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Resumo 

 

A dissertação intitulada «Da Anunciação à Virgem da Expectação: imaginária e 

iconografia entre o Românico e o Barroco em Portugal» tem como objetivos principais 

identificar, analisar e compreender a evolução cronológica do tema e suas representações no 

contexto nacional. 

Dado o reduzido número de trabalhos elaborados - sendo este um dos fatores que motivou 

a sua escolha - existe a oportunidade exequível de elaborar um estudo-síntese a nível da análise 

iconográfica da invocação mariana da Expectação, na cronologia selecionada. 

A partir da comparação de imagens produzidas em diferentes períodos cronológicos 

pretende-se elaborar um inventário dos exemplares conhecidos de conjuntos escultóricos de 

Anunciação e de Virgem do Ó, apresentar os impactos das alterações litúrgicas, verificar e 

assinalar as modificações iconográficas e, ainda, procurar especificar as eventuais 

consequências das normas tridentinas na representação destas invocações. 

Propomos a (re)descoberta da identidade da Virgem Maria, traçando a contextualização do 

culto mariano e a expressão artística do mesmo através da iconografia, centrando-nos 

posteriormente no estudo da Anunciação e da Virgem da Expectação, desde a história da 

implantação do culto e sua evolução à iconografia e devoção em Portugal, terminando com a 

problematização em torno das relações iconográficas entre a Virgem da Anunciação e a Virgem 

da Expectação a partir das fontes estudadas. 

Em suma, o trabalho pretende seguir um método comparativo, iconográfico e iconológico 

aplicado no conjunto de imaginária identificada das invocações em questão, sistematizando o 

conhecimento sobre a devoção mariana da Expectação entre os séculos XIII e XVIII, 

contribuindo ainda com a elaboração de tabelas-síntese das fontes primárias e secundárias 

alusivas ao tema, bem como com um inventário dos conjuntos escultóricos da Anunciação e da 

Virgem do Ó. 

 
 

Palavras-chave: Imaginária – Iconografia Mariana – Anunciação – Expectação – Nossa 

Senhora do Ó. 
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Abstract 

 

The dissertation entitled «The Annunciation to the Virgin of Expectation: imaginary and 

iconography between the Romanesque and the Baroque in Portugal» has as main purposes to 

identify, analyse and understand the chronological evolution of the subject and their 

representations in the national context.  

By the reduced number of works done - being this one of the reasons that motivated this 

choice - there is the opportunity to develop a synthesis-study about iconographic analysis of the 

Expectation’s invocation in the selected chronology. 

From the comparison of images produced in different chronological periods we intend to 

draw up an inventory of known Virgin of the Annunciation’s and Virgin of O’s sculptures, 

expose the impacts of liturgical changes, verify and appoint the iconographic modifications and 

we are looking for the possible consequences of Trento’s rules  in the representation of these 

invocations as well. 

We propose a (re)discovery of the identity of the Virgin Mary, delineating the Marian 

cult’s contextualization and its artistic expression through the iconography, focusing later in the 

study of the Annunciation and the Virgin of Expectation, since the history of the cult implement 

and its evolution to the iconography and devotion in Portugal, ending with the asking around 

iconographic relations between the Virgin of the Annunciation and the Virgin of Expectation 

from the studied sources. 

To sum up, the work intends to follow a comparative, iconographic and iconological 

method applied in the identified imaginary, systematizing the knowledge about the devotion of 

Expectation between the 13
th
 and 18

th
 centuries, contributing with the development of summary 

tables of primary and secondary sources related to the topic as well as with an inventory of 

sculptures of the Annunciation and the Virgin of the O. 

 

Keywords: Imaginary – Marian iconography – Annunciation – Expectation – Our Lady of O 
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Introdução 

«Da Anunciação à Virgem da Expectação: imaginária e iconografia entre o 

Românico e o Barroco em Portugal» é o título da presente dissertação de mestrado que 

por si só elucida quanto ao tema investigado e ao seu enquadramento espácio-temporal. 

A definição do tema resultou da articulação de várias razões, ocupando o primeiro 

lugar o facto de a presente investigação partir de um trabalho apresentado no âmbito da 

unidade curricular História da Talha e Imaginária em Portugal (séculos XVII-XIX) I (do 

2.º ciclo de estudos em História da Arte Portuguesa), intitulado Nossa Senhora do Ó. 

Uma análise evolutiva da Invocação Mariana da Expectação, do século XIV ao XVIII, 

em Portugal. 

No referido trabalho tivemos a pretensão de estudar as transformações provocadas 

pela Reforma Católica na produção escultórica através da análise de esculturas barrocas 

daquela invocação. 

Porém, dado este objetivo ser muito abrangente e sem uma direcionada finalidade 

prática, houve a necessidade de abrir o recorte cronológico e procurar reconhecer a 

evolução daquela antes e após o Concílio de Trento.  

Um segundo elemento influenciou a escolha da invocação que foi o facto de a 

paróquia do local onde habito, Santa Maria de Vila Nova da Telha, pertencente à 

Vigararia da Maia e à diocese do Porto, ter como orago a Virgem da Expectação, sob a 

designação de Nossa Senhora do Ó, o que naturalmente me impeliu a procurar 

questionar e aferir da história e importância do culto que ainda lhe é dedicado em 

Portugal. 

Após um primeiro contacto com bibliografia sobre questões e temáticas 

aproximadas, constatámos que a invocação selecionada foi uma das representações que 

mais terá sofrido adulterações no contexto da Reforma Católica, justificando, com mais 

esta razão, a escolha deste objeto de estudo. 

Após a elaboração do referido trabalho, concluímos acerca da pertinência das 

transformações verificadas na evolução da imaginária da Expectação e também nos 

apercebemos de um vazio historiográfico sobre o tema equacionando a diversidade 

iconográfica através do cruzamento com a iconografia específica da Anunciação, dado 
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que logo percecionámos que a invocação de Nossa Senhora do Ó teve a sua primeira 

representação no conjunto da Anunciação. 

Deste modo compreendemos que, devido às alterações litúrgicas, a celebração 

destas solenidades conduziu a uma simultaneidade que se refletiu na representação da 

Virgem Maria com ventre saliente na própria Anunciação, associando dois tempos 

distintos numa única escultura. 

Decorrente destas considerações e tendo como finalidade a análise da iconografia 

da invocação da Expectação, a qual proporciona o estudo evolutivo da produção de 

imaginária, quer a nível de características iconográficas quer do seu respetivo contexto, 

recorremos necessariamente a estudos sobre conjuntos escultóricos da Anunciação, 

tendo estes sido já analisados por Carlos Alberto Ferreira de Almeida para o período 

medieval na obra A Anunciação na arte medieval em Portugal: estudo iconográfico
1
. A 

partir deste trabalho, ponto de partida na articulação iconográfica da invocação da 

Virgem da Expectação à Anunciação, ou melhor, da Anunciação à Virgem da 

Expectação, definimos melhor o nosso objeto e âmbito de estudo. 

A nível da cronologia, as balizas temporais que escolhemos situam-se entre o 

século XIII e o século XVIII, isto é, entre o Românico e o Barroco, tendo a opção 

recaído sobre o século XIII por datar desta centúria o primeiro exemplar da Anunciação 

associado a escultura em Portugal, enquanto o século XVIII corresponde à produção da 

imaginária da Virgem da Expectação num período tradicionalmente compreendido 

como decorrente da Reforma Católica e, mais frequentemente, assinalado como produto 

das normas do Concílio de Trento (1545-1563). 

Dado o reduzido número de trabalhos elaborados em torno deste tema, dominando 

os estudos sobre a iconografia da Anunciação na pintura e prevalecendo análises 

redutoras da iconografia da Virgem da Expectação, revelou-se-nos uma oportunidade 

exequível para elaborarmos um estudo-síntese a nível da análise iconográfica da 

imaginária da invocação mariana da Expectação, na cronologia selecionada, no contexto 

                                                           
1
 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – A Anunciação na arte medieval em Portugal: estudo 

iconográfico. Iconografia. Porto: Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. II (1983) 18 p. 
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nacional, englobando a representação da Anunciação e de Nossa Senhora do Ó - título 

pelo qual é mais conhecida a Virgem da Expectação. 

Este objetivo geral concretiza-se com a execução de diversas tarefas que se 

desenrolam em objetivos específicos: 

– Identificar e registar em inventário os exemplares conhecidos de esculturas e 

conjuntos escultóricos da Anunciação e da Virgem da Expectação em território 

nacional; 

– Sistematizar e organizar os dados recolhidos, facultados por diferentes fontes, 

relativos a estas invocações; 

– Analisar os resultados, organizados em base de dados; 

– A partir dos mesmos dados estabelecer relações iconográficas entre a 

Anunciação e a Virgem da Expectação; 

– Procurar aferir de mudanças iconográficas nas representações das invocações em 

estudo e procurar razões para as mesmas; 

– Estudar eventuais implicações (sociais, canónicas, etc) de cada contexto, desde o 

Românico ao Barroco, na produção artística e na definição iconográfica das 

invocações; 

– Esclarecer e aprofundar a relação entre as representações da Anunciação e a 

Nossa Senhora do Ó no Gótico; 

– Especificar eventuais consequências das normas tridentinas na representação da 

invocação da Expectação;  

– Apontar caminhos, após o século XVIII, a nível da produção de imaginária e da 

permanência ou oclusão da iconografia da Virgem da Expectação. 

 

Intrinsecamente associadas a estes foram formuladas algumas questões: 

Qual ou quais as soluções iconográficas da imaginária para o momento da 

Anunciação? 

De que forma a iconografia da Anunciação se relaciona com a da Virgem da 

Expectação? Quais as relações e as influências?  
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Na Península Ibérica identifica-se apenas uma iconografia para os séculos XIV e 

XV para ambas as invocações? Como caracterizar as opções iconográficas daquelas 

invocações para imaginária? Que papel teve (se o teve) a liturgia hispânica na 

modelação das iconografias?  

Será, como sugerem alguns autores, a iconografia designada de Nossa Senhora do 

Ó de um tipo iconográfico ibérico?  

Como evoluiu a iconografia da Anunciação e da Virgem da Expectação ao longo 

dos tempos? Quais as permanências? E que alterações sofreu? Quais as relações 

iconográficas entre ambas as invocações?  

