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-DOURO I DUERO VIRTUAL- FASE FINAL-

PINTURA MURAL E DEVOÇÃO NAS IGREJAS PAROQ!JIAIS DE 
TRÁS-OS-MONTES 

Lúcia Maria Cardoso Rosas 

Como garante a documentação de finais 
do século XV e da primeira metade do sé
culo XVI, a norma habitual na conservação 
das igrejas e respectivo recheio atribuía aos 
párocos ou aos comendatários o encargo de 
zelar pela cabeceira, sacristia e casa do páro
co. Cumpria-lhes fazer obras, ornamentar e 
prover de alfaias litúrgicas. Os fregueses es
tavam obrigados à manutenção, reforma e 
reconstrução da nave e a cuidar e renovar o 
seu recheio: altares de fora e todos os orna
mentos e objectos de devoção'. Esta norma 
conduziu, necessariamente, a discrepâncias 
cronológicas e programáticas nas duas par
tes dos templos conforme o zelo, os meios 
financeiros disponíveis e as motivações dos 
encomendadores. 

Esta realidade pode ajudar a entender 
a aparente falta de coerência iconográfica e 
a coexistência, lado a lado, de pinturas de 
épocas diferentes nas paredes das naves, 
como encontramos em São Tiago de Adegan
ha, em Outeiro Seco, em Santa Leocádia de 
Chaves, na paroquial de Duas Igrejas, etc .. 
A pintura mural não corresponde, na maior 
parte dos casos, a um programa iconográfico 
único dentro de uma mesma igreja, mas a 
vários programas que se relacionam directa
mente com um altar específico, estendendo
-se embora em superfície murária mais am
pla que o lugar ocupado pelo próprio altar. 

É bem conhecida em toda a Europa, en
tre os séculos XIII e XVI, a importância que 
então tomam os retábulos colocados sobre 
o altar-mor, ou na parede, ao fundo, cons
tituindo o ponto fulcral de um eixo que cul
mina na cabeceira'. A situação do presbítero 
entre os fiéis e o altar acompanha esta exal
tação do altar Dei que o retábulo gótico vem 
enfatizar. Numa pintura sobre madeira data
da de 1470 (Koninklijk Museeum voor Shone 
Kunsten, Antuérpia), A Elevação e o incen-

1 A documentação é explicita na divisão destas atribuições. Cfr. SOARES, Franquelim Neiva - Ensino e Arte na Região de Gui

marães através dos Livros de Visitações do século XVI. Revista de Guimarães. Vol. 93, Jan.-Dez., Guimaraes, 1983, p. 366 e 

passim; a documentação publicada por DIAS, Pedro- Visitações da Ordem de Cristo de 1507 a 1510. Aspectos Artísticos. Coimbra: 

Instituto de História da Arte/Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1979, e a documentação referente aos séculos XVII 

e XVIII, transcrita parcialmente por MOURINHO (JÚNIOR) António Rodrigues- Arquitectura Religiosa da Diocese de Miranda do 

Douro-Bragança. Sendim, 1995, passim. 

2 Cfr. HECK, Christian- "Le retable ghotique et l'exaltation de l'autel", (direction de Christian Heck) Histoire de I'Art. Moyen Age. 

Chrétienté et lslam. Paris: Flammarion, 1996, p. 368. 
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sarnento do Santo Sacramento, o presbítero 
erguendo o cálice com a hóstia volta-se para 
o espectador e é ladeado por dois anjos tu
riferários. Atrás abre-se um retábulo sobre 
o altar. 

A multiplicação dos altares secundários, 
no final da Idade Média, explica o enorme 
desenvolvimento da arte retabular, que ha
bitualmente conjuga a pintura e a escultura. 
A quantidade de encomendas faz do retábu
lo uma das formas artísticas mais inventivas, 
entre os séculos XIII e XVI, associando téc
nicas, criando inúmeros tipos e servindo de 
suporte a multiplicadas formulações icono
gráficas'. 

Os inícios do século XVI, em Portugal, 
mostram a existência de uma série de enco
mendas de retábulos em escultura, ou con
jugando pintura e escultura. A pintura mural 
corresponderá a uma forma menos onerosa 
de atender à mesma motivação litúrgica, de
vocional e iconográfica. 

