultrapassam o quadro de conhecimentos da arte militar mediterrânica e europeia.
Inclusivamente há situações de luta inteiramente novas, que ultrapassam o conhecimento da arte
militar ocidental, opondo, por exemplo, a pessoa humana e a sua astúcia, ao terror e à força de
adversários como elefantes e cobras-capelo.
Góis, chron. do Felicíssimo Rei, i. Mas vendo ho senhor de Repelim que isto nam sucçedia à sua vontade deu outro ardil a
elRei de Calecut, cj mandasse secretamê te poer fogo á cidade de Cochim, & q no primeiro cõbate cometttesse
juntam ë te ha nao, & camélias, & bateis, nam tam somente cõ gê te, & artelharia, mas com Elephantes, cobras de
capello, & pós de peçonha, do q tudo elRei de Cochim foi auisado, & se veo sobreisso ver com Duarte pachequo .
980

O sistemático desequilíbrio de forças prolonga a instabilidade além dos momentos de grandes
batalhas travadas, num permanente quadro de negociações e traições que torna difícil a
sobrevivência local, sobretudo nas condições de um prolongado isolamento. É nesse quadro de
debilidade dos assentos em terra que emerge, nos primeiros tempos, a componente de mobilidade

980. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, l,xc, (1949-1955), partel : 214-215.
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da arquitectura naval como peça essencial do desenho de uma estratégia de arquitectura militar, sem
a qual as reduzidas posições em terra seriam insustentáveis.
A implantação litorânea dos assentos portugueses, na linha de costa ou recolhida no interior dos
estuários, tira partido de sistemas de estuários complexos, a que se soma a vantagem inicial dos
meios navais e do poder de fogo. Os confrontos decorrem com uma grande mobilidade no espaço,
desenvolvendo-se na interface da terra com a água, e da plataforma continental com o mar.
Do sítio em terra à embocadura do rio são combinados meios de defesa, em terra e nos rios, que
aproveitam a variação das correntes fluviais determinada pela preia-mar e baixa-mar. Essa variação
é utilizada no reforço de sistemas defensivos terrestres, sendo aplicada a fossos de maré. Além
disso, a força e a direcção das correntes são exploradas de modo a imprimir maior velocidade às
embarcações, tanto no assalto e na penetração, no interior dos rios, como no recuo para o mar alto.
Assim, é de um modo complexo que todos os meios terrestres e navais são articulados, potenciando
as invenções conhecidas, desde a instalação de dispositivos de retardamento da navegação nos rios
(comportas, estacadas e correntes), ao combate à distância, com artilharia e outros dispositivos de
fogo, largados ao sabor da corrente da água, à luta próxima de assalto às embarcações, por meio de
castelos de assalto e por aproximação por baixo de água. As embarcações tornam-se verdadeiras
fortalezas móveis de mar, redutos velozes e manejáveis, apetrechados com um poder de fogo, mais
do que pesadas fortificações resistentes sem capacidade de rápida deslocação.
Na fase inicial da presença portuguesa no Oriente, as batalhas travadas pela armada protuguesa que
opõem Duarte Pacheco, capitão-mor da índia, ao rei de Calecute, constituem um exemplo dos
inúmeros recursos de artifício militar explorados. Contam-se os «abrolhos de ferro» que por serem
demasiado curtos se sumiram na maré vaza, e tiveram de ser substituídos por estacas com pontas
muito agudas981. E sabe-se da execução de fundões e fossos no rio, de modo a envolver certas
edificações, isolando-as através da água retida na baixa-mar
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, I. Por terra acõpanhado de trinta mil hom g s, cõ sua artelharia ordenada quomo sempre
acostumaua fazer, & diante delle ho senhor de Repelim cõ hû a grade somma de gastadores, pêra fazerem vallos, &
fossas na ponta Daraul, onde se hos sues podessem abrigar dos tiros da nossa artelharia, & jugar cõ ha sua a saluo.
Per mar vinham diante da frota muitas balsas de lenha com alcatram, estosa, & outros matereas ardendo em chamas
de fogo, apoias quaes vinham cento, & dez paràos, délies encadeados, & detrás çem cáturas, & oitê ta tones de coxia
larga, todos em boa ordem, com muita gente, & artelharia, & por remate desta tamanha frota seguiam oito castellos
de madeira, que elRei de Calecut mandara fazer per conselho de hum mouro de Repelim chamado Cojeale, hom g
experto na guerra, hos quaes traziam assg tados cada h Q sobre dous paràos, lançados duas vigas que atrauessauam
de popa a popa, & de proa a proa de cada h û dos paràos, sobelo qua\ alicerce edificou hos castellos, & hum sobrado
em cada hum délies, em dezoito palmos cõ traues, & outra madeira, & crauação de ferro tão forte , í} parecia
impossiuel poderse derribar cõ nenhfl tiro, por grosso que fosse. Duarte pachequo . . . mandou fazer h u a bastida de

981. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, lxxxix, (1949-1955), parte I : 210.
982. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, xc, (1949-1955), parte 1:215.
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mastos, a modo de jangada doito braças, em comprido, & outras tantas de largo, todos chapados com barras de ferro.
Esta bastida mandou lançar obra de hum tiro de pedra diante das proas das carauellas, amarrada a seis grossas
ancoras, com cadeas de ferro, tam cõpridas, que chegeuão aho fundo dagoa, três a montãte, & três a jusante. E porque
hos castellos dos imigos cõ hos bordos dos paraos eram de vinte, & dous palmos daltura cada hum, de que houuera
ha medida per industria de home s cj trazia no campo delRei de Calecut, mãdou fazer hû s esteos de meos mastos
muito bem preguados nas amuradas das carauellas, nas çimalhas dos quaes se çerrauam hû s chapiteos a modo de
sobrado, em que podiam estar em cada hum seis home s , . . .
Góis, «iron, do Felicíssimo Rei, I. Chegada ha frota que era cousa medonha de ver, has balsas de fogo guiadas pela corrente,
& barcos de que has empuxauã com varas, foram cair sobelos mastos q estauam encadeados, & ancorados diante
das carauellas, ás quaes pela distancia nam fez ho fogo nenhu dano, mas antes em quanto ardeo tiueram hos nossos
algu repouso,. . .

Aliás, como escreve Armando Cortesão, «no que diz respeito a cosmografia e marinharia, a parte
mais interessante [de Esmeraldo de situ orbis] é talvez aquela onde faz o estudo científico das
marés, em dois capítulos do primeiro livro, ensinando aos navegadores a maneira de utilizarem esse
conhecimento na prática. Nas formidáveis vitórias que em Cochim teve sobre o rei de Calicut, muito
proveito tirou Duarte Pacheco desse seu profundo conhecimento dos fenómenos das marés, como
faz notar Luciano Pereira da Silva.»
No momento do principal confronto, as armadas defrontam-se numa formação sistemática e
perfeitamente ordenada. Nas lutas navais, os Portugueses levam vantagem, graças à mobilidade dos
seus navios, e, numa primeira fase, graças às vantagens da sua artilharia. Mas há também o registo
de momentos em que se deparam com a novidade de recursos de defesa desconhecidos.
Em 1511, a frota de Afonso de Albuquerque tenta apresar um junco de grande envergadura. Já
depois de abalroado, os seus ocupantes fazem «de supito hum fogo de azeite mineral, que faz mui
grande labareda, & nam queima quasi nada»986, determinando a fuga dos assaltantes portugueses,
impressionados com o caso desse fogo artefiçial.
Em outros domínios, as novidades referem-se à aplicação de protecções às embarcações, de modo
a torná-las menos vulneráveis e mesmo especialmente resistentes ao embate de projécteis. Um dos
procedimentos já conhecidos é o do revestimento dos navios com sacas de lã. Aliás, a utilização
desse dispositivo encontra-se registada em Larache, por ocasião de um assalto de D. João de
Meneses, no ano de 1504.
Góis, Chwn. do Feliçissimo Rei, I [1504, Julho, 25] Larache he h û a villa forte sobre hum rio, a çinquo legoas Darzilla, em
que se recolhem muitas fustas, das que anda a saltear, onde neste tê po estauam quatro carauellas que hos mouros
tinhão tomadas de Portugal, do que dõ loam de meneses estaua tam magoado q determinoum de ir sobresta villa,.
. . . & aho outro dia amanheceram elle, & Garcia de Mello sobela barra de Larache, junto com ho baluarte, mas hos
mouros que ho guardauam conhecendo q has carauellas eram de Christãos começaram de has seruir cõ artelharia,
ho que v è dom loam, fez guarnecer com colchões, & saquas de lã que pêra isso trazia hos costados de h û a carauella,
987
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Na mesma altura, surge, no Oriente, a versão adaptada das sacas de algodão. Damião de Góis tem
o cuidado de notar que a introdução de um tal sistema de protecção por meio de sacas, enchidas de
um material capaz de absorver o impacte de projécteis, utilizado na armada do rei de Calecute, se
deve ao aconselhamento de dois milaneses que o rei tem ao seu serviço. Aos mesmos mestres
lombardos se deve também, na ocasião, a divulgação do sistema de baluartes, que em Cananor é
atribuída aos mouros.
Góis, Chim. do Felicíssimo Rei, I. [Companhias do rei de Calecut, nas batalhas com Duarte Pacheco] Ha do mar era de
çè to, & sessenta nauios de remo, em que entrauam setentam & seis paraos, com arrombadas de saquas dalgodâo,
por lhe ha nossa artelhatia nã fazer nojo. Este ardil lhe deram hos dous lombardos Milaneses, que andauam em seu
seruiço
Aliem desta tamanha multidão de gg te, & nauios mãdou elRei de calecut, per conselho, & ordenança
dos dous Lombardos Milaneses, fazer de noite hum baluarte de terra, & madeira defronte do passo onde hos nossos
estauâo, de q no te po dos cõbates recebia muito dano, por hauer de ha s ahos outros muito pouquo spaço.98S
Góis, Chnm. do Felicíssimo Rei, li. [o rei de Cananor, 1508; no tempo em que Lourenço de Brito faz a tranqueira do poço]
. . . per conselho de Mouros, home s experimentados na guerra, determinou de ha cometter, leuando diante da gê te
muitas saquas cheas de lã, & de cairo atte chegar a ella. E no tempo que se esta obra fazia, mandou afastar ho arraial
contra a parte da cidade,. . .