Terá existido alguma transformação na produção artística e na alteração 

iconográfica devido à Reforma Católica e às diretrizes relativas à arte sistematizadas no 

Concílio de Trento como sugere a maioria dos autores?  

É possível identificar modificações no culto e na iconografia, a partir do século 

XVI? 

Quais as soluções implementadas na iconografia da Virgem da Expectação depois 

do século XVIII, marcado pelo aparecimento de novas invocações e de novas devoções? 

As hipóteses equacionadas têm como finalidade orientar a investigação e suscitar 

novas e complexas perguntas no decurso da própria redação, pois as problemáticas estão 

em permanente processo de estruturação. 

Em termos de recolha de dados, a primeira fase da pesquisa centrou-se no 

reconhecimento e no levantamento de exemplares de imaginária cuja iconografia 

versasse sobre a Anunciação e a Virgem da Expectação em inventários diocesanos em-

linha e no catálogo coletivo dos Museus Portugueses, MatrizNet, também disponível em 

ambiente de rede. Posteriormente, através de pesquisa bibliográfica obtivemos 

conhecimento da existência de outras esculturas religiosas localizadas no território 

nacional – muitas delas ainda associadas a cultos locais de caráter paroquial. 
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Assim, a partir dos registos visuais, primeiramente obtidos, com a articulação de 

várias fontes escritas, as quais se enumeram o Santuario Mariano e história das 

imagens milagrosas de Nossa Senhora
2
, o Inventário da colecção de Registos de 

Santos
3
, e as obras O culto de Maria Santíssima na diocese do Porto

4
 e A gestação na 

escultura religiosa portuguesa – Nossa Senhora do Ó
5
, as Memórias Paroquiais e, 

ainda, um vasto conjunto de referências bibliográficas (indicado em cada ficha de 

inventário em apêndice)
6
, elaborámos um inventário composto por oitenta fichas que 

apresentamos em apêndice (Apêndice 1). 

Pelo cruzamento de elementos facultados pelas diversas fontes foi possível 

relacionar dados visuais com documentais e associá-los a esculturas identificadas na 

base de dados (Apêndice 6) para a qual convergem todas as fontes de informação. 

Nesta, alguns registos não possuem referência cronológica nem iconográfica, aspetos 

essenciais para a análise evolutiva da iconografia, porém os mesmos foram incluídos 

por constituir a base de dados um meio de exposição e de sistematização de todas as 

fontes consultadas, visuais e escritas.  

Com a recolha da imaginária da Anunciação e da Virgem da Expectação e através 

da pesquisa bibliográfica, apercebemo-nos da pluralidade de denominações que se 

referem a estas invocações: a Virgem da Anunciação é também denominada como 

Virgem da Anunciada e Virgem da Encarnação, enquanto a Virgem da Expectação é 

designada como Nossa Senhora do Ó e Virgem da Esperança. 

Relativamente à iconografia da Virgem da Expectação, concluímos que, de acordo 

com Manuel Joaquim Moreira da Rocha e Olímpia Maria da Cunha Loureiro
7
, esta 

                                                           
2
 SANTA MARIA, Frei Agostinho de – Santuario Mariano e história das imagens milagrosas de Nossa 

Senhora. Apresentação de Carlos Moreira de Azevedo; introd. J. Pinharanda Gomes. [S.l.]: Alcalá, 2006-

2008. 8 vols.  
3
 SOARES, Ernesto (org. e pref.) – Inventário da coleção de Registos de Santos. Lisboa: BNP, 1955.  

4
 SAMODÃES, Francisco - O culto de Maria Santíssima na diocese do Porto. Porto: Tipografia Católica 

de José Frutuoso da Fonseca, 1904.  
5
 BRITO, A. da Rocha – A gestação na escultura religiosa portuguesa – Nossa Senhora do Ó. O Tripeiro. 

Porto. V Série Ano I e II (1945-1946).  
6
 Ficha de inventário constituída pela identificação do objeto, autoria e datação, informação técnica, 

descrição formal, representação iconográfica, observações e outras informações. 
7
 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da; LOUREIRO, Olímpia Maria da Cunha - Nossa Senhora do Ó na 

diocese do Porto - Nótulas Iconográficas. Revista de Ciências Históricas. Porto: Universidade 

Portucalense. Vol. II (1987), p. 275.  
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integra a tipologia Virgem Maria com o Menino Jesus com ou sem sinais externos de 

gravidez, a qual, por ser de ambígua interpretação e pela presença do Menino Jesus, foi 

por nós excluída. 

Deste modo, a iconografia da imaginária da Virgem da Expectação foi limitada à 

figuração da Virgem Maria com gestos concretos ou simbólicos de gestante, desde os 

finais do século XIII ao XX, incorporando uma significativa variedade de modelos, dos 

quais alguns somente por paralelismo formal e iconográfico é que são passíveis de 

serem identificados como exemplares desta invocação. 

Pela aplicação do método de abordagem hipotético-dedutivo formularemos 

hipóteses reflexivas generalistas a nível iconográfico acerca das referidas esculturas, 

procurando alcançar formulações construídas na análise de exemplos específicos. A 

nível dos métodos de procedimento, recorremos, também, ao histórico e ao 

comparativo, pois iremos descrever, analisar evolutiva e comparativamente e interpretar 

a imaginária previamente selecionada através do método de leitura iconográfica e 

iconológica. 

Quanto à estrutura, iniciaremos pela (re)descoberta da identidade da Virgem Maria, 

o seu nome e o seu perfil segundo o Novo Testamento, traçando depois a 

contextualização do culto mariano e a expressão artística do mesmo através da 

iconografia. Centrar-nos-emos de seguida no estudo da Anunciação e da Virgem da 

Expectação, desde a história da implantação do culto e sua evolução à iconografia, 

mencionando permanências e alterações na sua evolução, e ao culto em Portugal, a 

dispersão territorial feita segundo a proveniência da imaginária datada entre os séculos 

XIII ao XX. O último capítulo - Da Anunciação à Nossa Senhora do Ó, a imaginária 

portuguesa do século XIII ao século XVIII – focar-se-á na problematização em torno 

das relações iconográficas entre a Virgem da Anunciação e a Virgem da Expectação a 

partir das fontes estudadas, sendo previamente esclarecidas algumas questões 

metodológicas e exposta uma análise sintética das fontes. Seguidamente à análise 

iconográfica, enumeraremos alguns estudos de caso que possam comprovar eventuais 

transformações no culto e na iconografia. 
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O Estado da arte 

 

No presente estado da arte, pretendemos expor o estado do conhecimento sobre os 

múltiplos assuntos que envolvem o tema central da nossa dissertação, compreendendo, 

assim, quer as componentes relativas à produção escultórica e aos seus contextos quer 

as que se prendem com a temática mariana e especificamente com as invocações da 

Anunciação e da Virgem da Expectação. 

Os recursos eletrónicos como o catálogo coletivo em-linha dos Museus da 

Administração Central do Estado Português - Matriznet
8
 e os inventários diocesanos

9
 

foram os primeiros instrumentos de pesquisa, facultando um número significativo de 

exemplares da imaginária em estudo. 

Para a identificação de imaginária alusiva à Anunciação e à Virgem da Expectação, 

recorremos, ainda, ao Santuario Mariano e história das imagens milagrosas de Nossa 

Senhora
10

 do início do século XVIII, cujos tomos foram impressos entre 1707 e 1723, 

obra que localiza, descreve e historiografa os principais cultos marianos no território 

português. 

Seguidamente, as obras O culto de Maria Santíssima na diocese do Porto
11

 e O 

Culto de Maria no Patriarcado
12

 possibilitaram o reconhecimento de títulos marianos e 

a sua localização naquelas circunscrições diocesanas, possibilitando a identificação com 

maior rigor de um conjunto de imagens relativas à Expectação. 

                                                           
8
MatrizNet [Em linha]. [Consult. 6 fev. 2014]. Disponível em www: 

<URL:http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/home.aspx>. 
9
 Diocese de Lamego: Inventário Online [Em linha]. [Consult. 5 nov. 2013]. Disponível em www: <URL: 

http://diocese-lamego.inwebonline.net/ficha.aspx?id=12880&src=dioceselamego&t=o>. 

Diocese do Porto: Inventário Online [Em linha]. [Consult. 5 nov. 2013]. Disponível em www: <URL: 

http://inweb.bcdp.org/ficha.aspx?id=3299&src=dporto>; Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora 

[Em linha]. [Consult. 25 nov. 2013]. Disponível em www: <URL: http://diocese-

evora.inwebonline.net/ficha.aspx?id=13187&src=FEA>; Inventário Artístico da Diocese de Viana do 

Castelo [Em linha]. [Consult. 27 nov. 2013]. Disponível em www: <URL: http://diocese-

vianadocastelo.inwebonline.net/ ficha.aspx?id=3555&src=dioceseviana>. 
10

 SANTA MARIA, Frei Agostinho de – Santuario Mariano e história das imagens milagrosas de Nossa 

Senhora. Apresentação de Carlos Moreira de Azevedo; introd. J. Pinharanda Gomes. [S.l.]: Alcalá, 2006-

2008. 8 vols. 
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Uma outra fonte consultada foi a designada Memórias Paroquiais, inquérito 

destinado ao Dicionário Geográfico de Portugal
13

, e que constitui um dos mais 

importantes documentos para o estudo devocional, concretamente através da análise da 

resposta à questão número sete - Qual é o seu orago, quantos altares tem e de que 

santos, quantas naves tem; se tem irmandades, quantas e de que santos? – incluída no 

conjunto de perguntas sobre a terra– através da qual podemos ter acesso a referências 

históricas, patrimoniais e hagiológicas bem como a alguns dados descritivos formais em 

torno do culto. 

A partir do Inventário da colecção de Registos de Santos
14

, entramos em contacto 

com um conjunto considerável de gravuras de Nossa Senhora da Encarnação e de Nossa 

Senhora do Ó, cuja iconografia é díspar comparativamente à das esculturas 

identificadas. Ainda assim, consideramos esta obra como uma fonte complementar e 

que enriquece o conhecimento sobre a documentação visual levantada, fornecendo 

elementos essenciais para a leitura e a interpretação iconográficas. 