Na igreja de Santa Maria de Azinhoso (Mo
gadouro) o arcossólio que abrigava um túmu
lo apresenta pintura mural. No extradorso do 
arco uma inscrição regista: Aqui jaz Luiz Ea
nes de Madureira vigário geral do senhor D. 
Fernando Arcebispo de Braga. Luís Eanes de 
Madureira foi recebedor e vigário-geral em 
Trás-os-Montes do Arcebispo D. Fernando da 
Guerra, tendo exercido aquelas funções en
tre 1426 e 1450, sendo substituído em 1451 
pelo seu filho Luís Eanes-o-Moço4 • É provável 
que o programa remanescente se refira a 

Luís Eanes-o-Moço já que, como refere Luís 
Urbano Afonso, a pintura se aproxima dos 
modelos do gótico final'. 

No intradorso do arco a pintura divi
de-se em molduras fingidas de cosmatescos. 
Na parede testeira, sobre fundo azul, está 
representada a iconografia de São Miguel pe
sando as Almas. A figura de maior dimensão é 
a de São Miguel Arcanjo, que apresenta cruz 
e balança, onde figuram duas almas. Parcial
mente oculta por repinte a figura do diabo, 
em forma de dragão com asas de morcego, 
puxa para baixo um dos pratos da balança. À 
esquerda e à direita desta composição estão 
representados dois personagens ajoelhados 
com as cabeças tonsuradas, de perfil e em 
atitude de oração. O que está à direita do 
anjo é maior e tem barba, o da esquerda, 
mais pequeno, é imberbe. A posição dos dois 
personagens ajoelhados corresponde a uma 
atitude própria de doadores. 

A execução da pintura do arcossólio an
dará por volta do último quartel do século 
XV. Os cosmatescos encontram modelos se
melhantes aos dos frescos do arcossólio de 
igreja de São Leonardo de Atouguia da Ba
leia, de São Francisco de Leiria, do Paço de 
Sintra e da Igreja de Santa Maria do Castelo 
de Abrantes, segundo a análise proposta por 
Luís Afonso'. 

Na parede oculta pelo altar da nave, do 
lado da Epístola sobre reboco, figuram três 
personagens: de perfil, um homem barba
do de cabelo comprido inclina-se e está de 

3 Cfr. HECK, Christian - "Le retable ghotique et l'exaltation de l'autel", (direction de Christian Heck) Histoire de I'Att. Moyen Age. 

Chrétienté et lslam. ( ... ). p. 368. 

4 Cfr. MARQUES, José- A Arquidiocese de Braga no século XV. Lisboa: I.N./C.M., 1988. pp. 173-174 e 1009. 

5 AFONSO, Luís Urbano de Oliveira- A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional e o Fim do Renascimento: Formas, 

significados, funções. Anexo A. Corpora da Pintura Mural Portuguesa (c. 1400-c. 1550). Lisboa: Faculdade de Letras da Universi

dade de Lisboa, 2006, p. 88. 

6 AFONSO, Luís Urbano de Oliveira- A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico lnternacional e o Fim do Renascimento: Formas, 

significados, funções. Anexo A Corpora da Pintura Mural Portuguesa (c. 1400-c. 1550) ( ... ), p. 91. 
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mãos postas; atrás deste e com a cabeça a 
3/4, outro homem barbado de cabelo curto 
e mão postas; um pouco atrás, no plano da 
pintura, vemos uma cabeça de mulher com o 
cabelo comprido e descoberto. 

Embora muito fragmentada, a pintura 
parece representar a iconografia da Descida 
de Cristo ao Limbo. Este fragmento, hoje 
oculto pelo altar, foi descoberto aquando 
das obras realizadas nos anos 90 do século 
XX e então fotografado, anteriormente à re
colocação do altar7• Na parede equivalente, 
do lado do Evangelho, há vestígios de pintura 
mural, embora não se distinga qualquer figu
ração. É visível uma tarja decorativa que de
limitava a pintura, lateral e inferiormente. 

No grupo do lado da Epístola, a pintura 
das cabeças, principalmente a do homem de 
perfil, apresenta valores de modelação de 
sombras, mais nítidos ainda nos bracos do 
mesmo personagem, que apontam uma cro
nologia dentro do primeiro quartel do século 
XVI. 

Na parede da nave, do lado do Evan
gelho, à esquerda do arcossólio, um dos sil
hares apresenta vestígios de reboco e parte 
da pintura de uma cabeça feminina, coberta 
com véu, em policromia azul. Um fragmento 
tão pequeno não permite qualquer análise a 
não ser a suposição que esta parede estaria 
pintada, fazendo parte do restante progra
ma pictórico. 