Além do revestimento com sacas de lã, um outro meio de protecção dos navios é o do seu
revestimento com couro que vem referido a propósito da armada de Mirhoçem, em Diu.
Góis, Chnm. do Felicíssimo Rei, II. [Diu 1509, Fevereiro, 2] . .. & assi se acabou de desbaratar de todo ha armada de
Mirhoçem. Mas ha nao de Miliquiaz que estaua com has três de Cambaia, ficou atte fim do jogo, sem ha poderem
entrar, porque tinha muita, & boa gente, & artelharia, & era cerrada por cima, & cuberta de couros crus, de maneira
que se nam podia entrar senam pelas portinholas, has quaes querendo hos nossos cometter, depois de terem ha nao
aferrada, foram tam maltrattados que ho Viçerei teue por milhor partido mandala esbombardear: mas ha nao era tam
forte de costado, & tinha taes arrombadas por dê tro q assi quomo lhe hos pilouros dauam, assi tornauam pêra trás,
no que estiueram hum bom pedaço, atte que do nauio de Garcia de sousa lhe acertaram com hum tiro grosso aho
lume daguoa, com que se foi loguo aho fundo, pello que hos que estauam dentro, vendosse alagar se lançaram todos
a nado,... 9 9 0
No entanto, também este processo já era conhecido antes, pois sabe-se que foi usado, no tempo de D. Afonso III, na
protecção das embarcações que participam na tomada da vila de Faro aos mouros, e aí defendem o passo do rio, no
momento do cerco.
Pina, Chnm. D. Affonsoiu. [Faro 1249]... c por estes luguares, e lanços mandou EIRey combater ha Villa, ca tam
aturadamente ho fizeraõ, que de dia, e de noyte nunqua hos combates e afrontas cessavam , nem davam ahos Mouros
algum luguar, e repouzo, e porque perdessem ha grande esperança, e ajuda, e socorro, que tinhaõ no maar, EIRey lha
tirou; porque mandou sua frota de Navios grossos estar no maar, e assi ordenou que no canal do Rio se atraveçassem
outros Navios fortes, e bem armados, e forrados de couros da banda do maar, por tal, que se por cazo algumas Gualés
de Mouros viessem cõtrayras, e entrassem no Rio, que ellas com foguo, oucom outros engenhos nom denifiquassem
os Navios dos Christâos, e desta maneyra ho Luguar fíquou cerquado em torno por maar, e por terra,. ..

O revestimento das embarcações com materiais que possam absorver o impacte de um projéctil, e
sejam resistentes ao fogo, inscreve-se no conjunto de medidas destinadas a melhorar a sua

987. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, lxxxiii, (1949-1955), parte 1 : 194.
988. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, lxxxvi, (1949-1955), parte I : 201.
989. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, n,xvi,(\949-]955), parte II : 51.
990. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, xxxix, (1949-1955), parte II : 136.
991. Rui de Pina, Chronica do Muito Alto, e Muito Esclarecido Principe D. Affonso III. Quinto Rey de Portugal, cap. xi ; composta por Ruy de Pina,
Fidalgo da Casa Real, e Chronista Môr do Reyno, fielmente copiada de seu original, que se conserva no Archivo Real da Torre do Tombo, offerecida a
Magestade Sempre Augusta DelRey D. Joaõ O V. Nosso Senhor por Ivliguel Lopes Ferreyra ; Crónicas de Rui de Pina; D. Sancho I, D. Afonso II, D.
Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D. Afonso V, D. João II ; introdução e revisão de M. Lopes de Almeida (Lisboa Occidental :
Na Officina Ferreryriana, 1728 ; Porto : Lello & Irmão Editores, 1977) : 190.
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Jerónimo Corte-Real, Svcesso do segvndo cerco de Dío, "Cerco de Div. Canto.XII." (Lisboa, ANTT,
Códice Cadaval 31)

resistência passiva. De certo modo, o jungo de sete costados consolidados com argamassa, que os
Portugueses defrontam nos mares ao largo de Sumatra, logrando escapar na batalha com os altos
desfeitos a tiros de bombarda, mas o costado intacto, representa o limite possível de um
"apuramento da espécie", pela resistência.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, m. [Sumatra 1512]... hojungo era de sette costados, & embutido entre costado, & costado
de argamassa lapez, tão forte que lançaua de si hos pelouros, faz 5 dohos tornar pêra trás quomo se fora rocha de
,

.

QCP

pedra viua: . . .

A essa vantagem conquistada à força da resistência passiva, há que opor a vantagem da mobilidade.
É esse o pensamento de Jorge Botelho, quando, depois de se abastecer de novo de munições, volta
à carga, «confiado no seu nauio ser ho mais ligeiro de remo, & de vela de qwantos hauia em toda ha
frota»993.
A conjunção da agilidade da embarcação e da sua mobilidade, associada a uma capacidade de tiro
rasante à água, que resulta da invenção das naus com bombardas atribuída a D. João II, explica o

992. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xli, (1949-1955), parte 111 : 162.
993. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xlii, (1949-1955), parte 111 : 165-166.
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domínio dos Portugueses nos mares do Oriente, pelo menos nos primeiros tempos, enquanto foi
possível guardar o segredo desses avanços técnicos (veja-se o modo como foi vencido o junco
revestido a couro, de Mirhoçem). Porém, rapidamente, se assiste a uma actualização técnica das
embarcações locais. Damião de Góis nota, por exemplo, que em Goa, já em 1512 se encontram naus
de castelos semelhantes às dos portugueses.
Góis, Chwn. do Felicíssimo Rei, m. [ 1510]... tendo a ilha, & cidade de Goa tão vizinhas, onde estauam fazendo per mãdado
do Çabaim dalcão senhor delia, vinte nãos de castellos, quomo has nossas,...

Os exemplos de obras e soluções da arquitectura militar da batalha naval que ficaram registados nas
crónicas, a propósito dos confrontos, do norte de Africa ao Oriente, denotam também um processo
de globalização do conhecimento da arte da guerra, em que confluem os saberes das "sete partidas"
do mundo. Uma parte importante da divulgação desses saberes é transmitida não apenas pela
presença de comunidades de múltiplas nações, em paragens longínquas, como pela acção indiviual
de mercenários, ao serviço dos poderes, localmente. Nessa base, a constituição de um corpo de
conhecimentos resulta da aquisição de experiência e da sua transmissão, numa prática de
actualização permanente adaptada a novas condições.
11.4.5 O debate dos modelos sustentáveis, o mérito da acção pessoal e a fortificação
A experiência de fundação dos primeiros assentos, praticada na costa oriental de África e no
Oriente, vai determinar o abandono de um modelo em que pontos defensivos de apoio em terra se
conjugam com uma activa defesa móvel, no mar. Em alternativa verifica-se a passagem a um
projecto global de resistência entrincheirada, que precisa de se realizar num quadro de
sedimentação urbana estável, porventura em articulação com as populações locais.
Mamora, Ormuz, Mazagão e as cidades da índia exemplificam a decisão de passar a uma
fortificação em terra, com a fundação de vilas e cidades fortificadas.
O assentamento local pode ser pensado de vários pontos de vista. (1) Interessa verificar os
procedimentos seguidos, por comparação com as disposições enunciadas na tratadística, no
domínio da arquitectura militar, verificando a sua actualidade à luz dos procedimentos da época. (2)
Pode ser observado o modo como se articula a decisão de fundar lugares de povoamento de
resistência, relativamente a uma estratégia de domínio do espaço dos mares, pela acção militar
desenvolvida na coordenação da mobilidade dos meios em terra e navais. (3) Por fim interessa
relevar a diferença de acento de concepção (e objectivos) da acção de domínio que determina a
mudança de ênfase. O acento será colocado na possessão dominial, articulando uma fundação

994. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, iii, (1949-1955), parte III : 11.
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urbana local e a submissão de um território envolvente, por diferença de uma estratégia de controlo
das rotas dos mares, assegurada através de uma coordenação de meios navais, explorando a sua
mobilidade em relação com o apoio pontual em terra.
A informação veiculada nos tratados de arquitectura da época não fornece mais que um quadro
genérico de elementos de referência para resolução de sistemas de fortificação principal e
complementares, em terra, conjugada com os meios navais de defesa, sobretudo se forem
consideradas situações de grande mobilidade, como aquelas que se desenham nos primeiros tempos
da expansão portuguesa. Assim, a aplicação de disposições escritas precisava articular-se com a
experiência de concepção da acção e a intervenção na prática dos lugares e das situações.
Nesse sentido, por exemplo os registos e comentários de Francesco di Giorgio e os casos de
soluções, que apresenta nos seus Trattati, apenas dão uma ideia do modo como a experiência e os
conhecimentos da arte da guerra podiam ser transmitidos, de modo organizado, em suporte escrito
e desenhado. A matéria tratada pelo autor recolhe os tópicos de um sistema alargado de
conhecimentos, coligidos ao longo do tempo e actualizados por via das inovações praticadas no
domínio da arte militar.
Esses conhecimentos circulavam tanto quanto a mobilidade das forças militares e os homens de
guerra de diferentes nações, de espias e conselheiros. No caso dos Portugueses, os caminhos da
informação cruzam defensores e fronteiros portugueses que estão em Itália, estrangeiros que
acompanham fronteiros portugueses, milaneses que dão apoio aos reis do Malabar, Arabes que
aprendem com os Portugueses e vice-versa. Não surpreende, pois, que inúmeras questões
sistematizadas por Francesco di Giorgio surjam igualmente tematizados na acção de Portugueses.
Deve, no entanto, ser ressalvado que os conhecimentos e informação actualizada, recolhidos nas
acções militares em diferentes lugares do mundo, sendo uma base para a actuação, não substituem
o saber das circunstâncias da sua aplicação que depende, sobretudo, do discernimento na acção, da
experiência adquirida e de outras qualidades que, juntas, perfazem a capacidade de acção, sendo
cometidas, em especial, à figura de comando (pertencem ao projecto da acção e à capacidade da sua
aplicação).
Alguns elementos e tópicos de arquitectura militar que foram considerados anteriormente
encontram-se referidos no texto de Francesco di Giorgio. Poderiam ser citados alguns exemplos,
sem contudo aprofundar as indicações martinianas, relativas à definição da forma de fortalezas e
outras obras modernas, ou às máquinas de guerra que inventa e representa em desenho.
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No domínio da arquitectura naval interessa a ideia de fazer transportar peças de artilharia em
embarcações, assegurando desse modo uma capacidade ofensiva em meios terrestre e aquático. A
questão é tratada no capítulo das máquinas de guerra995, porém a utilidade do invento desenhado é
de alcance limitado [318].
O texto e os desenhos apresentam a ideia de peças de fogo e máquinas de projécteis colocadas sobre
pequenas embarcações, de mobilidade muito reduzida. Nos Trattati, os termos em que a questão é
discutida pressupõem que essas embarcações se destinam ao ataque a um objectivo fixo, por
exemplo, uma fortaleza em terra, na orla fluvial ou marítima.
Nesse caso, as embarcações dotadas de artilharia permitem completar o circuito da ofensiva. A
pequena dimensão do meio de transporte da bombarda implica a necessidade de estabilizar o barco,
no momento do disparo, para diminuir o impacte de retorno. Ao contrário, na invenção atribuída a
D. João II, as bombardas são colocadas no bojo das naus e de outros navios de costado avantajado.
Devido ao calado das embarcações, a capacidade de tiro rasante à água torna-se compatível com a
progressão no espaço. O poder de fogo conjuga-se com a mobilidade da embarcação.
No domínio da arquitectura militar, merecem atenção os tópicos referentes à escolha de lugares para
portos marítimos, à instalação combinada de medidas de defesa, no curso dos rios e na beira de
água, e à sustentabilidade das possessões que é considerada em particular numa situação de
desequilíbrio de forças. Francesco di Giorgio chama a atenção para a necessidade de observar, nos
portos marítimos e fluviais, as condições dos ventos em relação com o assoreamento dos cursos de
navegação, para o que indica algumas medidas. Esse é um problema central dos lugares da costa do
norte de África.
Giorgio, Tratt. T/L, [Architettura antica e moderna e pratiche costruttive]. Perché in nelle terre marine molti vari e strani siti si truova,
e massime sopra foce d'alcuno flume dove, i venti ponendo,* spesse volte serrati sono e navili entrare né uscire
possa, li quali siti e porti in più modi son da riparare: in questo modo è da fare.996
* ponendo: provocando depositi (contrastando la corrente del fiume).