Por outro lado, destacamos nas referências bibliográficas principais, pela sua 

contribuição ao nível do conhecimento da iconografia e de esculturas inventariadas do 

tema em estudo, o trabalho de Rocha Brito intitulado A gestação na escultura religiosa 

portuguesa – Nossa Senhora do Ó 
15

 que à altura da sua publicação pretendeu dar a 

conhecer o maior número possível de esculturas portuguesas de Nossa Senhora do Ó, 

problematizando sobre a sua iconografia. 

Outro importante recurso que utilizamos foram os dicionários de época, 

nomeadamente o Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico 

(…)
16

. Destacamos nesta obra a entrada «O» que versa sobre o culto mariano, podendo 

considerar-se uma fonte secundária para a compreensão e contextualização da própria 

devoção no século XVIII. Outras obras de teor enciclopédico como a Enciclopédia 
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Luso-Brasileira de Cultura
17

 - que apresenta uma extensa entrada sobre Maria, desde a 

dimensão teológica, a vida, ao culto implantado e praticado na Igreja Católica e 

especificamente em Portugal - serviram-nos como referência inicial para um 

conhecimento mais abrangente da devoção, nos seus planos teológico e da religiosidade 

popular. 

Em obras de História da Arte de âmbito geral, nomeadamente a História da Arte 

em Portugal, publicada pela editora Presença, nos volumes 1, 2 e 4, respetivamente o 

Românico
18

, o Gótico
19

 e o Barroco
20

, surgem elementos quanto ao enquadramento 

espácio-temporal da produção escultórica mariana, à caracterização da escultura, às 

oficinas e a alguns exemplares elucidativos para uma abordagem contextual. 

Quanto, ainda, a outros trabalhos generalistas centrados exclusivamente em 

escultura, como A escultura em Portugal
21

, Estudos de escultura e escultores do Norte 

da Europa em Portugal: Época Manuelina
22

, A escultura maneirista portuguesa: 

subsídios para uma síntese 
23

, Importação de esculturas do Norte de Itália nos séculos 

XV e XVI 
24

  e  A escultura de Coimbra. Do Gótico ao Maneirismo
25

, estes abordam de 

modo mais desenvolvido os aspetos expostos nas obras de História da Arte citadas 

previamente, centrando-se em análises descritivas da produção escultórica e na 

indicação de exemplos que nos permitem remeter para algumas imagens por nós 

escolhidas. 
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No que respeita a trabalhos monográficos sobre o culto mariano em Portugal 

identificámos um conjunto muito significativo de obras, cuja publicação data desde os 

finais do século XIX, como a História do culto de Nossa Senhora em Portugal
26

. Esta 

obra, do escritor Alberto Pimentel, disserta sobre dimensões marianas como a difusão 

do culto associado à fundação da nacionalidade portuguesa e à sua evolução ao longo 

dos tempos, à atuação régia face ao mesmo culto, à definição do dogma da Imaculada 

Conceição, a devoções, romarias, canções, tradições, poetas e músicos devotos da 

Virgem Maria. 

Posterior, mas abordando pontos similares à obra antecedente, é o livro Nossa 

Senhora em Portugal
27

, na qual os autores destacam a importância do nascimento de 

Portugal e a progressão do culto mariano pelo reino crescente. Aborda a circunstância 

de estarem ambos (a nacionalidade e a devoção mariana) estreitamente relacionados, o 

modo como os soberanos portugueses foram devotos e fomentadores do culto à Virgem; 

assim como as tradições populares, as invocações, as orações, e alguns factos históricos 

relacionados com o tema, como a proclamação de Nossa Senhora da Conceição 

padroeira de Portugal por D. João IV, no ano de 1646 e, na contemporaneidade, o 

fenómeno das Aparições de Fátima (em 1917). 

Nas décadas de 40 e 50 do século XX, alguns estudiosos centraram a sua atenção 

na temática mariana, concretamente o etnólogo Luís Chaves que em Folclore religioso
28

 

dedica um capítulo à questão da Virgem Maria na cultura popular portuguesa, 

mostrando como a Mãe de Cristo estava presente no quotidiano do povo, na sua poesia 

e nas orações. 

No ano de 1943, mas relativo ao contexto espanhol, José Augusto Sanchez Perez 

publicou a obra El culto mariano en España
29

 que é estruturada segundo uma ordenação 

alfabética, consistindo em entradas com as invocações que apresentam uma objetiva 

explicação da designação e alguns elementos das respetivas práticas religiosas; 
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previamente, nas páginas iniciais, o autor faculta breves informações sobre o culto 

mariano em Espanha e no final reúne um número significativo de exemplos espanhóis - 

que proporcionam a comparação com esculturas portuguesas e a sua análise 

iconográfica. Naturalmente que a proximidade geográfica e cultural exigem uma 

atenção particular a estudos de edição espanhola. Aliás, esta obra é extremamente 

inovadora na medida em que consiste num estudo com uma abordagem fundamentada 

em termos de invocações e na sua própria iconografia. 

Para a compreensão da iconografia, salientamos com particular relevância um 

estudo igualmente de origem espanhola, María: iconografía de la Virgen en el arte 

español
 30

, esclarecedor sobre as origens do culto e da iconografia mariana, expondo as 

várias representações existentes e exemplificando as mesmas, sendo  importante por 

fornecer informações que possibilitam, também, relacionar as imagens de Espanha com 

as de Portugal. 

Em 1954, ano do Centenário da Definição do Dogma da Imaculada Conceição, 

realizou-se o II Congresso Mariano Nacional 
31

, do qual resultaram as atas e várias 

separatas das mesmas com as intervenções feitas por parte de muitos dos investigadores 

participantes. Para nós, têm particular relevância três, ou seja, o estudo de António de 

Castro Mendes intitulado A maternidade divina de Maria Santíssima 
32

, por aprofundar 

esta questão teológica ao longo dos tempos, mencionando os principais contributos de 

alguns pensadores e teólogos.  Em segundo lugar, a obra de José Augusto Correia de 

Campos - Virgem na arte nacional
33

 - fundamental por analisar a temática que ora 

abordamos. Inicialmente, o autor analisa a produção de imagens da Virgem Maria em 

três ciclos (século III ao XIII; século XIV ao XVI; século XVII ao presente), provendo 

informações quer a nível da história do culto, bem como no âmbito iconográfico. 

Problematiza, ainda, de modo oportuno em torno da criação da iconografia da Senhora 
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do Ó, comparando as esculturas produzidas em Portugal e em Espanha; elabora a 

análise escultórica da Senhora do Ó da Sé Velha de Coimbra e, também, traça, de forma 

breve, a expansão geográfica da representação da Senhora do Ó na Europa, 

evidenciando-se, igualmente, o conjunto fotográfico de imagens exemplificativas. Sem 

dúvida, o questionar da criação da iconografia da Nossa Senhora do Ó em torno da 

Península Ibérica e a sua difusão além Pirenéus são problemas centrais no nosso 

trabalho e que têm nesta intervenção um dos seus pontos de partida. 

O último trabalho exposto no Congresso que salientamos é o do Cónego Manuel de 

Aguiar Barreiros - Nossa Senhora nos seus emblemas ou símbolos e nas suas figuras
34

- 

pela associação de emblemas do reino mineral, vegetal e animal, de emblemas 

miraculosos e de figuras femininas bíblicas ligadas à Virgem Maria. 

No mesmo ano de 1954, o Cónego Manuel de Aguiar Barreiros foi o principal 

responsável pela organização de uma exposição mariana na diocese de Braga
35

, que 

reuniu vários exemplares de diversas invocações, tendo sido útil o seu catálogo para a 

nossa investigação na ocasião de identificar algumas obras que constituem parte da 

nossa seleção. 

Apesar da sua reduzida dimensão, o artigo A Virgem Maria Padroeira de Portugal 

na Idade Média
36

, de Avelino Jesus da Costa, faculta dados referentes à história do 

culto da Anunciação, ao incremento da devoção mariana durante o processo de 

formação de Portugal e contabiliza, através de quadros, as invocações e as freguesias 

dedicadas à Virgem Maria, em Portugal. 

Uma outra obra que devemos mencionar é a que se intitula Nossa Senhora na 

arte: alguns problemas iconográficos e uma exposição marial
37

, onde se sistematiza a 

iconografia mariana no Oriente e no Ocidente, as suas invocações, os atributos, os 

materiais, o vestuário e os objetos de adorno utilizados. 
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Nos anos 60 multiplicam-se as abordagens a Maria, contextualizadas na 

convocação, por parte do Papa João XXIII, e na celebração do Concílio Vaticano II, 

1962-1965, durante os pontificados do seu convocador e do Papa Paulo VI. Deste 

Concílio resultaram diversos documentos, entre constituições, decretos e declarações
38

. 

Em termos da narração da vida da Virgem Maria e do seu papel na história da 

salvação, focando na reflexão da sua vivência da fé - A Virgem Maria, nossa Mãe
 39

 e na 

redação de roteiros de meditação e de estudo, indicamos o caso de Maria, Mãe de Deus 

e nossa Mãe
40

. Estas obras referenciadas não apresentam novas perspetivas de análise, 

mas possibilitam compreender quais os aspetos que mais importavam aos autores desta 

época. 

Publicadas no ano de 1967, A Virgem e Portugal
41

, Santa Maria na História e na 

Tradição Portuguesa
42

 e Invocações de Nossa Senhora em Portugal d’aquém e d’além 

mar e seu padroado
43

 são obras que focam uma vez mais o papel da Virgem Maria na 

vida portuguesa e o enorme interesse pelo culto mariano e questões relacionadas com o 

nacionalismo português. 

A Virgem e Portugal
44

, cujo autor expõe, em dois volumes, distintas informações 

alusivas à temática em estudo, é pertinente pelo modo como traça o perfil da Mãe de 

Jesus Cristo segundo o Antigo Testamento, os Evangelhos e o livro do Apocalipse; a 

devoção régia, as romarias, as peregrinações, a oratória, a teologia, a literatura, a 

escultura e a arquitetura. 
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Por sua vez, Santa Maria na História e na Tradição Portuguesa
45

 retoma muitos 

dados previamente expostos em História do culto de Nossa Senhora em Portugal
46

, 

nomeadamente a ligação da Reconquista cristã e do culto a Maria, a evolução do culto 

de acordo com as atitudes régias, as primeiras festas litúrgicas, a dispersão dos 

santuários dedicados à Virgem Maria e a definição do dogma da Imaculada Conceição. 