No exterior da igreja, na fachada prin
cipal, anteriormente coberta pelo alpendre, 

há fragmentos de reboco com vestígios de 
policromia. Na face inferior das mísulas per
manecem raros vestígios em vermelho, azul 
e branco. Numa das mísulas é visível um mo
tivo decorativo fitomórfico. 

A extensão ocupada pelos fragmentos de 
reboco faz supor que toda a parede frontal 
coberta pelo alpendre era pintada8• 

Não temos elementos suficientes para 
atribuir uma cronologia a esta pintura. No 
entanto, os vestígios de uma pintura mu
ral que figurava a Anunciação na fachada 
principal da Sé de Braga e a documentação 
referente a São Francisco de Leiria, teste
munham o exemplo de pintura mural nas 
fachadas exteriores dos templos nos séculos 
XIV e XV'. 

Não duvidamos em concluir, pela disper
são dos vestígios encontrados, que o templo 
de Santa Maria de Azinhoso na segunda me
tade do século XV ou nos inícios do século 
XVI apresentava um um conjunto assinalável 
de pintura. 

Localizadas nas paredes laterais do arco 
triunfal da Igreja de Santa Maria de Algosinho 
(Peredo da Bem posta - Mogadouro) há duas 
pinturas murais que representam, no lado do 
Evangelho, Santa Catarina e no lado da Epís
tola, São Bartolomeu. 

Enquadrado em moldura de motivos ve
getalistas, o espaço da pintura onde figura 
Santa Catarina está dividido por uma mol
dura interna, encordoada, que divide o cam-

7 A fotografia encontra-se na Casa da Misericórdia, também designada de Museu. 

8António Rodrigues Mourinho chamou a atenção para estes vestígios. Cfr. MOURJNHO (JÚNIOR} António Rodrigues -Arquitectura 

Religiosa da Diocese de Miranda do Douro-Bragança. Sendim, 1995, p.1 91. 

9 AFONSO, Luís Urbano- As pinturas Murais (séc. XV) do pórtico axial da Sé de Braga. Minia, 3.a série, ano IV, pp. 51-76, 1996. 

Citando Frei Manuel da Esperança (1656) Luís Afonso dá-nos igualmente a informação que a fachada da igreja do Convento de S. 

Francisco de Leiria teria pintadas as armas da rainha e uma Anunciação. Cfr. AFONSO, Luis Urbano- Convento de São Francisco 

de Leiria. Estudo Monográfico. Lisboa: Livros Horizonte, 2003. 
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po em dois painéis de tamanho desigual. No 
painel maior, Santa Catarina está em pé, co
roada, nimbada e de cabelos soltos, tendo a 
roda do martírio à sua esquerda. A fímbria 
do manto é decorada por pérolas. O espaço 
de enquadramento mostra uma arquitectura 
encimada por abóbada e no pavimento há in
dicações de perspectiva. Do lado esquerdo, o 
campo mais pequeno figura no registo supe
rior o martírio da Santa, entre duas rodas e 
no registo inferior, de difícil leitura, está um 
personagem atrás de uma parede, enquanto 
no primeiro plano se ajoelha a santa (?). Es
tas duas cenas são ambientadas por dosséis. 

Com o mesmo enquadramento, o painel 
de S. Bartolomeu mostra o Santo em pé exi
bindo a faca do martírio. Do lado esquerdo, 
aos pés, é figurado o diabo que o raptou na 
infância. Este painel, em pior estado de con
servação que o anterior, não permite a visua
lização de hipotéticas cenas laterais. 

Destacadas da parede e restaurados por 
Abel de Moura (antes de 1961 ), estas pintu
ras apresentam uma organização retabular 
- painel central e edículas laterais - comum 
aos retábulos catalães do século XV10 e a 
exemplares provenientes de Aragão como o 
da Virgem com o Menino do Mestre de Langa 
(Museu de Pontevedra). Nos exemplares de 
Algosinho as figuras alongadas, o tratamento 
minucioso das pedrarias do manto de Santa 
Catarina indicam algum goticismo, mas já as 
arquitecturas dos fundos poderão apontar 
para uma obra das duas primeiras décadas 
do século XVI. 

Ocultos pelo retábulo da capela-mar há 
vestígios de pintura mural na parede testei
ra e no primitivo altar da Capela do Divino 
Salvador da Fraga (Castro Vicente - Mogado
uro). 