A defesa dos cursos de navegação, por meio de sistemas cruzados de fogo a partir da fortificação
das suas margens, é equacionada no estuário do Tejo, desde D. João II, quando é decidida a
implantação fronteira de uma torre no sítio de Belém e em Almada. A não contemplação do
problema, na escala mínima, foi o que permitiu a implantação de defesas cruzadas, nas margens de
rios ou pequenos esteiros magrebinos, ditando o insucesso da Graciosa e de Mármora. A questão
será, pois, tematizada nas formações complexas dos estuários do Oriente e, mais tarde, do Brasil.
Giorgio, Tratt. T/L, [Città]. Quando situarcmo città sopra alcuno fiume e passando per lo mezzo, in prima da ordenar pare
che nelPuscita e entrata dei fiume in tal modo che da quelle parti non sia offesa; è da riparare o con chiuse di mura
995. Giorgio, Trattati T/L, [Arte militare e macchine belliche antiche e moderne],/ 58, tav. 107,sgs, 1967, tomo 1: 204,217.
996. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 109.
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Francesco di Giorgio, Trattati T, bombardas sobre pontões de barcas,/ 58v
«cassa ; chasa ; chassa // paretella»
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Livro de Lisuarte de Abreu, "Dom Vasquo da Gama Comde Almirante Visorei que descobriu a Imdia que
chegamdo a Imdia lhe tremeu o mar", 1558-1564 (Nova Iorque, The Pierpont Morgan Library)

o di legname, palangati* o altre materie a tal cosa convenienti, ordenate in modo e fatte che 1'empeto dei fiume e
piene nuociare no li possi. E quelladell'uscita di tale altezza che insino a quella deli' entrata, pélago e ingalazzato**
tenghi, e massime per la conservazione de' ponti, e che la fúria dell'acqua molestar non possi. Anco in essa entrata
e uscita due fortezze opposite 1'una alPaltra costituite seranno che per tutto offendare e difender possino.
* palangati: palizzate. ** Poiché «galazzo» indica una tinozza per conciare le pelli, qui pélago e ingalazzato sembra
indicare lo specchio d'acqua morta formato da chiuse o dighe.

Complementarmente é descrita a utilização de estacadas e correntes que devem ser aplicadas de
acordo com as características dos cursos de água, largura e profundidade do leito do rio, e a força
das águas.
Giorgio, Trait, T/L, [Città], E quando fiume fusse di tale grandezza e potenzia che per lo molto fondo le chiuse far non si
potesse ed altri sospettasse da quelle parti non essare assalito, debbasi ordenare leghe* di ferrate travi, e queste in
traverso e per diritta linia spessissime seranno, e quelle acute e farrete ponte nella sommità, e in nella coda e ultima
parte di detti legni un greve contrappeso, acciò che sotto 1'acqua per obriquo stia, che alcuno nimico legno intrare
non potesse, e da esso difizio offeso será.
* leghe: sbarramenti.

Há uma passagem dos códices Senese, em que Francesco di Giorgio coloca à discussão os
princípios de sustentabilidade de um império ou domínio que parece ultrapassar as possibilidades
de defesa em resultado da acção, esforço e conjugação de diversas vontades dos homens. A
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997. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 22,(11)-23,(1).
998. Giorgio, Trattati, 1967, tomo 1: 23,(5).
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possibilidade de defesa e de resistência, que uma força menor pode oferecer a uma potência maior,
reside nas condições oferecidas pelos sítios naturais e beneficiadas pela fortificação edificada,
numa conjugação de defesa «natural» e «artificial».
Giorgio, Tratt. S/M, V [Forme di rocche e fortrezze]. Oltre a questo perché di sole armi e presidii delli militi lo império o domínio
non si può rendere sicuro, si per li altri più possenti principi, si per le diverse voluntà delli omini, si per la instabilità
delli dediti e benivoli, per sedare ogni [mala voluntà,] contrario et iniquo animo, fu necessário escogitare alcune
defensioni, per le quali la minore potenza alia magiore potesse resistere. [Macchine amiche] E questa difesa non può
essere se non [per] fortezza di loci naturali overo artificiali con diverse forme di muri[; per la qual cosa li primi
nominati edifícatori di città cinsero quelle di muri si che fussero ostaculo alli avversari].

Assim, para além dos êxitos de campanha que permitem conquistar um determinado sítio e
consolidar o domínio, a sua manutenção implica a passagem a uma fase seguinte de assentamento
em terra. Esse é o dilema com que se debatem os portugueses, a bem dizer desde o princípio da
expansão, no norte de África, como pode ser notado nos conselhos de algumas das principais figuras
do reino, no tempo de D. Duarte, tendo como motivo próximo a decisão de avançar para a tomada
de Tanger. Nas duas primeiras décadas do século XVI, o debate volta a colocar-se ao mais alto
nível, tanto no plano político como militar.
Alguns dos tópicos dos Trattati encontram-se igualmente na prática dos Portugueses, facto que a
inscreve na actualidade do seu tempo, ao nível dos princípios mais gerais de orientação. Já outros
factos suscitados pela expansão portuguesa são inteiramente novos, como a necessidade de
assegurar o domínio de mares e de territórios navais alargados e a urgência de uma arquitectura
naval, não apenas como desenho de embarcações, mas entendida também como gestão da
disposição integrada de meios navais, no espaço dos mares e dos rios, e em apoio das fortificações
em terra. Finalmente, há a situação de um desequilíbrio de forças que determina a novidade de uma
gestão dos meios humanos que precisa ir ao encontro de formas de integração com as populações
locais .
As questões enunciadas parecem demasiado genéricas e afastadas do campo do exercício da
arquitectura. Todavia, o nosso ponto de argumentação é o de que, além da prática edificadora,
configurada por via do assento em terra, também a estratégia militar de guerra e o domínio do
espaço pela mobilidade e a acção constituem um modo de arquitectura. Uma prática de arquitectar
que combina o alcance de objectivos de marca perene - a construção resistente no tempo - e acções
provisórias que sustentam transitoriamente as condições e situações. E uma gestão inteligente de
meios reduzidos que vai tecendo a rede em que se integraram os lugares de fortificação, sem
comprometer acções futuras, na medida em que se tornem possíveis.