Incluindo o território português e as terras distantes do Império Português, as 

Invocações de Nossa Senhora em Portugal d’aquém e d’além mar e seu padroado
47

, de 

Jacinto Reis, demonstram a diversidade e a difusão das invocações marianas. 

A dissertação para a obtenção do grau de licenciada de Ester Augusta Domingues 

da Costa Ferreira - Culto Mariano em terras de Miranda
48

 - aborda as práticas 

devocionais, a história do culto e as invocações marianas em Miranda, referindo a de 

Nossa Senhora da Expectação e analisando um exemplar escultórico daquela invocação 

existente no território em estudo.  

Um outro artigo focado em Maria e no culto mariano é o de Carlos Alberto Ferreira 

de Almeida O culto a Nossa Senhora, no Porto, na Época Moderna: perspectiva 

antropológica
49

 que desenvolve uma evolução do culto desde a Idade Média até ao 

século XVIII, assim como as devoções e as romarias na cidade do Porto na dita 

cronologia. 

Diversos artigos avulsos, que possuem o culto mariano no século XVI como tema e 

período de estudo, encontram-se reunidos em De cultu mariano saeculo XVI 
50

, 

compreendendo desde processos de Inquisição relacionados com as práticas religiosas, 
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às alterações na devoção mariana  respeitantes a implicações da Reforma Católica  quer 

em Braga bem como em Évora. 

A Virgem Maria na vida cristã 
51

 apresenta uma linha contínua da perspetiva usada 

em obras dos anos 60 previamente expostas
52

, apenas inovando no modo como 

esclarece as invocações marianas no decurso do ano civil em conformidade com os 

momentos da vida de Maria. 

O sacerdote jesuíta Dário Pedroso em Por Maria até Deus 
53

 elucida alguns pontos 

essenciais como os textos do Magistério da Igreja, concretamente Marialis Cultus do 

Papa Paulo VI e Redemptor Hominis do Papa S. João Paulo II, que formulam conceções 

em torno do culto e dos dogmas marianos. 

Entre os dias 7 de junho de 1987 a 15 de agosto de 1988, celebrou-se um Especial 

Ano Mariano, de modo a preparar o bimilenário do nascimento de Jesus Cristo e o 

terceiro milénio da Era Cristã, o qual comprova, caso fossem necessárias mais razões, a 

importância do culto mariano inserido no culto cristológico e na vida da Igreja daquela 

época. 

Neste âmbito surgiu o artigo A devoção do povo português a Nossa Senhora nos 

tempos modernos 
54

 que mostra a evolução do culto desde o século X ao XX e como a 

devoção mariana e suas manifestações estão presentes e foram sendo praticadas no 

contexto nacional, salientando, ainda, os santuários marianos. 

Com o recurso a trabalho de campo assente em recolha local e no seu cruzamento 

com a bibliografia existente sobre o tema, Rui Feio elaborou um Roteiro do Culto 

Mariano em terras de Bragança e Zamora
55

 que pretende ser uma síntese das lendas e 

da história dos setenta e um santuários marianos localizados em Bragança e em Zamora. 
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Nossa Senhora na história e devoção do povo português, editado em 1988
56

, 

recupera certos dados já expostos em História do culto de Nossa Senhora em Portugal 

(1899)
57

, Nossa Senhora em Portugal (c. 1930)
58

 e Santa Maria na História e na 

Tradição Portuguesa (1967)
59

, em torno da devoção régia e da devoção do povo perante 

a Virgem Maria, os santuários marianos, os cancioneiros e a iconografia e sua evolução 

no Oriente e no Ocidente. 

Nas Semanas de Estudos Teológicos da Universidade Católica Portuguesa em 

Lisboa, realizadas em 1988, cujo tema foi Maria nos caminhos da Igreja
60

, destaca-se a 

diversidade de assuntos tratados – Maria e a sua associação com as profecias do Antigo 

Testamento e a sua figura no Novo Testamento; a maternidade de Maria, o mistério de 

Maria segundo o mistério de Cristo; Maria na liturgia da Igreja; a centralidade bíblico-

cristológica da mariologia e da piedade mariana; poesia portuguesa em torno de Maria; 

e particularmente o capítulo 8. Maria na iconografia cristã da Igreja do Oriente e do 

Ocidente, as crises iconoclastas e as determinações do magistério da Igreja Católica do 

Ocidente. 

Datada, também, de 1988, é a exposição realizada em Arouca sob o título de Nossa 

Senhora na devoção do povo de Arouca. Exposição de Escultura Mariana do concelho 

de Arouca 
61

, constituída por peças dos séculos XIV ao XVIII, cujo catálogo ocupa-se 

da iconografia e da sua evolução, das fontes de inspiração, da teologia mariológica, dos 

dogmas marianos, da história do culto mariano do Oriente para Ocidente, de alguns 

santuários marianos, da devoção mariana e estabelece uma relação entre as invocações e 

a sua localização geográfica. 
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Numa segunda fase e com o objetivo de estudar a iconografia mariana de um ponto 

de vista transnacional, procuramos obras que versassem as leituras iconográficas e 

iconológicas.  

Destacamos a obra Iconografia della Madonna: studio delle rappresentazioni della 

vergine nei monumenti artistici d'Oriente e d'Occidente
62

, na qual o seu autor a partir de 

exemplares italianos indica nomeadamente os atributos da Anunciação, iconografia 

comum à representação artística vigente em Portugal. 

Acerca da multiplicidade de representações iconográficas resultante da diversidade 

de invocações marianas surge o artigo Il linguaggio catechetico dell’iconografia 

mariana 
63

. 

Realçamos, ainda, os estudos reunidos em Maríe, le culte de la Vierge dans la 

société médiévale
64

 que patenteiam a emergência da figura da Virgem Maria, as 

primeiras representações iconográficas, a história das festas marianas no Ocidente e as 

representações artísticas. 

E, igualmente, Iconografía del arte cristiano
65

, de Louis Reáu, na qual são 

referidas, quer para a Anunciação quer para a Virgem da Expectação, a história do 

culto, as fontes e as alterações iconográficas no contexto do Concílio de Trento.  

Maria, Virgem e Mãe 
66

, edição de 1997, é um trabalho que pelo desenvolvimento 

da vida de Maria antes da Anunciação, da condição da mulher na sociedade judaica e 

pela cronologia do culto mariano, colaborou com relevância para as questões, abordadas 

por nós, em torno da contextualização. 
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Relativamente a obras mais recentes, em 2003 foi publicada uma obra – roteiro 

Nossa Senhora de Portugal: Santuários Marianos
67

 com uma listagem dos santuários 

por dioceses em Portugal, sendo relevante para a interpretação da dispersão geográfica 

do culto mariano. 

Em 2004, no âmbito dos cento e cinquenta anos da definição do dogma da 

Imaculada Conceição e pelo centenário da coroação de Nossa Senhora do Sameiro, foi 

concretizado o Congresso Mariano, no Sameiro, denominado Os caminhos de Maria 

nos caminhos para Deus
68

 que reflete acerca da devoção mariana e da nova 

evangelização motivadas pelas necessidades contemporâneas, do Concílio Vaticano II e 

suas repercussões no culto mariano e, ainda, revela algumas das manifestações da 

piedade popular mariana. 

Apesar de ser um estudo de 2006, Loas a María: Religiosidad Popular en 

Portugal
69

, sem utilizar novas abordagens, debruça-se sobre dimensões previamente 

exploradas
70

 como o culto, as invocações, a iconografia, as lendas marianas e a devoção 

dos portugueses perante a Virgem Maria. 
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Datadas de 2006, 2008, 2013 e 2014, as dissertações de mestrado que destacamos 

centram o seu foco na temática mariana, respetivamente Arte e cultura no culto e na 

iconografia mariana de Murça
71

, A Virgem apocalíptica na imaginária portuguesa da 

produção pós-tridentina: Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Esperança: 

Expectação na diocese de Viseu
72

, Virgo: Escultura de Invocação mariana do Museu de 

Arte Sacra e Arqueologia do Porto
73

 e Imagens de Vestir em Aveiro. A Escultura 

Mariana do Século XVII à Contemporaneidade
74

, sendo de grande pertinência para a 

produção historiográfica relativa ao culto mariano e às manifestações artísticas 

expressivas das invocações marianas. 

Especificamente pelo modo sustentado e desenvolvido com que José Mateus 

redigiu o seu capítulo II. Contextualização teológica, histórica e artística
75

, este é, 

indubitavelmente, essencial para a presente, pelo que optámos por remeter para a citada 

dissertação de mestrado. 

Ainda do ano de 2011 é necessário indicar a obra Maria, Mãe de Jesus
76

 cujo autor, 

intercetando dados históricos, orações, poesias e momentos da vida de Maria e, ainda, 

interpretando a piedade mariana na liturgia, as devoções e as aparições, contribui para 

uma perceção bem articulada e fundamentada da vida da figura de Maria. 

                                                           
71

 PAIS, Rosa Maria Martins – Arte e cultura no culto e na iconografia mariana de Murça. Santiago de 

Compostela: [ed. do autor], 2006. 200 p. Dissertação de mestrado em Antropologia Social e Cultural 

apresentada à Universidade de Santiago de Compostela. 
72

 VOUGA, Cristina Maria Sequeira – A Virgem apocalíptica na imaginária portuguesa da produção 

pós-tridentina: Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Esperança: Expectação na diocese de 

Viseu. Viseu: [ed. do autor], 2008. 2 vols. Dissertação de mestrado em História da Arte Portuguesa 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
73

 MATEUS, José Carlos Pereira – Virgo: Escultura de Invocação mariana do Museu de Arte Sacra e 

Arqueologia do Porto. Porto: [ed. do autor], 2013. 283 p. Dissertação de mestrado em História da Arte 

Portuguesa apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
74

 PEREIRA, Diana Rafaela Martins - Imagens de Vestir em Aveiro. a Escultura Mariana do Século XVII 

à Contemporaneidade. Porto: [ed. do autor], 2014. 285 p. Dissertação de mestrado em História da Arte 

Portuguesa apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
75

 Vd. MATEUS, José Carlos Pereira – Virgo: Escultura de Invocação mariana…. pp. 7- 65. 
76

 FARIA, Teodoro – Maria, Mãe de Jesus. 2ª ed. Lisboa: Paulinas, 2012. 209 p. ISBN 978-989-673-201-

1. 