Apesar da dificuldade de observação, 
detecta-se a figura de um anjo de cruz alça
da, parte do corpo de São Sebastião, um 
braço preso a um madeiro por uma corda, 
que será um dos braços do santo, uma vez 
que a sua iconografia habitualmente figura a 
prisão dos braços a um tronco. É ainda visível 
uma figura ajoelhada disparando uma besta, 
que aparenta pertencer a uma camada mais 
antiga. 

Sobre o reboco, que cobre as faces late
rais do primitivo altar, há bandas separado
ras com motivo de entrelaças que continuam 
junto aos pés de S. Sebastião, em policromia 
laranja e esverdeada. A localização destas 
molduras é particularmente preciosa pela 
indicação que nos dá. Ficamos a saber que 
existia uma ligação decorativa entre o altar 
e a pintura mural que o enquadrava. Altar e 
parede formavam um mesmo conjunto pic
tórico, constituindo a pintura figurativa um 
retábulo do altar. 

Parece haver duas camadas de pintura 
sobrepostas, mas a sua localização não per
mite melhor observação. 

Na igreja de Santa Eufémia de Duas Igre
jas, como veremos, encontramos molduras 
de entrelaças que seguem o mesmo cartão 
e similar policromia. Estão próximas de um 
outro vestígio de fragmento de pintura da
tável dos finais do século XV ou inícios do 
século XVI. 

A proximidade geográfica da igreja e da 
capela pode contribuir para aventar a hipó
tese de uma mesma oficina que trabalhou nos 
dois templos. Contudo, a alargada difusão 
destes modelos torna ociosa qualquer con
clusão. Na igreja de Nossa Senhora da Fresta 
(Trancoso), na pintura da parede testeira da 

10 MOURA, Abel de- Conservação de Frescos. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. n° 106, 1961, 

p.16. 
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capela-mar, há bandas separadoras com mo
tivo entrelaçado equivalente, no "painel" da 
Anunciação. 

No arco triunfal há um pilar de mármo
re, reaproveitamento de um epitáfio roma
no. Tem uma inscrição medieval, da qual 
nada se conclui, embora pelo tipo de letra 
que apresenta deva corresponder ao século 
XIV11 • A capela apresenta vestígios de cacho
rros, mas o seu arranjo actual deverá datar 
do século XV ou inícios do XV1 12• 

Luís Afonso propõe a datação de uma pri
meira camada pictórica à volta de 1500-1520 
e de uma segunda camada realizada cerca 
de 1540-8013 • 

Na nave, do lado da Epístola, da Igreja 
de Santa Eufémia de Duas Igrejas (Miranda 
do Douro) subsistem vestígios de pintura mu
ral. 

Junto ao lambril, acima do nível habi· 
tualmente ocupado pelos poiais, há moldu
ras separadoras decoradas com entrelaças. 
Logo acima destes remates, elementos ve
getalistas indiciam urri fundo de referência 
paisagística. Acima do elemento anterior são 
visíveis a figura de um anjo que, em voo, se
gura um personagem de mãos postas e uma 
série de cabeças - uma delas tonsurada- que 
acompanham o movimento do anjo. 

As cores predominantes são o vermel
ho, o laranja e o negro. É curioso notar o 

elevado nível de saturação dos tons. Este 
fragmento mostra o remanescente do que 
poderá ter sido uma representação do Juízo 
Final. As molduras de entrelaças bem como 
a figuração do anjo e dos outros elementos 
remanescentes parecem enquadrar-se nos 
finais do século XV ou inícios do século XVI. 
Em Castro Vicente, como vimos, há moldu
ras com motivos de entrelaças que seguem o 
mesmo cartão e a mesma policromia, mas a 
sua alargada utilização no tempo não permi
te sermos mais conclusivos. 

Na parede que ladeia o arco triunfal, do 
lado do Evangelho está representando São 
Sebastião. O corpo do santo, bem delineado, 
apresenta valores de realismo na carnação e 
apontamentos de sombreado e modelação. O 
perisonium tem movimento amplo para am
bos os lados e o tratamento e posição das 
pernas indica valores de desenho algo domi
nados. A presença de uma pequena árvore 
faz supor a existência de outros elementos 
de referência paisagística que o estado ac
tual da pintura não permite ver. 