999. Giorgio, Trattati, 1967, tomo II : 416-417.
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A essa actuação ponderada, não poderia opor-se com um mínimo de viabilidade, seja a decisão de
lançar uma rede de fortificações alargada, para as quais não havia meios suficientes, nem estavam
criadas as condições, seja a de concentrar esforços pontualmente num número reduzido de
fortificações que, por si, não configuravam um domínio de um espaço territorial alargado.
A lição para o exercício da arquitectura é a de que a intervenção edificativa não resolve por si
(todos) os problemas. A contenção na determinação de avançar para a construção, e a opção por
uma intervenção limitada permitem resolver transitoriamente uma situação, abrindo espaço, no
quadro desenhado pelo adiamento, para a viabilidade de acções ulteriores. Mais tarde, as condições
entretanto reunidas podem inclusivamente configurar situações novas, mais favoráveis. Esse acto
de arquitectar aponta o caminho da invenção, do engenho e da razão da acção provisória e
transitória, formada no quadro de uma responsabilidade inteligente.
Os dois primeiros vice-reis da índia, D. Francisco de Almeida (1505-1508) e Afonso de
Albuquerque (1509-1515) protagonizam a diferença de acento da estratégia a seguir no Oriente. No
tempo de D. Francisco de Almeida, desenha-se uma situação de extrema mobilidade dos meios
humanos, no espaço, e de fragilidade dos pequenos redutos que fundam um primeiro assento em
terra. A movimentação dos meios navais, relacionada com o desenvolvimento do comércio e com
acções militares que abrem espaço à sua sustentação, predomina sobre as acções direccionadas para
uma permanência em terra, que implique a resistência no interior de uma fortificação defendida.
Os recursos humanos disponíveis são heterogénos, são marinheiros, comerciantes e gente de armas
que abordam as tarefas que se lhes deparam numa improvisação de soluções, e na invenção de
saídas para situações difíceis. Na fase inicial, o lugar seguro são as plataformas móveis, são os
meios navais que procuram o domínio dos mares e o controlo das rotas de navegação. O domínio
resulta da configuração técnica das embarcações, da sua manuseab il idade, considerando a
velocidade de navegação e o poder da artilharia que transportam. Fundamentalmente depende da
capacidade de desígnio e comando.
Existe a noção clara do perfil que deve ter um comandante, e da importância que tem a sua acção
de direcção da empresa. A questão pode ser colocada de um modo genérico, se for tomado em linha
de conta que as figuras que exercem o poder político e militar se reclamam de qualidades que são
igualmente válidas para a figura do arquitecto.
Certos aspectos do discernimento na acção, pertencem à estrutura de decisão da intervenção de
arquitectura, em geral, como têm cabimento na arte da guerra e na arquitectura militar. Por exemplo,
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Vitrúvio escreve duplamente sobre a importância do conselho e juízo da pessoa que comanda e
sobre o acerto da arquitectura da obra militar que serve a defesa.
Vitr. x.xvi.8. Ita in repugnatoriis rebus non tantum machinae, sed etiam maxime consilia sunt comparanda.
Vitruvius/c.Caesariano, x, "LA PEROREATIONE DE TVTA LOPERA". A questo modo ne le cose de repugnatorie non tanto le
machine: ma anchora maximamente li consilii sono da essere comparati.
Vitruvius/Perrauit, X, xvi. On voit, d'après cela, que pour la défense des places l'esprit et Pindustria font autant que les
machines.
Vitr. x.xvi.12. Ita eae victoriae civitatum non machinis, sed contra machinarum rationem architectorum sollertia sunt |
liberatae.
Vitruvius/c.Caesariano, X, [LA PEROREATIONE DE TVTA LOPERA]. A questo modo queste ciuitate con uictoria: non per le
machine: ma per la solertia de li Architecti contra la ratione dele machine furono liberate.1002
Vitruvius/Perrauli, X,xvi. C'est ainsi que ces villes se défendirent puissament et furent délivrées, non pas par le moyen
des machines, mais par l'adresse et le talent des architectes qui rendirent les machines inutiles.
(As duas passagens da tradução de Vitrúvio, de Cesare Cesariano, citadas neste contexto, pertencem à última parte da
obra, que foi editada à revelia do autor. A partir aproximadamente d o / 154v, o texto que comenta a par e passo a tradução
do original latino não pertencerá a Cesariano. Benedetto Giovio, de Como, e Bono Mauro, de Bergamo, que tinham sido
incumbidos da revisão do texto, por encargo de Aloisio Pirovano, de Milão, e de Agostino Gallo, de Como (as duas
personalidades, que promoviam o projecto editorial da obra e desejavam apressar a sua impressão por Gottardo da Ponte),
terão procedido a alterações
.)

Também Francesco di Giorgio enfatiza o cuidado posto na recolha de informação e na preparação
das operações, chamando a atenção para os aspectos de expertise, de solicitude e diligência, com
prudência e sagacidade, que devem caracterizar uma figura de comando
Significativamente (porque são esses também os termos usados, na época, em Portugal) nomeia as
qualidades que deve ter um capitão, utilizando termos como «prudência», «aviso» e «subtil e
perspicaz engenho», ou ainda de «conselho» e bom «juízo», mas também de «audácia» e de
«intrepitude», acrescentando a capacidade de fazer-se obedecer

.

Giorgio, Trait. T/L, [Arte militareemacchinebellicheantichee moderne]. D e b b a el p r u d e n t e Capitano a v e r e a p p r e s s o di sé o m i n i di

sottile e perspicacie ingegno per tutte le cose che occorrire possano, in però, come di sopra è detto, gli avvisi e
Pingegni assai volte più che le forze da stimar sono. 1007

A importância dessas qualidades atravessa diferentes culturas. O artifício, o engenho e a astúcia,
num sentido ardiloso, como num sentido positivo de sagacidade, estão presentes a vários níveis.
Como essas qualidades são reconhecidas igualmente aos mouros, é imperativo que sejam detidas
por quem aspire a vencê-los.

1000. Vitrúvio, De architeclura [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : CLXXXll-CLXXXIIv.
1001. Vitrave, Les diz livres D'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 286.
1002. Vitrúvio, De arc/Híerfwra [Caesare Caesariano, 1521], 1981 : CLXXxm.
1003. Vumsz, Les diz livres D'Architecture [Claude Perrault, 1673], 1986 : 288.
1004. Manfredo Tafuri, "Nota introdutiva - Cesare Cesariano e gli studi vitruviani nel Quatrocento", Scritti Rinascimenlali di Archilettura: Patente a
Luciano Laurana. Luca Pacioli. Francesco Colonna. Leonardo da Vinci. Donato Bramante. Francesco di Giorgio. Cesare Cesariano. Lettera a Leone X ;
a cura di Arnaldo Bruschi, Corrado Maltese, Manfredo Tafuri, Renato Bonelli (Milano : Edizioni II Polifílo, 1978) : 409-410. Arnaldo Bruschi,
"Introduzione", in Vitrúvio, De architeclura [Caesare Caesariano, 1521 ], 1981 : [XIII-XV].
1005. Giorgio, Trattati T/L, [Arte militare e macchine belliche antiche e moderne], 1967, tomo 1: 200.
1006. Giorgio, Trattati S/M, V [Forme di rocche e fortrezze], 1967, tomo II : 425-426
1007. Giorgio Trattati, 1967, tomo I : 203.
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Zurara, Cmn. dosfeitos {de Guinée]

verdade he o que Dinis dyaz dizya que assaz auya hi de mouros / mas nom erã assy

ligeiros de filhar como elle pensaua / ca creede que som home es muy fortes e artifficiosos em sua defesa

.

Em Portugal, o discurso sobre o perfil de um comandante da acção militar tem na figura de
Nun'Alvares o modelo de referência para acção dos homens de Quatrocentos e de Quinhentos. Nas
batalhas que opõem Duarte Pacheco à armada do rei de Calecute, há uma passagem que surge como
um comentário de invocação daquela figura mítica.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, I. Hos nossos hauida ha victoria, posto que ficassem muito quebrantados do trabalho nem
por isso deixaram de cantar, & folliar toda aquella noite, & tocar has trõbetas, & com isto dar com martellos
nartelharia, & fazer roido com cadeas de ferro, que hauia nos nauios pêra assi espantarem hos imigos cuidando que
faziâo elles aigu a machina pêra hos cõbaterem aho outro dia,.. . 1009

No seu tempo, D. Francisco de Almeida constituía uma figura da excelência de comando, entre as
principais do reinado de D. Manuel. Por isso, na sua morte, o rei manifestou grande sentimento, «&
cõ muita razam», acrescenta o cronista, «pelas boas partes, & qualidades que nelle hauia, sobre ser
mui esforçado caualleiro»: «Foi dom Francisco dalmeida, aliem de bom caualleiro, mui prudente,
& sagaz, bem assombrado, & graue em sua pratica»1010. «Grave em sua prática» envolve o sentido
de que soube agir com conselho, ajuizando as situações com ponderação.
Sobretudo, e esse é o ponto decisivo, na questão da índia, D. Francisco defendeu uma presença
portuguesa afirmada pelo domínio dos mares, sem o qual não poderiam ser sustidas as fortificações
em terra.
Góis, Chron. do Felicíssimo Rei, II.... açerqua das cousas da índia, foi de opiniam, que quantas mais fortalezas elrei lá
tiuesse, tanto mais fraco seria, que ha força com q hauia de senhorear ha Índia era no mar, que sem nelle trazer
grossas armadas, não poderia defender, nem soster has fortalezas, & assi lho screueo, & que nu qua seria bem
seruido, se nam quãdo seus capitães, & offiçiaes não comprassem nem vendessem, nem leuassem camará.

É possível que actualmente não se vislumbre uma nítida oposição entre a visão de D. Francisco de
Almeida e de Afonso de Albuquerque, relativa às «cousas da índia», considerando que os seus
projectos podiam ser entendidos como complementares, na medida em que fossem sendo
cumpridos ao longo do tempo.
Nesse sentido, a acção de Afonso de Albuquerque representaria o desenvolvimento e a
consolidação de um projecto, cujas bases teriam sido lançadas pelo seu antecessor. «Costuma-se
opor a sua política à de Afonso de Albuquerque, mas na verdade são complementares. D. Francisco
cuidava principalmente do domínio marítimo, ao passo que Albuquerque propunha conjugar a
superiordade naval com o apoio de fortes bases terrestres. A obra deste completava, pois a do seu
antecessor.»

1008.
1009.
1010.
1011.
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Zurara, Crónica dos feitos, lxxi, 1978, vol. 1: 269.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, I, lxxxvi, (1949-1955), parte 1: 203.
Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, xliiii, (1949-1955), parte II : 153.
Góis, Crónicado Felicíssimo Rei, II, xliiii, (1949-1955), parte II : 153.

Porém, em textos da época, as descrições do exercício dos dois vice-reis reflectem o sentimento da
diferença de orientação que inspira a sua acção. Em primeiro lugar, o debate encontra-se
personalizado em torno da figura dos dois protagonistas, em especial do seu exercício como homens
das armas e comandantes. Há vários apontamentos de Damião de Góis que denotam o olhar atento
como foram seguidos os relatos dos combates de D. Francisco de Almeida e Afonso de
Albuquerque.
No relato dos acontecimentos em Adem, figuram pequenos apontamentos acerca da acção de
Afonso de Albuquerque que envolvem uma apreciação reservada das suas virtudes de comandante.
Entre as notas podem ser relevados os tópicos de uma certa indecisão (perguntado «não respondeu,
ou de agasto, ou de não entender o que lhe dizia») e traços de um pragmatismo de senso que parece
afrontar os valores de bravura e honra (disse que fossem dadas cordas para que os portugueses
cercados no cubelo pudessem descer, o que estes se recusaram a fazer, «por o terem por afronta, e
se defendiam com muito esforço»):
Góis, Chnm. do Felicíssimo Reijll. [Adem 1513] Miramirjam deu com tanto Ímpeto nos Portugueses, que hos fez recolher
todos pêra junto do cubelo, onde estaua Garcia de sousa, que poucos a poucos sescoaram pela bombardeira que
estaua junto delle, cõ ficarem algíí ns mortos, & sairem muitos feridos ho que feito, hos mouros se chegaram de tão
perto aho cubelo, que ás lançadas se feriam hû s ahos outros, no qual instante elle perguntou a Afonso dalbuquerque
que estaua junto do cubelo da banda da praia, que era ho que lhe mandaua que fezesse, aho que lhe nam respondeo,
ou dagastado, ou de nam ente der ho que lhe dizia, & assi voltou de logo da praia, dizendo a dom Garcia que fezesse
dar cordas ahos do cubelo pêra se deçerem por ellas, has quaes lhe deram atadas g duas lanças, que tão alto era pela
banda de fora. Neste tempo Garcia de sousa com hos que com elle estauam, que não quiseram deçer pelas cordas
polo terem por afronta, se defendião com muito esforço, sem nenhum dos Mouros ousar de subir aho cubelo,...