 

32 

Uma última obra a frisar é de 2014, Caminhos Marianos
77

 que traça uma viagem 

pela história, pela arte e pelas memórias do culto mariano em Portugal, percorrendo o 

país ao modo de roteiro. 

No que respeita à invocação da Anunciação e ao seu estudo iconográfico na 

produção artística, os trabalhos são restringidos, datando de 1979 (1ª edição) a reflexão 

de António Nogueira Gonçalves sobre a Virgem da Anunciação
78

, obra atribuída ao 

Mestre dos Túmulos dos Reis, existente no Museu Nacional Machado de Castro. 

Sem dúvida, a Anunciação presente na arte medieval encontra em Carlos Alberto 

Ferreira de Almeida o seu grande investigador, que a desenvolveu no artigo A 

anunciação na arte medieval em Portugal: estudo iconográfico
79

. Neste artigo, surge, 

em primeiro lugar, a identificação e a descrição das fontes de inspiração utilizadas, 

posteriormente é traçada a evolução da representação, as alterações litúrgicas e suas 

implicações, percorrendo-se dois caminhos de produção, um no Oriente e outro no 

Ocidente. É ainda destacada a influência da liturgia hispânica na criação da Senhora do 

Ó, Virgem grávida, que é associada ao Anjo da Anunciação. Este aspeto será 

especialmente desenvolvido por autores espanhóis no início do século XXI. 

Nas páginas finais são apresentados vinte exemplares artísticos acompanhados da 

indicação de respetiva bibliografia para cada um. 

 Um outro trabalho a salientar é o de Maria Adelaide Neto Salvado, intitulado A 

anunciação à Virgem Maria na religiosidade popular do interior da Beira
80

, no qual 

são referidas as fontes, a história do culto da Anunciação e a festividade da Senhora do 

Ó, sendo estabelecidas estreitas relações entre o culto da Anunciação com o da Senhora 

do Ó, entre as restritas características da vivência destas solenidades na Beira, 

terminando com a análise de alguns exemplares pictóricos e escultóricos e com a 

reflexão em torno da representação da Anunciação em obras contemporâneas.  
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A partir do relato da Anunciação no Evangelho de S. Lucas e pela sua interpretação 

das fontes patrísticas e teológicas, José Maria Salvador González, em La Virgen de la 

Anunciación, un paradigma de humildade en la doctrina y la imagen de la Edad 

Media
81

, analisa em doze pinturas medievais a humildade evidenciada por Maria no 

momento da Anunciação. 

Datada igualmente de 2012, Angelorum: Anjos em Portugal
82

 debruça-se em 

breves páginas sobre a representação do Anjo Gabriel e da Virgem Maria, o incremento 

do culto mariano e a sua relação com o Anjo e, ainda, sobre a iconografia da 

Anunciação. 

Da autoria de Pino Blasone, investigador que se dedica particularmente à filosofia e 

à iconologia, são de salientar os artigos disponíveis em-linha, intitulados: Byzantine 

Annunciations: an iconography of iconography
83

 e Space and Time of the 

Annunciation
84

. 

No primeiro, a iconografia da Anunciação é abordada desde as mais antigas 

representações datadas do século III nas catacumbas de Roma; é demonstrado o peso 

das influências bizantinas e o modo como a articulação dos Evangelhos com os tratados 

do Médio Oriente marcaram a iconografia; é apontada a relevância da Anunciação no 

Corão e é, também, traçada a evolução da expressão iconográfica até à Época Moderna. 

Por sua vez, no segundo, tal como o título elucida, são focadas as possíveis localizações 

espácio-temporal da Anunciação, de acordo com as fontes, e as suas representações na 

produção artística. 
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A tese de doutoramento de Luís Alberto Casimiro A Anunciação do Senhor na 

pintura quinhentista portuguesa (1500-1550): análise geométrica, iconográfica e 

significado iconológico
85

 é o estudo mais completo e reflexivo sobre o tema da 

Anunciação, tendo contribuído profundamente para a nossa investigação, desde a 

interpretação detalhada das diversas fontes de inspiração, passando pela explicação dos 

fundamentos teológicos da Anunciação, a abordagem à questão das prefigurações e dos 

símbolos da Anunciação até à pormenorizada análise da iconografia daquela 

representação na Arte, a partir da sua variedade de gestos, atitudes e de atributos 

segundo os distintos momentos que compõem o anúncio do Anjo Gabriel até ao 

consentimento de Maria. 

Pelo complexo trabalho desenvolvido, esta referida tese de doutoramento é uma 

das obras estruturantes para a investigação sobre o tema tratado, a partir do qual 

organizámos parte do nosso percurso analítico, iconográfico e iconológico, aplicando o 

esquema dos vários momentos da Anunciação e seus respetivos gestos ao nosso 

conjunto de esculturas. 

Na produção espanhola, o tema da Anunciação tem sido objeto de problematização, 

particularmente a representação do estado avançado de gravidez da Virgem na 

Anunciação. Pela perceção desta solução como uma variante iconográfica da 

Anunciação, María José Martínez Martínez
86

 examina, a partir de exemplares de 

Anunciação de Burgos, como a mesma é resultado do rito hispânico que transferiu a 

solenidade da Anunciação de 25 de março para 18 de dezembro, criando a festa da 

Expectação, e celebrando os dois momentos numa única data, apesar de o rito romano 

ter sido introduzido no século XI no contexto ibérico, prevalecendo o primeiro sobre 

este. 
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Em artigo publicado em 2015
87

, Tomás Ibáñez Palomo estuda as Anunciaciones 

Preñadas na historiografia espanhola, salientando que a partir de meados do século XX 

se verificou a referência à existência destes exemplares e, ainda, a interrogação sobre as 

imagens da Virgem grávida quer as que se apresentam individuais quer as que formam o 

conjunto da Anunciação.  

Aponta, também, que a figuração da gravidez se deve à criação da festa da 

Expectação no século VII no calendário litúrgico hispânico e que esta representação 

constitui uma variante iconográfica da Anunciação, a qual teve a sua primeira expressão 

em finais do século XIII, sendo significativa em Castela, Galiza e Portugal, afirmação 

que expõe através de um quadro comparativo de síntese iconográfica. 

Seguidamente a este trabalho, o autor analisou as fontes escritas e o calendário 

litúrgico, hispânico e romano, de modo a compreender o surgimento da Anunciação 

com a Virgem grávida
88

, comprovando como a coexistência das festividades da 

Anunciação e da Expectação no dia 18 de dezembro, na liturgia hispânica ao longo da 

Idade Média, conduziu ao aparecimento desta solução iconográfica. 

Assim, o autor refere que o facto de a Anunciação ser festejada em data tão 

próxima do nascimento do Menino Jesus pode justificar a representação da Virgem em 

avançado estado de gestação e a sua aceitação. Entre a carga simbólica da Anunciação 

associada à Encarnação e a implantação da festa da Expectação no século VII, no X 

Concílio de Toledo, identificam-se as causas motivadoras da representação da Virgem 

grávida acompanhada do Anjo Gabriel que gradualmente se torna expressão isolada. 
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 A invocação da Virgem da Expectação foi estudada por alguns autores, de modo 

independente e, em alguns casos, associando-a à própria Anunciação, em artigos ou em 

trabalhos de pequena dimensão. 

Por exemplo, Vergílio Correia em Virgens pejadas
89

 refere determinados 

exemplares e elabora a sua descrição, justificando a designação da invocação e 

mencionando dados relativos à implementação deste culto. 

Em outro artigo, A Senhora do Ó ou da Expectação
90

, o autor comenta a imaginária 

portuguesa e sua iconografia, cruzando com a imaginária da Igreja ortodoxa, denotando 

uma articulação entre as diferentes representações. 

 Manuel Joaquim Moreira da Rocha e Olímpia Maria da Cunha Loureiro no artigo 

Nossa Senhora do Ó na diocese do Porto - Nótulas Iconográficas 
91

 explicam o culto da 

Virgem da Expectação, a designação atribuída, atribuem uma tipologia, em sete  

variantes, para a representação da invocação e reconhecem e analisam algumas imagens 

presentes na diocese do Porto. 

Um importante artigo pelo cruzamento de informações e pelas conclusões que 

apresenta é o intitulado Acerca da iconografia da Senhora do Ó
92

, no qual o autor 

questiona sobre as invocações e as representações de Nossa Senhora do Ó, a alteração 

da invocação e da morfologia das imagens, bem como acerca da festa da Anunciação e 

da Senhora do Ó, a sua iconografia e as suas alterações. O interesse em compreender as 

evoluções iconográficas entre a Anunciação e a Virgem da Expectação foi exatamente o 

que nos motivou a iniciarmos esta investigação, tendo igualmente Carvalho Correia 

redigido o seu trabalho com um propósito semelhante. 
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Mário Simões Dias, numa pequena obra de título O Senhor Jesus e Nossa Senhora 

do Ó
 93

, debruça-se uma vez mais sobre o culto mariano em Portugal, as influências 

bizantinas, as solenidades e a iconografia, ilustrada com alguns exemplares. Possui, 

ainda, um capítulo somente dedicado ao culto mariano em Portugal e a Nossa Senhora 

do Ó, traçando a evolução deste culto e, simultaneamente, a da própria representação 

iconográfica da gravidez. 

Nossa Senhora do Ó de Torres Novas
94

, artigo redigido por Rita Saéz, retoma 

dados já facultados por outros autores
95

 relativamente à origem do culto a Nossa 

Senhora do Ó, tendo como núcleo o contexto histórico da Nossa Senhora do Ó de 

Torres Novas e a análise desta imagem. Ao terminar o ponto sobre aquela invocação, a 

autora afirma trata-se de um culto quase desaparecido pelo facto de não se terem 

produzido mais virgens grávidas a partir do século XV
96

. Sem dúvida, esta constatação 

deve ser revista no sentido em que após o século XV verificou-se uma contínua 

produção de imaginária com características semelhantes à que foi feita durante a Idade 

Média. As determinações da Igreja Católica resultantes do Concílio de Trento e 

hipotéticos pudores dos crentes não foram suficientes para no contexto nacional a 

representação da gravidez não ser manifestada de modo, muitas vezes, percetível. É 

imperativo compreender que, nesta situação, as exceções quase foram regra da 

iconografia da Expectação, alterando em parte os atributos, mas permanecendo, em 

muitos exemplares, a proeminência da gravidez, como veremos. 