Algumas semelhanças no movimento, 
posição e domínio dos valores da sombra, 
aproximam esta pintura da representação 
de São Sebastião da Igreja de S. Salvador de 
Bravães (Ponte da Barca), destacada aquan
do do restauro e datada entre 1540-155014• 

Na capela-mar desenrola-se um progra
ma pictórico mais vasto fragmentado e mui
to repintado. A sua organização com painéis 

11 BARROCA, Mãrio Jorge- Epigrafia Medieval Porluguesa (826-1422). Vol. 11, Tomo 2, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/ 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2000, pp. 1963-1964. 

12 Belarmino Afonso que noticia a existência destas pinturas, data a Capela da época românica, cronologia que não se nos afigura 

possível. Cfr. AFONSO, Belarmino- Pinturas Murais Seiscentistas em Capelas do Distrito de Bragança, Brigantia. Vai. 5, n° 1, Jan.

Março, Bragança, 1985, pp. 211-213. 

13 AFONSO, Luís Urbano de Oliveira- A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional e o Fim do Renascimento: Formas, 

significados, funções. Anexo A. Corpora da Pintura Mural Portuguesa (c. 1400-c. 1550) ( ... ), pp. 202-205. 

14 Cfr. RODRIGUES, Dalila- "A pintura mural portuguesa na região Norte. Exemplares dos séculos XV e XVI" in A Colecção de 

pintura do Museu de Alberlo Sampaio. Séculos XVI-XVIII. Lisboa: I.P.M., 1996, p. 54. 
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separados, registos e predelas é equivalente 
à organização própria dos retábulos. 

Na parede sul detectam-se os seguintes 
vestígios (da esquerda para a direita): padrão 
geométrico-vegetalista a amarelo e vermel
ho feito a "pochoir" e a Expulsão do Paraíso. 
No registo inferior, e sob arcadas fingidas, 
estão representados São Tiago e São Mateus 
com as respectivas legendas. 

Na parede norte detectam-se os seguin
tes vestígios (da esquerda para a direita): 
padrão vegetalista seguido do Anúncio aos 
Pastores e da Natividade. No registo inferior, 
e sob arcada, a legenda de São Tiago, já sem 
respectiva imagem, São Simão, Santo André, 
São Bartolomeu, Santa Maria (Madalena?) 
com as respectivas legendas. Em continuida
de, mas já oculta pelo altar-mor, está Santa 
Luzia. Sobre esta santa repete-se o padrão 
geométrico-vegetalista da parede sul. 

Na parede testeira da capela-mor o 
tema central é o da Anunciação enquadrado 
por motivos vegetalistas e outras figurações 
não identificáveis, já que esta parede está 
encoberta pelo grande retábulo de talha 
dourada. 

A organização retabular da pintura das 
paredes laterais, dividida em painéis e com 
"predelas" onde figuram os santos sob ar
cadas fingidas, as legendas, o vestuário dos 
pastores e as bandas decorativas sugerem 
uma datação da primeira metade do sécu
lo XVI, embora o estado da pintura permita 
apenas uma cronologia hipotética. A pintura 
da parede testeira, parece-nos objecto de 
outra campanha e mais tardia, embora a sua 
ocultação só permita vagas suposições. 

Nas paredes laterais do arco triunfal da 
Igreja de Nossa Senhora do Monte de Duas 
Igrejas (Miranda do Douro) estão representa
das duas santas. Do lado do Evangelho, San
ta Luzia está figurada sob arcada e mostra o 
seu atributo. Muito apagado, o fresco deixa 
somente adivinhar uma fraca modelação e 
grande simplificação nos traços do rosto. No 
lado da Epístola, a representação de uma 
outra santa, cuja pintura está em muito mau 
estado, não permite detectar qualquer atri
buto. Deve contudo tratar-se de Santa Inês, 
já que Frei Agostinho de Santa Maria refere 
a existência de pintura, com a mesma loca
lização, de uma "pastorinha", personagem 
associada à lenda fundacional da igreja15 • 

Sendo o atributo de Santa Inês um cordeiro 
branco, esta identificação da imagem é mui
to plausível. 

O desenho e solução cromática indicam 
um mesmo artista. O estado, muito frag
mentário, destas pinturas torna difícil a sua 
classificação cronológica. Poderão datar do 
século XVI já adiantado. 