Na continuação dos confrontos surge, de novo, um sinal de indecisão, uma hesitação na acção, que
o faz demorar-se em conselho, sendo ultrapassado pelos acontecimentos. O mestre de uma nau que
sai no seu batel, «com a marinhajem, & algo a gente darmas», averba uma vitória que Afonso de
Albuquerque decide não aproveitar. Em vez de prosseguir os combates, determina a retirada da
frota para fora do porto, e satisfaz o anseio das suas hostes, dando permissão para o saque das naus
que encontram.
Góis, Chnm. do Felicíssimo Rei, m. [Adem 1513] E porque de hum baluarte que está no molde, que vai da ilha de Çira perá
cidade, tirauão com artelharia às nãos, teue conselho se ho mandaria combater, & estando nesta pratica, Aluaro
marreiro mestre da nao de Emanuel de laçerda, que recebia mais damno desta artelharia, que has outras, sahio no seu
batel com ha marinhajem, & algu a gente darmas com que entrou ho baluarte, & fez fugir hos q nelle estauam, &
tomou vinte, & sette peças dartelharia de ferro, grossa, & meuda. De maneira que antes de Afonso dalbuquerque ter
acabado ho conselho, Aluaro marreiro tinha ganhado ho baluarte, cõ que se ha gente começou daluoroçar, dizendo
que combatessem ha cidade, pois aquelle baluarte era tomado, que era ha principal força delia, aho que Afonso
dalbuquerque nam quis dar orelhas por muitos respeitos, mas antes mandou que logo se alasse ha frota pêra fora do
porto, & que saqueassem has naos que ahi estauam, & lhes posessem ho fogo, no que passaram dous dias, sem da
cidade lhe sair ninguém: ho q feito se fez á vela pêra ho estreito, q he trinta legoas Dadem,. . .

1012. E. S., in Dicionário de História de Portugal, s.v. "D. Francisco de Almeida (14507-1510)", (1999-2000), vol. 1 : 116.
1013. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei,m, xliii, (1949-1955), parte III : 170.
1014. Góis, Crónica do Felicíssimo Reijll, xliii, (1949-1955), parte III : 171.
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Esses traços de uma certa hesitação poderiam ser interpretados como um sinal de prudência e de
ponderação, um pragmatismo de sentido moderno, em que a acção é moldada pela noção da
oportunidade que deve prevalecer sobre um empenho "cego", movido pelos princípios de honra da
pessoa de armas (não está em questão um empenho destemido de aventureiro).
Afonso de Albuquerque teria, assim, a visão de um "corredor de fundo" que detinha a noção do
espaço do território das índias, e da necessidade da sua articulação com as rotas da navegação dos
portugueses, e preparava a conquista territorial, antecipando os desafios colocados ao assentamento
em terra.
O confronto de posições surge como um confronto de estratégias, de opções e de orientações
políticas. De um lado, a ênfase é colocada na mobilidade e no domínio dos mares que deve ser
mantido pela acção e os feitos da armada. A presença dos portugueses tem o seu eixo na ordem da
armada. É uma presença moldada pela determinação e pela capacidade das figuras de comando,
pela capacidade de mobilização dos recursos para a acção, cuja virtude está em permitir a
concretização do domínio dos mares. Do outro lado, prevalece a visão do assentamento em terra
pela negociação e a conquista de territórios, através da fortificação adaptada à resistência passiva,
pelo reforço do povoamento e pelo desenvolvimento da miscigenação com as populações locais.
A nomeação de D. Francisco de Almeida como vice-rei reveste-se de um pormenor significativo.
De facto, não parte do reino com a nomeação já consagrada. O regimento que leva determina que a
sua nova dignidade apenas se torne efectiva, após a fundação das fortalezas que tem por missão
construir, ou seja, após a conquista do assento em terra.
Uma parte das fundações, de que está D. Francisco de Almeida incumbido, tem a particularidade
de implantar-se em ilhas, funcionando à imagem de uma "nau fundeada" em alternativa às naus, das
quais também se dizia que eram «fortaleza» e «armazém flutante»

. Além disso, deve edificar

alguns fortes com base no reforço defensivo de estruturas locais, umas casas ou feitoria já na posse
dos Portugueses (Quiloa e Cananor, 1505).
A perspectiva é a de constituição de redutos isolados e inexpugnáveis, como é o caso da fortaleza
que, segundo o regimento, devia ser construída «na boca» do «mar de Arabia», «onde milhor
parecesse . . . pêra impedir ha nauegaçã ahos mouros de Meca pêra a índia». Ao capitão e alcaide
dessa fortaleza deveriam ser deixados todos os meios em munições de guerra e navios «que lhes

1015. Kirti Chaudhuri, "O estabelecimento no Oriente", História da Expansão Portuguesa. Volume 1: A Formação do Império (1415-1570) ; direcção de
Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri ([Lisboa] : Temas e Debates, 1998) : 170.
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fossem necessários, segundo ha qualidade do lugar», lembrando «quam longe fícauam de
socorro»

.

Já relativamente ao assento das fortalezas, associado ao domínio de espaços em terra, o regimento
disposto para os territórios da índia impõe a precedência dos actos de submissão política de
territórios locais, para maior autoridade do uso da dignidade de vice-rei.
Porém, D. Francisco antecipa, com o acordo de «todos», a assunção dessa dignidade sem ter ainda
concretizado tal domínio, sob o pretexto de receber o embaixador de um rei tão importante como o
rei de Narsinga.
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, II. Pela qual razam foi acordado por todos, que pois aquelle embaixador era hum tamanho,
& tam poderoso Rei, & ho Gouernador representaua ha pessoa delRei de Portugal, q pêra mór authoridade lhe
chamassem dalli por diante Viçerei, & lhe falassem por senhoria, posto q pelo regime to q leuaua nã podesse vsar
desta dignidade, atte nã fazer fortalezas ë Cochim & Cananor, & Coulão, è lugar das quaes podia suprir has de
Quiloa, Anchediua, & Cananor, no q dõ Frê cisco cõsentio por lhe paraçer cj cõpria assi a seruiço delRei. Ho q
assentado mãdou a Gõçalo gil barbosa q trouxesse aho outro dia ho 6 baixador á nao.

Se a indicação de que o uso da dignidade de vice-rei apenas se torna efectiva a partir do assento em
terra, e de que o capitão da fortaleza detém poder sobre o capitão de mar apontam a
complementaridade dos projectos do domínio do mar e do assentamento em terra, sendo a direcção
do processo dada pelo reconhecimento da sua sequenciação no tempo, já a assunção antecipada da
dignidade parece dar a entender uma condição de alternativa equiparável. A justificação
apresentada, de que existem já três fortificações realizadas em terra (uma das quais logo
abandonada), destina-se apenas a dar cobertura à decisão.
Aliás, sobre essa matéria irão surgir, ao longo do tempo, dissensões de opinião e persistir conflitos,
a vários níveis, como é o caso da oposição que coloca frente a frente o capitão de mar e da fortaleza
de Malaca, em 1512, acerca da competência de cada um (o poder do capitão da fortaleza prevalece
sobre o do capitão de mar).
Góis, Chmn. do Felicíssimo Rei, III. Fernão perez quomo nam achou esta armada, cuidando todos que era fabula ho auiso
q se delia dera, tornousse perà cidade, mas não tardou muito que apareçeo: ha qual por ser de tantas velas, & virem
spalhadas tomaua tamanho espaço, que de todalas partes parecia cobrir ho mar, ho que pos muito espanto, assi nos
nossos, quomo nos da cidade, contudo assentou Rui de brito de hos ir cometter em pessoa, do que se Fernão perez
agrauou, dizendolhe q pois era capitão do mar, & elle da fortaleza que ficasse nella pêra ha guardar, & ho deixasse
ir fazer seu officio, sobello que tiueram tantas diferenças, atte lhe Rui de brito mandar, que sobre sua menag ë se
fosse preso pêra a pousada: mas logo na mesma noite lhe mandou pedir perda, & lhe dizer q se fosse embarcar,
porque estaua sperâdo na frota pêra ambos serem participantes da victoria que speraua em Deos hauer de Pateonuz:
1018

Nos primeiros tempos, à luz da complementaridade dos projectos, o assento em terra ocupa uma
posição menos importante, na medida em que surge como extensão de um domínio mais vasto que

1016. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, i, (1949-1955), parte II : 3.
1017. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, II, v, (1949-1955), parte II : 20-21.
1018. Góis, Crónica do Felicíssimo Rei, III, xli, (1949-1955), parte Hl : 161.
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é o território da navegação. Insere-se como um ponto numa rede de defesa móvel rápida em que a
arquitectura é um arquitectar dos movimentos de defesa do espaço global da navegação de
comércio.
Nesse sentido, essa visão não é especialmente arquitectural, se assim se pode dizer, mas tem o
interesse de requerer o desenvolvimento mais geral das capacidades do homem, de seu "natural"
como de pensamento. O domínio das situações depende essencialmente da capacidade do homem
lidar com os problemas, tal como surgem e de imediato, da capacidade de observação e de
adaptação, de interacção com as circunstâncias novas, de improvisação e de invenção. Depende do
engenho e da indústria, e do saber da acção experiente, com prática (debate) e conselho. A
arquitectura praticada nessas condições é uma arquitectura i\mediada, obra de invenção e solução
de artesania para a circunstância, numa permanente recomposição aplicada de saberes e
experiências.
Já as implicações da segunda visão estratégica são decisivas no plano disciplinar da arquitectura,
em particular da arquitectura militar, pois apontam a direcção dos assentamentos urbanos e da
acção perspectivada no tempo longo. Neste ponto, torna-se necessário retomar um ponto de vista
disciplinar considerado anteriormente, relativo ao processo de sistematização do projecto de
arquitectura e da sua representação desenhada. A passagem ao assento em terra, fortificado e
urbano, requer um investimento de meios materiais e humanos, que vai além da presença
fragmentada com meios recursos, a exemplo de improvisadas casas de feitoria tornadas fortes e
seguras, num meio urbano porventura ainda hostil.
À distância do Oriente, a obra de fundação resistente sistematiza-se com projectos de arquitectura,
ordenados centralmente no reino, e com a presença de mestres fortificadores, a quem irá ser
cometido o acompanhamento da obra, numa conformação adaptada local, após a tomada de um
domínio, imposta por conquista ou negociada, tendo em vista a presença pacificada no meio das
populações. A arquitectura praticada tem por base um projecto delineado previamente que inclui
um espaço/tempo de concepção, de referimento e de prática de modelos e de conselho, a que se
segue o processo da sua execução, confrontada no local.
Os indícios da circulação de projectos de castelos e fortificações começam a acumular-se desde as
primeiras décadas do século XVI, relativamente às obras no norte de África, como é o caso do
desenho da couraça e cubelos de Alcácer-Ceguer que acompanha o regimento de obras de 22 de
Junho de 1507, cometido a Pedro Vaz 1019 . Também as obras de reforço do castelo de Santa Cruz
são determinadas com base num levantamento prévio do estado da fortaleza, havendo lugar
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possivelmente a dois projectos, um apresentado pelo capitão e outro encomendado pelo feitor ao
mestre de obras (facto de que não teria dado conta ao capitão).
Carta do feitor Afonso Rodriguez e do escrivão Francisco Fernandez (Santa Cruz, 1514, Setembro, 11). . . . a q u y e m v y a m o s a V o s a l t e z a