A problemática em torno da representação iconográfica da Expectação está vigente 

com pertinência em certos autores estrangeiros, como é o caso de Manuel Crespo 

Hellin
97

. Este, em Maria gravida: la iconografia del dogma de la encarnacion de 
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JesuCristo en Maria
98

, enumera as fontes, a diversidade tipológica de representação 

iconográfica, evidenciando a sequência evolutiva da iconografia com o realce das 

representações de Maria grávida, nomeadamente na Anunciação, a Virgem da 

Esperança e na Visitação. 

Na dissertação de mestrado intitulada The Madonna del Parto in Trecento 

Tuscany: symbolic meaning and ritual use
99

, publicada em 1997, Jillian Harold analisa 

o surgimento da representação naturalista das Virgens do Parto na Toscana no século 

XIV, concretamente na pintura produzida no Trecento italiano. Estruturada em três 

capítulos, a dissertação, através do enquadramento histórico, identifica as fontes 

iconográficas e visuais de inspiração, centra-se, seguidamente, no estudo sistemático da 

iconografia e o seu significado simbólico e termina com a exploração dos possíveis e 

atuais usos e funções do culto a esta invocação. 

Pela perspetiva metódica e esclarecedora do objeto em análise, esta dissertação de 

mestrado é um importante contributo, primeiro, pela própria escolha do tema e pelos 

objetivos propostos concretizados ao longo da redação e em seguida para a 

compreensão da tipologia iconográfica da Expectação, clarificando o modo como a 

influência bizantina teve impacto na Itália e como esta marcou a produção artística do 

mundo ocidental. 

Um último artigo estrangeiro relevante é La maternité dans l’iconographie 

mariale. Les Vierges enceintes ou allantantes dans l’art chrétien
100

 que ao abordar as 

fontes, a iconografia e as suas representações, acrescenta, aos dados por nós obtidos, 

como, em exemplares franceses, é concretizada a iconografia da gravidez pela 

transparência do ventre ou pela própria imagem visível do Menino Jesus na barriga de 

sua mãe Maria.  
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Sem dúvida, a abordagem reflexiva, abrangente e aprofundada dos estudos 

estrangeiros supera a dos nacionais, não existindo para o território nacional um trabalho 

com uma dimensão equivalente, prevalecendo, sim, estudos diminutos com informações 

reunidas somente e não problematizadas. 

Na consulta bibliográfica, um dos motivos mais mencionados como justificador das 

alterações verificadas na iconografia da Expectação é a Reforma Católica e mais 

especificamente o Concílio de Trento. Assim, com a finalidade de contextualizar a 

importância das normas do Concílio de Trento na produção artística consultámos a 

versão portuguesa da fonte: O sacrossanto, e ecuménico Concilio de Trento em latim e 

portuguez
101

, especialmente a Sessão XXV Da invocação, veneração e relíquias dos 

santos e das sagradas imagens por apresentar as determinações reguladoras das 

imagens e da sua produção. 

A partir desta fonte impressa, foram alguns os autores que se dedicaram a esta 

problemática, concretamente Flávio Gonçalves nos artigos A legislação sinodal 

portuguesa da Contra-Reforma e a arte religiosa
102

 e A destruição e a mutilação de 

imagens durante a Contra-Reforma portuguesa
103

, que expõem as implicações na 

iconografia da Virgem da Expectação e esclarecem determinadas medidas executadas 

no sentido de adaptar a representação iconográfica às diretrizes tridentinas. E, ainda, o 

artigo Dirigismo na produção da imaginária religiosa nos séculos XVI-XVIII: as 

Constituições Sinodais
104

, no qual Manuel Joaquim Moreira da Rocha aborda o modo 

como a produção de imaginária foi controlada e orientada através das Constituições 

Sinodais, concretizando as normas tridentinas. 

Uma obra antecessora da publicação dos artigos suprarreferidos e que apresenta 

uma distinta perspetiva é L’art religieux de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du 

XVVVe siécle: étude sur l’ iconographie après le Concile de Trente: Italie, France, 
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Espagne, Flandres
105

, de Émile Mâle, o qual afirma que a Igreja Católica melhorou e 

inculcou um outro espírito à arte religiosa e que, após o Concílio de Trento, o principal 

intuito foi orientar a arte mais do que controlar, censurar ou proibi-la. Quanto à 

representação da Virgem Maria, segundo o autor, a Igreja teve como propósito devolver 

a beleza, a pureza, a grandeza e a eternidade à imagem da Mãe de Jesus Cristo. 

O autor reconhece, ainda, que não houve uma rutura total em relação a algumas 

fontes de inspiração usadas na Idade Média e que foi defendida uma nova iconografia 

mais de acordo com os textos canónicos. 

Dentro desta discussão, a comunicação intitulada As imagens das nossas igrejas
106

, 

Fausto Sanches Martins explora a questão iconoclasta, manifestada desde o século IV, e 

a atuação por parte da Igreja Católica a partir do século VIII, concretamente com a 

convocação do Concílio de Niceia em 787; debruça-se, também, sobre a luta iconoclasta 

protestante e o modo como a Igreja Católica regulou a existência de imagens nas 

igrejas, sistematizando as ditas diretrizes na Sessão XXV do Concílio de Trento. 

Na recente intervenção Impactos do Concílio de Trento na arte portuguesa entre o 

Maneirismo e o Barroco (1563-1750), no Seminário de História Religiosa Moderna, 

cujo tema foi O Concílio de Trento em Portugal e nas suas conquistas
107

, Vítor Serrão 

aborda a busca de uma nova espiritualidade, as normas tridentinas e a representação 

artística e, também, a recuperação de diversos cultos, contribuindo para o estudo da arte 

produzida sob a égide de Trento.  

Em último lugar, tendo em consideração os nossos comentários a estas últimas 

obras, salientamos a importância de compreender o modo como as novas soluções 

iconográficas foram sendo aplicadas durante o ambiente de Reforma, antes do Concílio 

de Trento, e como seguidamente foram defendidas e teorizadas pela Igreja Católica, 

sendo, ainda, significativo percecionar a concretização das normas tridentinas na 
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produção artística, coexistindo com o gosto popular e com as práticas vigentes. Estas 

são algumas questões que suscitam uma necessária reflexão e revisão sobre aspetos que 

não têm sido problematizados e estudados pela historiografia da arte, continuando a ser 

repetida e realçada a tese centrada no papel do Concílio de Trento e das suas 

determinações face às mudanças verificadas na arte. 
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Capítulo 1 – Virgem Maria, a Mãe de Jesus Cristo 

 

1.1. (Re)descobrir a identidade de Maria 

1.1.1. O nome de Maria  

Maria, a menina de Nazaré que Deus escolheu para ser a Mãe de Jesus Cristo, cuja 

vida somente adquiriu sentido e existência histórica no momento em que a vida do Filho 

de Deus se manifestou, é a fiel e obediente cooperadora no projeto de salvação da 

humanidade
108

. 

Ao estudar a representação artística do mistério da Encarnação do Verbo Divino 

em conjuntos escultóricos da Anunciação e em figuras avulsas da Virgem da 

Anunciação e da Virgem da Expectação, é imprescindível compreender quem é Maria e 

o seu papel na Igreja. 

O seu nome etimologicamente significa Senhora. Em arameu Maria é Marjam, em 

hebreu Myriam ou Mirjam, em grego Mariam, tendo S. Jerónimo, grande tradutor da 

Bíblia para o latim, [chegado] a deduzir que Maryam significa gota do mar, o que, em 

latim, dará “stella maris” ou estrela do mar em português, titulo bastante misterioso, 

que na tradição católica, ainda se dá à Virgem
109

. 

A simbologia do próprio nome tem repercussão imediata nos títulos de invocação e 

nos símbolos usados na iconografia para adornar e representar a Virgem Maria, sendo 

nomeadamente a estrela-do-mar um dos símbolos marianos que tem a sua origem na 

tradução de S. Jerónimo. 

Enquanto figura dotada de densidade histórica Maria teria nascido em Nazaré, por 

volta do ano 18 a.C., menina judia oferecida, pelos seus pais Ana e Joaquim, ao serviço 

do Templo, a qual desposou José, carpinteiro simples e humilde, da casa de David, 

sendo, ainda, prima de Isabel e Zacarias. 
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Estes são alguns dos dados conhecidos, através dos Evangelhos
110

 Canónicos e dos 

Apócrifos, que tantas vezes são repetidos, sendo necessário alargar a dimensão de 

análise e buscar no cruzamento dos Livros da Sagrada Escritura e, ainda, nos textos do 

Magistério da Igreja quem é a Mãe do Messias. 

 

1.1.2. O perfil de Maria segundo o Novo Testamento  

De modo sucinto, iremos traçar o perfil da Mãe de Jesus Cristo segundo o Novo 

Testamento, concretamente os Evangelhos. Estes, escritos entre os anos 60 e 100 do 

primeiro século da era de Cristo, são de autoria de diferentes indivíduos: Mateus, 

Marcos, Lucas e João. De entre eles, unicamente o evangelista Marcos não menciona o 

nome de Maria, apenas indicando que a mãe de Jesus queria falar com Ele 
111

. 

Mateus e Lucas, os evangelistas da infância de Jesus, apresentam muitas menções a 

Maria como mãe atenta e preocupada com o seu Filho. Mateus inicia as mesmas na 

genealogia de Jesus
112

, posteriormente no anúncio do nascimento de Jesus
113

, na 

adoração dos Magos
114

, na fuga para o Egito
115

 e na ida para Nazaré
116

.  

Quanto a Lucas, este expõe o diálogo entre o Mensageiro celeste e Maria, sendo o 

autor que narra a Anunciação do Anjo Gabriel a Maria
117

, a Visitação
118

, o cântico de 

Maria Magnificat
119

, o nascimento de Jesus
120

, a circuncisão e apresentação de Jesus no 

Templo
121

 e no cântico de Simeão é visível a alusão a Maria, expressa na dor sentida no 

Calvário, uma espada trespassará a tua alma
122

. 
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Por sua vez, João descreve a presença de Maria nas bodas de Caná
123

, isto é, a 

intercessão da Mãe na realização do milagre de Jesus. E, também, na crucificação de 

Jesus
124

, junto à cruz, Maria assume o papel de mãe universal, dado que o seu Filho a 

entrega ao discípulo João, o qual representa toda a humanidade.  