Na capela-mor, sob o reboco actual, são 
visíveis traços de desenho prévio de um vas
to painel figurativo que representa um Cal
vário. Luís Afonso, que data esta pintura de 
cerca de 1535-1565, já notou a acentuada 
qualidade da representação, nomeadamente 
na indumentaria e armaria dos soldados que 
parecem decalcados das melhores gravuras 
alemãs que figuram o mesmo tema, entre as 
quais se destacam as de Dürer, do Mestre J. 
S., Urs Graf, Wolf Huber, Lucas Cranach ou 
Hans Baldug Grien16 • A desenvoltura e o de
senho de toda a composição constituem um 
exemplo singular no panorama da pintura 
mural portuguesa. 

15 Cfr. SANTA MARIA, Frei Agostinho de- Santuário Mariano. t. 4, 1717, p. 627-630; 

16 AFONSO, Luis Urbano de Oliveira- A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional e o Fim do Renascimento: Formas, 

significados, funções. Anexo A. Corpora da Pintura Mural Porluguesa (c. 1400-c. 1550) ( ... ), pp. 263-266. 
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Na Igreja de Nossa Senhora da Expec
tação de Malhadas (Miranda do Douro), no 
tramo que antecede a cabeceira da igreja, 
na parede do lado do Evangelho, um conjun
to de pintura mural, parcialmente encoberto 
por reboco e com muitas lacunas, mostra os 
seguintes vestígios. 

Nos extremos esquerdo e direito, um 
padrão decorativo de círculos secantes com 
uma flor ao centro, em amarelo, vermelho 
e branco. Ao centro da composição é visível 
o desenho de Cristo entronizado com amplo 
manto, braços erguidos e vestígios de po
licromia na coroa e nas mãos. Sob o trono 
duas manchas em vermelho e amarelo que 
figurarão o arco-íris. Ao lado direito de Cris
to estão representadas quatro personagens 
femininas, três delas coroadas e uma de ca
belo solto e auréola. Ao lado esquerdo de 
Cristo duas personagens com mantos e au
réolas, muito apagadas. Sob o "arco-íris" um 
anjo tange uma viola. 

À esquerda de Cristo entronizado, em 
registo inferior, demarcado por uma banda 
em enrolamento, está pintado um Calvário 
onde é visível a imagem de Nossa Senhora à 
direita de Cristo, notando-se neste a coroa 
de espinhos. A paleta cromática é composta 
por azuis, amarelos e vermelhos. 

No registo superior, que ocupa toda a 
largura da parede, estaremos perante um 
Juizo Final (ou um Julgamento das Almas), 
havendo paralelos com positivos e iconográfi
cos com o Julgamento das Almas (M.N.A.A.) 
atribuível a Gregório Lopes e datado de c. 
1535-154017• 

O padrão decorativo descrito, que rema
ta a composição, é o mesmo que enquadra 
as composições da capela-mar da igreja de 
Santa Eufémia de Duas Igrejas. Encontramos 
igualmente semelhanças no tratamento dos 
panejamentos utilizado em ambos os exem
plares, embora em Duas Igrejas haja muitos 
repintes que dificultam a observação. 

Estas semelhanças e da proximidade 
geográfica dos dois templos apontam para a 
autoria de uma mesma oficina. 

Nas igrejas de Nossa Senhora da Azinhei
ra de Outeiro Seco (Chaves), de Santa Leo
cádia (Chaves) e de São Tiago de Adeganha 
(Torre de Moncorvo), entre os ricos conjun
tos de pintura mural, que estes templos con
servam, destacamos a representação de São 
Cristóvão. 

A representação de São Cristóvão, na 
pintura mural, corresponde a um dos te
mas mais frequentes nas igrejas paroquiais 
dos finais da Idade Média. O santo é habi
tualmente representado em grande escala e 
proeminência, na parede oposta a uma das 
entradas laterais da igreja18• A documen
tação dos finais do século XV e do primeiro 
quartel do século XVI, sobretudo a que diz 
respeito às Visitações, permite entrever que 
a representação de São Cristóvão era então 
muito abundante em Portugal. 