este castelo e vila que Vosalteza quer que se faça em ha u papell nã muyto bem debuxado que ho mestre desta obra
comtratou comnosquo e na verdade sem nyso darmos comta ao capitam porque cremos que ele ha emvia e ay outro
papel veja Vosalteza se lhe parece que vay bem asy desta maneyra e far-se ha porque nõ scy se tem vysto Dom
Francisquo mais fortalezas que eu por yso me atrevy a esta mamdar a Vosalateza posto que nom va também debuxada
tome Vosalteza a vomtade do mestre que se chama Bastiam Fernandez o quail qua ordenamos por mestre e certo
Senhor que ele ho faz de maneyra que merece a vamtajem dos outros ofiçiaes Vosalteza lhe deue de mamdar pêra
mais perfeitamente tenha cuydado de vosas obras e hy say emproueyto a Vosalteza,.. . 1020
O projecto segundo o qual serão feitas as obras é o de D. Francisco de Castro que detém a capitania nos anos de 1513 a
1521 ' 0 2 '. Haverá a necessidade de acertar determinações do regimento que revelam inadequação nas condições do sítio.
A referência surge numa carta de João Lopes e Afonso Rodrigues, de 29 de Dezembro de 1514, em que é mencionado o
facto de certa medida, especificada no regimento de obras, não se ajustar («posto que fica huum pouquo estreyta fica
bem»), talvez por a vila ter sido «mail debuxada»
. Também em Santa Cruz se confrontam opiniões, com o feitor a
desejar prosseguir a intervenção de reforço do castelo e o capitão, cumprindo as disposições do rei, a impor a realização
das obras da vila:
Carta do feitor Afonso Rodriguez e do escrivão Francisco Fernandez (Santa Cruz, 1514, Setembro, 11). E quamtO h a c h a p a q u e h y a d e r e y t a

em testar com ho cubelo que esta sobre o mar da bamba da Mouraria a que fora muyto necesareo acudir se pola agoa
ficar mais guardada dentro do castelo nõ quer ho capitam que se faça nada n 5 no muro que vem co castelo da bamda
do mar em testar com ho dito cubelo que também esta bayxo e ho mar bate nele he ho comee também nom quer que
se acuda a elle e aquy demtro ficam nas alcaçarias pegadas com a fonte que vem pêra baixo da dita chapa da bamda
da Mouraria asy que acabado este muro da capella quer que se meta mão na villa e pois que Vosalteza asy lhe mamda
que deixe tudo e ponha mão na villa asy o faremos . . ..

De facto, as diferenças dos projectos de D. Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque não se
devem apenas a traços de personalidade e de formação pessoal. Na verdade, já no seu tempo D.
Francisco é creditado com a fundação das praças-fortes de Quiloa, Angediva, Cananor e Cochim e
«elas feytas se chamou viso rey», porém quem o escreve diz antes que tal acontece, na sequência
de uma estada de Afonso de Albuquerque no Oriente, quando chegou ao reino «e vyo que nom
bastava feytorya mamdou ca fazer fortalezas»

. A diferença de visões resulta de uma diferença

de entendimento e de estratégia que o tempo torna possível por uma conjugação de perspectivas
abertas a partir da experiência em diferentes lugares do norte de Africa e do Oriente.
No Magrebe, a preparação da ofensiva de tomada de posse territorial e de fundação urbana começa
a ser delineada na primeira década de Quinhentos, estando a ser preparada antes e por volta do ano
de 1508-1509, data em que são despachadas as convocatórias para um certo número de pessoas
principais do reino com a indicação de se prepararem para uma campanha

5

. Nesse ano, a vila do

1019. "Instruções a respeito das obras da vila de Alcácer Seguer" (Lisboa, 1502, Junho, 16 e 22), gav. XV, maç. 18 - doe. 26, As Gavetas, (1960-1977),
vol. V :213-217.
1020. Maç. 16, doe. 11, Documentos do Corpo Chronologico, 1925 : 120.
1021. Joaquim Figanier, História de Santa Cruz do Cabo de Gué (Agadir), 1505-1541 (Lisboa : Agência Geral das Colónias, Divisão de Publicações e
Biblioteca, 1945): 73.
1022. "Carta de João Lopes e Afonso Rodrigues a el-rei, na qual lhe contavam acontecimentos com os mouros no Castelo de Santa Cruz" (Castelo de
Santa Cruz, 1514, Dezembro, 29), gav. XV, maç. 19 - doe. \9,As Gavetas, (1960-1977), vol. V : 286.
1023. Maç. 16, doe. 11, Documentos do Corpo Chronologtco, 1925 : 119.
1024. "Carta de Luis Martins a el-rei D. João III a respeito do sustentamento dos Estados da índia" (Cochim, 1527, Dezembro, 7), gav. XV, maç. 17 - doe.
19,/fs Gavetas, (1960-1977), vol. V : 101.
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Funchal é elevada a cidade, encontrando-se em preparação a constituição do bispado (1514) que irá
abranger os domínios das ilhas atlânticas, da África Oriental e das índias, com sede na ilha da
Madeira.
A passagem à fase de assentamento é assinalada por acontecimentos de referência, entre os quais
se contam a campanha de D. Jaime que leva à tomada de Safim, Azamor e Mazagão no Magrebe,
em 1513 (nesse tempo perspectiva-se a posse daquelas importantes cidades em permanência), e as
decisões de edificar a vila além do castelo de Santa Cruz, e de fundar Mamora e Tetuão.
Se há a ideia de obras de arquitectura militar e da instituição de fundações urbanas de prestígio,
essas terão sido pensadas para o Algarve de Além-mar, nas obras confiadas aos mestres de obras
principais do reino, Diogo e Francisco de Arruda e a Boitaca. Tal decisão concorda com o
investimento aí feito ao nível dos recursos humanos, duplamente evidenciado pela presença
qualificada de capitães, fronteiros e outra gente de armas.
O ano de 1508, em que está a ser preparada a intensificação da presença portuguesa no Magrebe,
coincide com a definição regimental da acção de governo cometida a Afonso de Albuquerque, na
qualidade de segundo vice-rei da índia. Deve-se à sua acção, no Oriente, a passagem à obra de
arquitectura militar e urbana instituidora da presença portuguesa dominial, em terra, com a posse
política das passagens estratégicas de Moçambique, Ormuz, Goa e Malaca.
Uma das expressões mais significativas terá sido a decisão de fundar a fortaleza de Ormuz, cuja
construção, no entanto, apenas é concretizada em 1515, no ano em que se dá a recepção do xeque
a Afonso de Albuquerque, como embaixador e vice-rei.
A posição estratégica de Ormuz, como encruzilhada das rotas marítimas e terrestres do comércio
do Oriente, justifica a importância definitiva que tem a conquista da submissão desse porto de mar
e dos territórios que lhe estavam subordinados, e o reconhecimento da autoridade do senhorio de D.
Manuel que Afonso de Albuquerque tinha garantido já em 1507. Negoceia então o assento da
fortificação portuguesa que funda, ainda na qualidade de capitão-mor do mar da Arábia.
Uma série de intrigas impedem a continuação da construção da fortaleza que será concluída numa
campanha de obras levada a cabo em 1515, já no final do segundo mandato como vice-rei. Se for
cruzada a indicação da data da campanha de conclusão da fortaleza com o relato da embaixada
enviada por Afonso de Albuquerque ao Xeque Ismael, nesse mesmo ano, recordada a propósito do
fausto da cerimónia de banquete oferecida e da "estravagância" do tanque de trutas, dentro da tenda,
compreende-se a exigência de qualidade imposta à obra de arquitectura militar que se construía

1025. Ver : 597-598.
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então. Ormuz será «durante um século um dos principais sustentáculos da administração portuguesa
na índia» 1026 .
A excelência da obra de fortificação de Ormuz vai além da qualidade da fortaleza e do sítio difícil
da sua implantação. A construção militar é projectada, desde o início, como uma praça forte maior
que um reduto militar, pois alberga uma igreja e lugares de habitar.
A dimensão do recinto e a sua forma permitem reconstituir o modelo de referência desse desígnio
mais alargado. A sua configuração faz referimento directo ao castelo de Viana do Alentejo [320]. A
atribuição da obra a Tomás Fernandes corrobora a hipótese de referência a Viana do Alentejo, dado
que este mestre das obras de pedraria das partes da índia será natural dessa região, talvez de Vila
Ruiva.
O recinto defendido é dimensionado de modo a incorporar a igreja e outras edificações,
transformando-o num assento defendido, estância de uma importante guarnição e lugar de um
povoamento mínimo sustentado. No mesmo ano de 1515, avançava o projecto de Mamora que
previa um assento local de gente de armas e das suas famílias, garantindo a estabilidade do
povoamento do lugar fundado de novo.
Talvez mais do que qualquer outra obra da mesma época, na visão do império que se desenha, o
castelo de Ormuz apresenta a marca de poder, grandíssimo estado e excelência de D. Manuel. De
certo modo, a obra pode ser lida como um contraponto à embaixada de obediência que o rei envia
ao Papa, na Páscoa de 1514. Na medida em que assenta o princípio do império, D. Manuel mostra
a nova condição de senhorio, num acto público de obediência ao Papa, na sede da Cristandade.
Além de Ormuz, no Oriente emerge como um facto decisivo a tomada de Goa, em 1510. A cidade
torna-se cabeça do estado da índia e modelo de estrutura de governo e administração a ser seguido
por outros estabelecimentos portugueses na Ásia