Claramente, este evangelista ressalta as características de Maria na sua esfera 

humana e divina que adquire por mérito de Jesus Cristo, unindo a maternidade divina à 

maternidade espiritual, como mãe da humanidade e mãe da Igreja. 

Apesar de as referências a Maria não abundarem nos Evangelhos, as mesmas são 

relevantes, verificando nestes a existência de um embrião da teologia mariológica que 

realça a virgindade de Maria, a sua maternidade divina e o seu papel de intercessão 

junto de Jesus pela humanidade
125

. 

Padre Carreira das Neves esclarece melhor os princípios de mariologia 

desenvolvidos especificamente pelos evangelistas Lucas e João como fruto duma 

reflexão de fé dos cristãos. Isto não quer dizer que seja uma invenção ou uma visão a-

histórica da realidade de fé de Maria, mas significa uma compreensão que ultrapassa a 

pessoa de Maria numa perspectiva apenas de historiografia, à maneira da nossa 

historiografia moderna
126

. 

Por fim, é imperativo asseverar que a construção historiográfica da figura de Maria 

teve o seu princípio com a redação dos próprios Evangelhos, sucedendo-se muitos 

textos litúrgicos
127

, sermões
128

, tratados
129

 e poemas
130

 sobre Maria, destacando-se de 
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toda a produção os textos do Magistério da Igreja pela forma como foram gradualmente 

traçando o perfil de Maria na história da salvação
131

. 

 

1.2. O culto mariano: a sua implantação e a sua difusão, principais 

momentos 

Apesar de, na atualidade, o culto a Maria estar plenamente difundido e ser aceite 

comummente, a sua institucionalização conheceu algumas dificuldades devido à 

inexistência de martírio, de milagres ou de relíquias da Mãe de Jesus, elementos 

essenciais no culto dos santos. 

Durante os primeiros tempos do Cristianismo, acresce à ausência do culto litúrgico 

mariano a perceção, herdada do ascetismo oriental, de desconfiança perante a mulher 

centrada na visão negativa e culpada de Eva. 

Foi somente a partir do paralelismo entre a Paixão de Cristo e a Compaixão de 

Maria que o culto mariano teve a sua origem no Oriente, no século IV, desenvolvendo 

uma correspondência antitética entre Eva e Maria
132

. Deste modo, teve início o culto 

individualizado a Maria, sendo anteriormente centrado em Jesus não obstante a sua 

presença nas representações artísticas. 

Desde 325, ano de realização do Concílio de Niceia, e do ano de 381, realização do 

Concílio de Constantinopla, que a maternidade divina de Maria foi defendida, impondo 

a sua presença na história da salvação. No entanto, apenas em 431, no Concílio de 
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Éfeso, Maria foi proclamada como Theotokos, Mãe de Deus e volvidos vinte anos, em 

451, no Concílio de Calcedónia, este dogma adquiriu a sua forma jurídica
133

. 

A primeira festa litúrgica mariana, a da Sua maternidade virginal, [está] 

documentada no Oriente já no séc. V, em Roma e nas Gálias no séc. VI e na Espanha 

visigótica no séc. VII 
134

, sendo celebrada a 1 de janeiro.  

Ao longo do século V, multiplicaram-se as igrejas consagradas à Virgem Maria, 

bem como as peregrinações aos santuários marianos
135

. 

Entre os séculos VI e VIII, institucionalizaram-se as festas da Anunciação, da 

Natividade, da Dormição (Assunção) e da Apresentação (Purificação)
136

. 

Do Oriente para o Ocidente e dos séculos IX ao XV, o culto mariano atingiu uma 

maior divulgação e manifestação graças à multiplicação das ordens religiosas
137

, 

responsáveis pela difusão do culto e de novas devoções; pela divulgação do ideal 

cavalheiresco de exaltação da mulher cujo protótipo perfeito era a Virgem Maria
138

; 

pelas cruzadas, conduzindo, pois, ao crescimento de devoções e de lugares de culto, 

bem como de representações distintas da Virgem Maria, sendo invocada sob diversos 

títulos. 

Concretamente em Portugal, a devoção mariana está intrinsecamente ligada ao 

processo de Reconquista cristã e à afirmação da nacionalidade
139

, coincidindo estes 

fenómenos com o incremento da devoção e do culto marianos. Para a referida irradiação 

da devoção no século XIII, tiveram impacto a música, as lendas e a poesia - como é o 
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caso das Cantigas de Santa Maria de Afonso X de Castela, consideradas a epopeia 

sagrada dos milagres e das peregrinações marianas
140

. 

O século XIV é marcado pelo acentuar da dimensão maternal e protetora de Maria, 

devido a vários fatores. Estes prendem-se com a mentalidade humanista de caráter 

antropocêntrico espoletada na Europa, desde os finais do século XIII, motivada pelo 

movimento renascentista e, ainda, com as variadas situações angustiantes da vida, 

conduzindo ao surgimento de novas invocações protectoras
141

 que se refletiram na 

redução da distância entre o crente e o Divino - esta expressa na humanização das 

figuras sagradas, o transcendente tornou-se imanente
142

 - e na posterior alteração da 

designação de Santa Maria para Nossa Senhora
143

, entendida como mediadora entre os 

homens e Cristo. 

Especialmente na devoção popular (isto é, as manifestações e as práticas ditas 

populares que coexistem com as implantadas, ou seja, oficiais por parte da Igreja) a 

devoção cristã para com Maria é muito mais percebida ao nível antropológico que o 

teológico
144

, pela projeção do humano em Maria, com simplicidade, assente nos 

arquétipos maternais. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140

 MARTINS, Mário – Peregrinações e Livros de Milagres na nossa Idade Média. 2ª ed. Lisboa: 

Edições Brotéria, 1957. p. 72. 
141

 SALVADO, Maria Adelaide Neto – A Anunciação à Virgem Maria… p. 127. 
142

 NADAL, Emília – Maria na iconografia cristã. In SEMANAS DE ESTUDOS TEOLÓGICOS DA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA, 1988 – Maria nos caminhos da Igreja: atas. Lisboa: 

Universidade Católica Portuguesa, 1991. pp. 122-123. 
143

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - O culto a Nossa Senhora, no Porto, na Época Moderna: 

perspetiva antropológica. Revista de História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. II 

(1979), p. 164. Segundo o autor, esta mudança de designação foi percetível no século XVI. 
144

 NOITES, Angelina M. Soares; RODRIGUES, Fernando Matos (org. e coord.) Nossa Senhora na 

devoção do povo de Arouca... p. 22. 



 

48 

Assim, todo o ensinamento eminente pedagógico do culto católico [produziu] (…) 

uma florescência rica da imaginação popular, que foi enriquecer o folclore
145

, entre um 

número crescente de romarias, procissões, peregrinações, tradições, canções e 

orações
146

. 

O século XVI, face ao enfraquecimento da unidade da Igreja resultante de abusos e 

de desvios nos comportamentos do clero, de práticas consideradas excessivas, bem 

como a incapacidade de afirmação papal perante o saque de Roma - por parte das tropas 

de Carlos V que se traduziu na superioridade do poder temporal sobre o poder espiritual 

– distinguiu-se pela emergência de movimentos defensores de novas doutrinas 

religiosas que questionavam e contestavam alguns dogmas e práticas, como a venda de 

indulgências, o culto às imagens sagradas e a insuficiência de formação do sacerdócio 

ordenado. Neste sentido, instigado por aquela que se definiu como Reforma Protestante, 

concretizou-se o movimento de renovação no interior da Igreja Católica através de 

rigorosas definições e exigências ao clero, tais como uma maior organização em termos 

doutrinal e pastoral na melhor preparação do sacerdócio ordenado e a aplicação de 

padrões educativos do clero e deste para com os fiéis, de modo a orientá-los numa nova 

relação com o Sagrado assente na valorização da sua soberania e no consequente 

afastamento do caráter humano
147

. 

As determinações da Igreja Católica, formuladas e sistematizadas no Concílio de 

Trento, tiveram repercussão no culto mariano, eliminando excessos devocionais e 

impondo uma conceção sacralizada da figura de Maria sem qualquer traço de humano. 

Assim, toda a maternidade humana de Maria é substituída pela maternidade divina e 

espiritual, tornando-se a Mãe do Rei, o Salvador, a Rainha que é soberana no céu e na 

terra. 
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Dos séculos XVI ao XVIII, o culto mariano permaneceu ativo mas enfraquecido, 

na medida em que a depuração a nível de práticas devocionais, a imposição de um 

rigoroso sentimento religioso intelectualizado com a função catequética e pedagógica da 

imagem e o Iluminismo, com os múltiplos questionamentos, no século XVIII, levaram a 

um maior distanciamento dos crentes em relação à proteção e à intercessão sob a 

invocação da Virgem Maria.  

Os séculos XIX e XX são entendidos como tempos significativos no incremento do 

culto e da devoção mariana pela proclamação de dogmas, pela difusão de Encíclicas 

sobre Maria e a sua integração na teologia da Igreja, pelas aparições e pela recuperação 

de devoções antigas, aumentando em número as confrarias e as congregações marianas. 

 

Ano 

Culto Mariano nos séculos XIX e XX 

(Proclamação de dogma, Encíclica, entre outros) 

1854 Proclamação do dogma da Imaculada Conceição. 

1931 Primeira consagração ao Coração Imaculado de Maria. 

1950 Proclamação do dogma da Assunção da Virgem Maria. 

1954 

Ano Mariano comemorativo do primeiro centenário da definição do dogma da 

Imaculada Conceição. 

1963-

1965 
Concílio Vaticano II – Lumem Gentium. 

1963 Proclamação de Maria Fautrix unitatis. 

1964 Proclamação de Maria Mater Ecclesiae. 

1966 Encíclica do Papa Paulo VI Christi Matri. 

1967 Exortação apostólica do Papa Paulo VI Signum Magnum. 

1974 Encíclica do Papa Paulo VI Marialis Cultus. 

1987 Encíclica do Papa S. João Paulo II Redemptoris Mater. 

1987-

1988 
Proclamação de Ano Mariano por parte do Papa S. João Paulo II. 

 

Quadro 1 - Culto Mariano nos séculos XIX e XX (Proclamação de dogma, Encíclicas, entre 

outros). 
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1.3. A iconografia mariana: a expressão artística do culto  

A Igreja compreendeu desde o início que a visualização da Palavra e do Mistério 

era importante para a sua atualização e para a apropriação do conhecimento 

teológico, e que as imagens e os sinais de identificação (…) eram indispensáveis à 

celebração dos ritos e dos sacramentos, ou seja, à liturgia
148

.  