A imensa popularidade de São Cristó
vão, patrono de viajantes, comerciantes, 
jardineiros, entre outras inúmeras profissões 
deve-se, contudo, à crença na sua protecção 
contra a morte súbita ou seja, a morte sem 

17 Sobre esta pintura atribuída ao pintor régio de D. Manuel e de D. João III, Gregório Lopes e respectiva iconografia veja~se: 

SERRÃO, Vítor - Gregório Lopes. No Tempo das Feitorias. A Arte Portuguesa na Época dos Descobrimentos. Vol. 2, Lisboa: 

S.E.C./I.P.M., 1992, pp.130-132; 

18 Cfr. WILLIAMSON, Paul- ''The Paris h Church". Gothic. Art for England 1400-1547. (Edited by Richard Marks and Paul William

san) London: V&A Publications, 2003, p. 407. Esta localização é frequente nas igrejas paroquiais de Inglaterra. 
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sacramento, medo particularmente temido 
na Idade Média. Segundo a crença, bastava 
ver a imagem do santo para que, nesse dia, 
o observador ficasse a salvo daquele perigo. 
Esta crença explica a localização das ima
gens de São Cristóvão na parede fronteira à 
porta lateral da igreja, geralmente a porta 
sul, uma vez que esta servia de acesso diário 
ao interior do templo, sendo o portal prin
cipal reservado a ocasiões de maior soleni
dade". 

Na igreja de Santa Leocádia (Chaves), na 
parede fronteira ao portal sul, a imagem pin
tada de São Cristóvão é gigantesca, apresen
tando um bom desenho, cuidada modelação 
e uma rica paleta cromática. Luís Afonso 
data esta pintura dos inícios do século XVI 
(c. 1511-13?)20 • 

Na igreja de Nossa Senhora da Azinheira 
de Outeiro Seco (Chaves), a parede norte, 
fronteira ao portal sul, apresenta um São 
Cristóvão pintado em grande escala e de bom 
desenho, que Luís Afonso data de 153521 • Na 
parede sul, fronteira ao portal norte da igre
ja paroquial de São Tiago de Adeganha (Torre 
de Moncorvo), figura um São Cristóvão que 
ocupa todo o pé-direito, datado de cerca de 
150022 • 

A região de Bragança é muito rica em 
exemplares de pintura mural datáveis entre 
os finais do século XV e a primeira metade 

do século XVI. Apresentámos apenas alguns 
exemplos que patenteiam a diversidade te
mática dos programas. Se, por um lado, en
contramos uma maior incidência de progra
mas de índole teológica nas cabeceiras das 
igrejas (Santa Eufémia e Nossa Senhora do 
Monte de Duas Igrejas, Malhadas, etc.), por 
outro, a representação dos santos curadores 
e protectores, que são objecto de grande 
devoção nos finais da Idade Média, parece 
ocorrer mais frequentemente nos altares co
laterais e nos muros da nave. 

Esta constatação é, contudo, um mero 
indicador, já que, no caso de Castro Vicente, 
a representação de São Sebastião se localiza 
na parede testeira e no altar da cabeceira. 

O estudo das imagens deve ser enqua
drado no espaço, ou no micro-espaço, onde 
estão localizadas. São disto exemplo, como 
já referimos, as representações de São Cris
tóvão. A dupla iconografia de São Miguel pe
sando as almas e combatendo o dragão, no 
contexto de um arcossólio tumular (Santa Ma
ria de Azinhoso), tem claramente um sentido 
profilático já que, tal como São Cristóvão, 
São Miguel é protector contra a morte sú
bita ou seja, sem sacramentos. No entanto, 
o santo é, igualmente, o chefe do exército 
celeste e patrono de guerreiros e cavaleiros. 
A duplicidade das suas funções faz deste ar
canjo um dos santos mais representados na 
pintura mural portuguesa. 

19 Sobre este assunto veja-se ROSAS, Lúcia Maria Cardoso - "A representação de São Cristovão na pintura mural portuguesa 

dos finais da Idade Média. Crença e magia". JORGE, Vítor Oliveira (Coord. de) Actas da 11 11 Mesa-redonda da Primavera do Porto. 

Crenças, Religiões e Poderes. Dos Indivíduos às Sociabilidades. Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no prelo. 

20 AFONSO, Luís Urbano de Oliveira- A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional e o Fim do Renascimento: Formas, 

significados, funções. Anexo A. Corpora da Pintura Mural Porluguesa (c. 1400-c. 1550). ( ... ), 2006, p. 629. 

21 AFONSO, Luis Urbano de Oliveira -A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional e o Fim do Renascimento: Formas, 

significados, funções. Anexo A. Corpora da Pintura Mural Portuguesa (c. 1400~c. 1550). ( ... ), 2006, p. 532. 

221DEM, ibidem, p. 10. 