. Em Goa, Afonso de Albuquerque dá início a

uma política de casamentos de portugueses com mulheres hindus e maometanas de castas
superiores. O projecto de assentamento em terra procura a estabilidade através de uma implantação
local resistente e permanente.
Nem a mobilidade da acção de meios militares complementares, nem a acção transitória poderão
ser inteiramente abandonadas. Também as qualidades da pessoa, a habilidade, a capacidade de
observação e de adaptação, de improviso e de invenção continuam a ser indispensáveis. Todavia, o
domínio de acção é agora o da concretização da obra resistente e permanente, que é realizada num
1026. João Paulo Costa, in Dicionário de História dos Descobrimentos, ,v.v. "Ormuz", 2 vol. ; direcção de Luís de Albuquerque, coordenação de Francisco
Contente Domingues ([S. 1.] : Círculo de Leitores, 1994), vol. II : 834.
1027. Chaudhuri, "O estabelecimento no Oriente", História da Expansão Portuguesa. Volume 1, 1998 : 178.
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processo de trabalho com duas fases distintas, susceptíveis de serem cometidas a diferentes
personagens: uma fase de projecto, elaborado prévia e talvez centralmente no reino, e a sua
execução aplicada no sítio, levada a cabo pelos responsáveis políticos e militares locais e por
mestres destacados para o efeito.
Também em certos casos do norte de África, como na tentativa de fundação de Mamora e nas obras
do castelo e vila de Santa Cruz do Cabo de Guer, podem ser observadas situações em que se
reconhecem distintos modos disciplinares. De um lado estão, levadas até ao limite do possível, as
determinações prévias "em abstracto" e os modelos que informam o projecto, fornecido como uma
pintura. Do outro afronta-se a necessidade da resolução adaptada de um projecto de referência,
numa precisa observação das condições do sítio.
Um exemplo da necessidade de adaptação do projecto é dado pelas obras do castelo de Santa Cruz. De forma algo velada,
percebe-se que certas medidas determinadas no regimento de obras, referentes a uma extensão do pano da cerca, não
permitem atingir o cabo de um maciço de rocha. É provável que tenha sido realizado o acerto local mínimo, de tal modo
que se torna possível comunicar ao rei que a obra, apesar de «um pouco estreita», «fica bem».
Carta de João Lopes e Afonso Rodrigues a el-rei, na qual lhe contavam acontecimentos com os mouros no Castelo de Santa Cruz (Castelo de Santa

Cruz (1514, Dezembro, 29)
e nom pode deixar d'ir de lomguo estas setemta e cymquo braças por irmos huum pedaço
por hû 0 a rocha de pedra e tomar huum alto omde se acaba esta medida e fazer se ha hy cubelo que he no cabo da
villa da bamda do Pyquo porque descobre daly o rybeiro e fyqua em muyto boom lugar e vem a medida que
Vos'Alteza mamda posto que fica huum pouquo estreyta fica bem porque vay ao lomguo do mar e os cubelos ficaram
bem porque se ajudaram com os do castello.

É sobretudo a partir de informação relativa a obras mais tardias, figurando o que poderia ser uma
imagem da pintura (de projecto) de fortificação, que melhor podem ser compreendidas as
implicações da mudança no modo do exercício dicisplinar.
A intervenção de Francisco Dias na fortificação de Diu, descrita por Gaspar Correia, mostra de que
modo a parte decisiva da acção do arquitecto militar se exerce no acerto de um projecto de
arquitectura militar ao sítio a fortificar, o que implica o seu confronto com a realidade do sítio, a
revisão, a interpretação e a adaptação das indicações dos desenhos às circunstâncias do lugar a
defender.
Mais do que o projecto, é o conhecimento local que decide sobre as condições últimas da sua
conformação. Francisco Dias é enviado pelo rei a Moçambique, juntamente com Lourenço Pires de
Távora, com o objectivo de construir uma fortaleza «que trazia já pintada»

, cujo projecto é

atribuído a Miguel de Arruda (a fortaleza não será construída nessa altura [322]).

1028. Gav. XV, maç. 19 - doe. 19, Aí Gavetas, (1960-1977), vol. V : 286.
1029. Gaspar Correia, Lendas da índia, in Viterbo, .v.v. "Pires (Francisco)", Diccionario dos architectos, 1904, vol II, n.° 767 : 299.
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Já em Diu, o mestre orienta a construção da praça forte. Aí resolve uma nova linha de defesa
abaluartada, segundo a disposição nova do projecto definido para a ilha de Moçambique, que por
sua vez retoma um sistema idêntico ensaiado anteriormente na fortificação de Mazagão [323,321].
A descrição da excecução da obra menciona a conjunção das duas visões, que verdadeiramente
estão na origem da concretização daquele sistema «de nova feição». A visão do governador, de
«muita indústria e subtil entendimento», e a do mestre que «era muito sabido na obra».
Correia, Lendas da índia. Fundouse o alicerce d'esté baluarte de corenta pés de largo, e assy todo o alicerce do muro. E
da face da terra pêra cima foy o muro de trinta pés de largo. E o alicerce foy tão fundo que já manaua agoa. E foy o
muro até á outra parte da barroqa sobre o mar, onde se fez outro baluarte, e no meo do muro d'antre este dous
baluartes se fez outro, assy grande e forte, de huma noua feyção, pêra offender e defender. Cousa de muyta endustria,
como nunqua outra tal n'estas partes se vio, porque o mestre era muy sabido na obra; no que o Gouernador daua
muyta endustria, que era muy sotil do entendimento, porque per sua endustria, o mestre fazia muyta da obra, e fez
estes baluartes em triangulo com espigão pêra fora, que pola frontaria lhe nom podia empencer nenhuma artelharia,
e n'elles per longo do muro pelos reueses estauão humas bombardeiras pêra tiros grossos, que uarejauão huns contra
outros sem se toquarem, que guardauâo todo o muro, e fícão os tiros escondidos é vista de fora, que nenhuns tiros
do campo lhe nom podiâo empencer nem cegar; porque no mais alto dos baluartes tem outros tiros pêra o campo, e
em cima de todo tem outros tiros que descobrem toda a cidade e toda a ilha, per tal maneira que cousas nenhuma
pôde entrar em toda a ilha, que os tiros nom alcancem.

A experiência de «ser muito sabido» e a actualização dos conhecimentos, que está na origem da
novidade do sistema aplicado, emergem como tópicos essenciais de qualificação do mestre de
arquitectura militar. Nâo se trata da introdução inédita de um baluarte de tipo novo, mas da
aplicação de novas formas do seu desenho em articulação com uma definição nova da cortina de
muralha, traçada para interagir com os baluartes, no estabelecimento de fogo cruzado que permite
melhorar a capacidade defensiva da fortificação.
O melhoramento do desenho das fortificações incide em simultâneo sobre a capacidade ofensiva e
defensiva. A defesa evolui de uma resistência eminentemente passiva, limitada ao momento de
assédio, a curta distância da fortificação, para a possibilidade de condicionar a aproximação de
ataque, ditando as condições do contra-ataque.
Assim, a decisão pelo assentamento em terra (também) está relacionada com o aumento de
capacidade defensiva e ofensiva, equacionada pelo desenho novo da fortificação abaluartada. E a
evolução dos sistemas de fortificação que viabiliza a concepção de redutos inexpugnáveis, em que
a resistência prolongada pode ser mantida por uma força local, não dependendo do socorro imediato
trazido do exterior pela armada, em caso de assédio.

1030. Gaspar Correia, Lendas da índia, tom. IV : 581,sg., in Viterbo, s.v. "Pires (Francisco)", Diccionario dos architectes, 1904, vol. II, n.° 767 : 300.
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A fortaleza de Ormuz e o castelo de Viana do Alentejo, plantas comparadas, esc. 1:2500
Planta da fortaleza de mazagão que deu Anrrique correa da silua com as prezentes declarassois, 1611
Manuel Godinho Erédia, Livro de Plantaforma das Fortalezas da índia, a fortaleza de Moçambique, 16221640 (Biblioteca do Forte de São Julião da Barra)
Jerónimo Corte-Real, Svcesso do segvndo cerco de Dío, "Cerco de Div.Canto.VI." (Lisboa, ANTT, Códice
Cadaval 31)
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Além disso, a mudança de estratégia política a favor dos assentos em terra perspectiva-se em função
da viabilidade de defesa de uma estrutura urbana, concebida segundo os princípios da fortificação
moderna.
Ora, para que o assentamento urbano se torne viável, em continuidade, é condição a pacificação do
território envolvente, e mesmo o domínio de um Hinterland.
Nas duas primeiras décadas do reinado de D. João III, começa a delinear-se a mudança de
orientação que aponta a concentração de esforços em favor de estruturas defendidas maiores com
uma dupla qualidade de fortificação e lugar urbano.
Apoiado em conselhos de pessoas principais, solicitados nos anos de 1529 e 1536, e na opinião de
intervenientes das campanhas de África e do Oriente, e depois de perder Santa Cruz, em 1541, o rei
decide abandonar as cidades e praças que apenas podiam manter-se com um esforço defensivo
aturado. Ao mesmo tempo investe no reforço da fortificação de outras que se destacam pela
importância estratégica, militar e comercial, e as possibilidades de defesa do sítio, como as praças
de Tânger, Ceuta, Alcácer-Ceguer e Arzila, situdas no norte (as duas últimas apenas até 1550), e
Mazagão.
Na índia, a estratégia definida, será também a de passar à fortificação de assentos em terra,
retomando alguns dos princípios já enunciados, no tempo de Afonso de Albuquerque.
A síntese do problema surge numa carta de Luís Martins de Portalegre, dirigida de Cochim a D.
João III, a respeito do sustentamento dos Estados da índia

. A argumentação aduzida é

esclarecedora da nova orientação defendida. O assento e sossego dos reinos e províncias consiste
na submissão e no povoamento das vilas e cidades, mantendo as gentes e forças de armas suficientes
para as subjugar, suster, manter e defender contra os naturais e armadas que a elas vierem
É necessário concentrar esforços, porque «nam comvem ao presente tomar cousa que per guera se
aja de mamter porque quamta mays terra abarcamos mays fraquos ficamos porque a jemte . . . que
ca tem he muyto pouca pêra soster»

.

A solução de «começar d'assemtar» é mais vantajosa que o «grande trabalho e despesa» inerentes
ao senhorio dos mares, a cargo de uma armada a soldo em permanência

. O povoamento deverá

ser feito mediante o favorecimento de uma política de casamentos locais, como tinha sido praticada
no tempo de Afonso de Albuquerque.

1031.
1032.
1033.
1034.
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Relativamente a outros lugares dos Portugueses, há a considerar diferenças fundamentais. A índia
não pode ser comparada a uma cidade isolada e continuamente defendida, como é o caso de São
Jorge da Mina. Também não deve ser comparada às possessões do norte de Africa, tão perto do
reino, que podem ser sustidas com o envio de uma armada e gente, quando não bastam as que lá
estão 1035 .
Como escreve o autor da carta, dirigindo-se directamente ao rei, a índia «sam gramdes mumdos»,
a «tamtas mil legoas» do reino, «em que ha muitos reys e de muyta jemte e que trabalham muyto
por saber e aprender dos vosos todalas cousas de guera e estam em suas terras e podem muyto nelas.
E os muytos fazem perder a força aos poucos»1036. Por isso, «ja pasou ho tempo d'abarcar e he
chegado ho tempo d'emche la terra de jemte»

.

A decisão pela constituição de assentos urbanos, tornados inexpugnáveis pelos métodos de
fortificação moderna, será informada por uma nova orientação relativamente ao desenho da
estrutura urbana, que articula o sistema de fortificação e o ordenamento do interior em malha. A
carta citada anteriormente enuncia com clareza a diferença:
Carta de Luís Martins a el-rei D. João III a respeito do sustentamento dos Estados da índia (Cochim, 1527, Dezembro, 7). E e s t a s

fottelezas

serya bem senhor que ordenase Vosa Alteza como as povorase de muyta jemte porque fortelezas por mays fortes que
sejam e por mays jemte que tenham sam tam piquenas e tem sempre tarn poucajemte que sam fraquezas porque toda
forteleza depoys de Deus esta na muyta jemte e nam nas paredes das fortelezas nem nos capitães e poucajemte que
estam nelas que as nom sostem senam vosas gramdes armadas por cujo temor nam sam combatidas e cercadas.

Na prática, trata-se de cruzar o sistema defensivo de cortinas e baluartes com a experiência do
desenho urbano, assente no princípio da arruação, e, caso seja viável, aplicar um desenho regular,
dando início ao lançamento de retículas, assentes em ruas direitas e travessas que estruturam
quarteirões. O resultado é a síntese de uma fortaleza alargada para a inclusão de uma malha urbana.
Uma retícula/quadrícula interna ordenada em função dos acessos e dos eixos principais de
circulação interior, inscrita numa cinta externa compacta, configurada segundo os princípios do
desenho militar.
As opções estratégicas, a ideia de fortificação, a figura, o desenho e a descrição sistemática da
solução no regimento são articulados no projecto que se instaura como um momento central do
processo. As referências para a formulação de novas soluções são encontradas duplamente na
actualização da experiência anterior, e na adopção da inovação veiculada por modelos encontrados
em tratados de arquitectura como os Trattati de Francesco di Giorgio.

1035.
1036.
1037.
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O lugar e o espaço das instituições: o pelourinho, a fortaleza e alfândega, a igreja e a Misericórdia. Gaspar
Correia, Lendas da índia, Coullam

Com essas premissas, compreende-se de que modo está aberta a via da execução centralizada de
modelos de projectos, que depois são adaptados localmente às condições naturais e acidentes do
sítio.
Além da edificação de fortificações e do lançamento de estruturas urbanas defendidas, em particular
nos lugares povoados das Ilhas de África e do Oriente, o assentamento urbano coloca um novo
desafio. Trata-se de edificar as marcas específicas de uma presença instituidora, entendendo que
essa presença deve transmitir um edifício institucional próprio, relativo ao rei e ao reino, com os
seus interesses políticos e económicos, à fé cristã e à actualidade cultural. Faz parte de uma ideia de
marca que essa possa ser (facilmente) reconhecida. Na síntese que irá ser feita, alguns dos valores
locais inscrevem um apontamento da variação circunstancial e de invenção, mas o essencial é
determinado pelos valores que transportam a realidade cultural do reino, instalando um sentimento
comum das referências transportadas para os lugares fundados de novo.
Nas diferentes partes do mundo, o discurso da arquitectura discorre entre a exposição de uma
vertente nacional, numa forma arquitectural adaptada localmente ao nível dos materiais e das
linguagens arquitectónicas, inclusivamente miscigenando e reinterpretando elementos da cultura
dos lugares tomados, e a apresentação da novidade internacional que se dá, sobretudo, nos centros
urbanos principais, associando a recepção do classicismo ao desenvolvimento da fortificação
moderna abaluartada.
O modelo urbano aberto, formado a partir de uma noção de lugares e edifícios principais, que
polarizam correntezas de casas, a que se acrescentam, mais tarde, ensanches de malha urbana,
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cerzindo os diferentes pólos e realizando a extensão urbana, e o modelo fechado (no limite uma
quadrícula compacta cingida por um sistema abaluartado) relevam de processos distintos para que
tende a designação dos lugares e formas no espaço.
De um lado, há uma noção de desenho por meio de uma composição de partes declinada no tempo.
Do outro lado há, como ponto de partida, a referência a modelos conclusos, que informam a
definição de uma figura de síntese (a pintura), que dá a configuração da forma, seguindo-se a
execução no sítio, com o acerto local da repartição e da distribuição dos lugares e das edificações.
Do ponto de vista da argumentação desenvolvida, mais do que tipos, modelos rígidos e outros
referentes para imitação, é decisivo o processo de articulação dos dados. Se os dados fazem parte
do problema e não da solução, no entanto, a passagem ao gesto que determina uma direcção e
"aponta" um desígnio marca o passo do limiar de resolução.
A resolução da fundação urbana e da sua fortificação não depende da novidade das soluções
aplicadas, quanto do modo como são encarados os momentos cruciais do processo. Esses momentos
são, a nível geral, a avaliação das condições e dos meios, e no caso de uma fundação nova, a escolha
do sítio e o lançamento de um assento, ideado como uma conjunção de partes de defesa, do habitar
e das instituições que designam a qualidade urbana do lugar.
Tal o conselho das forças intervenientes no local, e o génio-ingenium dos mestres que precisavam
saber interpretar e arquitectar os lugares. Na direcção inversa do referimento que ajuda a formar as
ideias (uma direcção para "montante"), esses caminhos do pensamento e do arquitectar apontam um
trabalho de conjunção das partes e de especificação das obras, na cidade, como na casa e nos novos
lugares de povoamento no mundo.
Contudo, os processos de trabalho da disciplina começam a indiciar um deslocamento de acento do
modo de pensar o projecto e a arquitectura, tendo como última referência do pensamento as
categorias de unidade e pluralidade.
Por um lado, ainda, o princípio de pensamento do projecto e da invenção assente no ordenamento
da multitude de elementos e de partes, e da pluralidade das situações, e no exercício de articulação
de um modo particular de convergência na unidade e numa forma de síntese. Esse, um modelo de
trabalho em que a ordem é reconstruída em cada caso particular, numa ponderação de dados por
conjunção e por composição, e a unidade é alcançada num trabalho de convergência de sentidos.
Do outro lado, o reverso a emergir como novum: o acento num princípio de pensamento distributivo
que parte de uma figura "universal", uma fórmula de composto e uma resolução sintática conclusa
(um tipo, o modelo na acepção de Quatremère de Quincy, ...) e ensaia a sua imitação, aplicada tal
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qual ou adaptada. A multitude coordenada numa unidade conclusa, e o enquadramento de princípios
que regula a sua aplicação normalizada e a especificação por meio de variação, de diferença e de
licença.
De um lado, ainda, o tempo da invenção em terreno aberto e do processo que fabrica a ideia e
edifica/desenha a sua forma: o acento numa totalidade integral que depende da conjunção de partes.
E do outro, a começar a escolha livre de referências coligidas, e a sua regular aplicação formatada:
o acento numa totalidade universal que está presente nas suas partes particulares, através da regra
que enquadra a normativa de variação e de especificação.
Em certa medida, as povoações abertas das Ilhas [309,310] e do Brasil [300], e a diferença da ideia
presente na villa Chigi [325,329] a Le Volte e em Sempre Noiva [227-228,330], por um lado, ou na
villa Forni Cerato [226,331], por outro lado, expõem essa diferença da prática da arquitectura.
Na sua referência de princípio, uma oscilação de procedimentos disciplinares do arquitectar que
passa a inclinar menos para uma razão de convergência, na interpretação de um sentido colectivo e
conjuntivo, e mais para a ideia, e um princípio distributivo e os meios para o efeito, segundo
ordenadas divisas. Os caminhos de abertura, de invenção e do novo, e o princípio de sistematicidade
que assenta e úfe-limita.
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Desenho de Anónimo, Villa Chigi a Le Volte, anterior ao restauro de 1603-1605 (Biblioteca Apostólica
Vaticana, Chigi P.VIII.17,/ 71r).
Andrea Palladio, Montecchio Precalcino (Vicenza), Villa Forni Cerato, 1541-1542
Évora, paço de Sempre Noiva, vista de sudoeste, c. 1942
Paço de Sempre Noiva, vista de nordeste
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Villa Chigi a Le Volte ( 1496-1505), antes do restauro de 1603-1605, planta do piso térreo e do andar (A,B),
esc. aprox. 1:800 (Biblioteca Apostólica Vaticana, Chigi P. VlllM, ff. 67IIr, 68Ilr)
A disposição da villa é referida a Francesco di Giorgio.
Paço de Sempre Noiva, plantas do piso térro e do andar (A,B), esc. 1:800
Andrea Palladio, Villa Forni Cerato, planta do andar nobre. In O. Bertotti Scamozzi, Les Constructions et
les dessins d'Andréa Palladio, 4 vol., vol. II, táb. XXXIII (Vicenza 1776-1783)
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