Desde a implantação do culto mariano e inclusive previamente à sua oficialização, 

a iconografia mariana foi dando os seus primeiros passos, acompanhando a instituição 

de festas litúrgicas e a proclamação de dogmas alusivos à Virgem Maria. 

A iconografia mariana acompanhou e foi influenciada pelas diferentes conceções 

em torno das imagens sagradas e pela própria abordagem teológica em torno do papel 

de Maria na história da Igreja, isto é, a iconografia mariana foi um espelho do modo 

como Maria foi acolhida e entendida pelas primeiras comunidades cristãs e depois pela 

Igreja Católica
149

. 

Pensa-se que a iconografia surgiu entre as primeiras comunidades cristãs da 

Palestina, do Médio Oriente, do Egipto e, mais tarde, nas comunidades de Roma que 

teriam utilizado as formas de arte comuns às suas respectivas regiões e culturas das 

quais a arte de Bizâncio seria uma síntese
150

. 

A partir dos Evangelhos Canónicos e Apócrifos, fontes que dão a conhecer alguns 

dados da vida da Mãe de Jesus Cristo, de escritos, sermões e homilias de teólogos e, 

também, de visões e de escritos místicos, foi possível representar a figura de Maria, 

recorrendo, ainda, ao Antigo Testamento como fonte de símbolos e atributos 

identificativos na expressão artística mariana. 

Das primitivas representações
151

, datadas do século II-IV, nas catacumbas e nas 

basílicas primitivas, destaca-se a manifestação da maternidade de Maria no Mistério da 

Encarnação, sempre em relação ao seu Filho.  
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O modelo orante presente na arte funerária foi a primeira fonte visual que foi usada 

pela arte paleocristã na representação da Virgem Maria como Virgem Orante, de pé, 

com as mãos levantadas lateralmente ao corpo. Esta constituiu uma das primeiras 

iconografias marianas, à qual foi, posteriormente, introduzido o Menino Jesus num 

medalhão, circular ou oval, no peito da Virgem
152

, exercendo o referido modelo 

iconográfico influência na iconografia da Virgem da Expectação. 

Desde o século IV, o valor da representação visual e o poder simbólico das 

imagens foi defendido por vários padres como S. Basílio (329-379) e S. João 

Damasceno (676-749). Contudo, as práticas pagãs em torno de imagens assentes na 

idolatria foram um dos motivos impeditivos da expressão artística por parte dos cristãos, 

os quais tinham a pretensão de se distanciar e de demarcarem o seu culto dessas 

práticas. 

Assim, as primeiras lutas iconoclastas datam exatamente desse século, apesar de 

cada vez mais ser reconhecida a vertente teológica da imagem
153

. 

A partir do século V, com a proclamação de Maria como Theotokos no Concílio de 

Éfeso, surgiram novas iconografias como a Virgem da Majestade, a Virgem 

Hodoghitria, a Virgem da Ternura e a Virgem Intercessora ou Protetora que perduraram 

ao longo dos séculos com diversas interpretações e derivações
154

. 

 Volvidos cerca de três séculos, a crise iconoclasta instalou-se, encontrando a sua 

resolução no II Concílio de Niceia realizado em 787, o qual reafirmou que as imagens 

eram integrantes da tradição da Igreja e que o culto prestado a estas trata-se de um culto 
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de veneração, proskinesis, e não de adoração, latria, este reservado somente à natureza 

divina
155

. 

No Oriente, na sequência da mencionada crise iconoclasta, a valorização da 

linguagem simbólica orientou para a representação mais rigorosa e para a instituição de 

Cânones, ou seja, os ícones, de modo a evitar a idolatria. Por sua vez, no Ocidente, os 

efeitos desta crise não foram sentidos e gradualmente o símbolo foi sendo substituído 

pela alegoria
156

 e deu azo a expressivas representações do Sagrado, possibilitando o 

contacto táctil com as imagens. 

No Ocidente, durante o período Românico, a iconografia mariana caracterizou-se 

pelos modelos difundidos e referidos anteriormente que são marcados pelo hieratismo, 

pela rigidez e pela severidade, tanto a nível fisionómico como no tratamento das vestes. 

Apesar de a escultura estar enquadrada na arquitetura e da escultura devocional de 

vulto ainda não ser uma realidade, um dos temas mais representados nos portais 

românicos foi a Anunciação, primeiro momento da história da salvação, ladeando o 

portal a Virgem Maria e o Anjo Gabriel, não se tratando claramente de um culto 

individualizado a Maria, mas sim à interpretação do Mistério da Encarnação. 

Com a viragem para o século XIV, e concretamente em Portugal, a escultura gótica 

definiu profundas transformações na iconografia, iniciadas a nível europeu dois séculos 

antes, que foram introduzidas no contexto nacional por artistas estrangeiros como 

Mestre Pêro
157

, de origem provável aragonesa contratado pela Rainha Santa Isabel de 

Aragão, que veio para Portugal e desenvolveu uma nova linguagem formal e 

iconográfica. 

 Com a multiplicação de invocações marianas, verificou-se, desde finais do século 

XIII, o aparecimento de novos tipos iconográficos. Estes, ligados ao naturalismo e à 

ternura maternal, incluíram novos atributos (frutos e flores) e demonstraram a afeição 
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entre a Virgem Maria e o Menino Jesus, reflexo da Maternidade Divina, porém, 

próxima e humana
158

, sendo uma das representações plásticas mais eloquentes deste 

mistério da união da Mãe e do Filho (...) oferecido pelas imagens da Senhora do Ó
159

. 

Desde os finais da Idade Média até aos tempos presentes, a iconografia mariana 

tem evoluído de acordo com a mariologia e com o culto prestado a Maria. 
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Capítulo 2 – Anunciação 

 

2.1. História da implantação do culto e sua evolução 

O culto ao mistério da Anunciação, primeiro momento da história da salvação 

correspondente ao anúncio por parte do Anjo Gabriel à Virgem Maria de que ela iria ser 

a mãe de Jesus Cristo, conheceu um caminho diferente no Ocidente e no Oriente. 

No século IV, a oficialização do Cristianismo no Império Romano e a consequente 

substituição das festas pagãs por cristãs conduziram a que no dia 25 de dezembro, 

festejado pelos pagãos como o dia do Sol nascente, fosse instituído o nascimento de 

Jesus Cristo, a Luz para iluminar as nações
160

. 

Em meados do século IV, o Papa Júlio I (337-352)
161

 oficializou a solenidade do 

Natal a 25 de dezembro
162

. 

Após a implantação da celebração do Natal, a Anunciação, circunstância vital para 

o nascimento de Jesus, foi introduzida no calendário litúrgico. 

Dado o período de gestação ter a duração de nove meses, a data da Anunciação foi 

estabelecida a 25 de março, precisamente nove meses antes do Natal, o que implicou 

que esta coincidisse com a Quaresma. Contudo, a solenidade da Anunciação não 

usufruía da imponência necessária devido a ser, por vezes, festejada no próprio dia de 

Páscoa, inviabilizando em termos litúrgicos a celebração do anúncio do Nascimento e o 

da Ressurreição conjuntamente. 

Em Espanha, esta incompatibilidade litúrgica encontrou resposta no X Concílio de 

Toledo, em 656, com as disposições relativas à celebração da solenidade da Mãe do 

Senhor a 18 de dezembro, criando uma solenidade específica mariana, e permanecendo 

a natividade de Jesus a 25 de dezembro.  
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No século VII, concretamente no ano de 692, no Concílio de Constantinopla, o 

Papa Sérgio I (687-701) oficializou a comemoração da Anunciação no dia 25 de 

março
163

. 

Contudo, na Península Ibérica, a festa da Anunciação
164

 continuou a ser 

comemorada a 18 de dezembro, segundo o rito hispânico, com uma valorização 

crescente da figura de Maria, visível pela própria alteração da denominação por parte do 

arcebispo de Toledo Santo Ildefonso (657-667), sob a designação de Festivitas 

gloriosae Matris
165

. 

No século XI, no contexto ibérico, houve a introdução da liturgia romana
166

 que 

tinha como data oficial de 25 de março para a festa da Anunciação. 

Em Portugal, durante a Reconquista cristã, os monges de além Pirenéus trouxeram 

os livros litúrgicos de França e, deste modo, começou a solenidade a celebrar-se neste 

dia e em 18 de dezembro, conforme testemunha o Breviário de Soeiro
167

. 

Todavia, a liturgia romana não foi plenamente aceite, coexistindo as datas de 25 de 

março e de 18 de dezembro para a celebração da Anunciação. 

Assim, a ausência de uniformização em termos litúrgicos durante a Idade Média 

possibilitou que a iconografia da Anunciação abrangesse o próprio mistério da 

Expectação.  

A modificação da cronologia da festividade da Anunciação foi acompanhada pela 

alteração da sua denominação, assumindo particularmente a Anunciação celebrada a 25 

de março um claro caráter cristológico (nomeadamente Anunciação do Senhor)
168

, 

enquanto à medida que o culto a Maria se foi individualizando esta solenidade adquiriu 
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uma maior dimensão mariológica (exemplo de Anunciação a Maria)
169

. Quanto a esta 

questão, importa destacar o papel da liturgia na fixação da data, na denominação, bem 

como o valor das práticas de culto. 

No Oriente, a Encarnação de Jesus foi celebrada previamente à solenidade ter sido 

oficializada no Ocidente, sendo os textos do Protoevangelho Apócrifo de Tiago, muito 

difundidos e aceites pelos orientais, utilizados nas suas igrejas desde os séculos IV e 

V
170

.  

 

2.2. As fontes de inspiração 

A principal fonte de inspiração para a iconografia da Anunciação é o próprio relato 

evangélico de Lucas, o qual fornece indicações quanto a gestos e a posições assumidas 

por parte do Anjo Gabriel e da Virgem Maria. 

 

«Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia 

chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de 

David; e o nome da virgem era Maria. 

Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: “Salve, ó cheia de graça, o Senhor está 

contigo.” Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que 

significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: “Maria, não temas, pois achaste graça diante de 

Deus. Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de 

Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono 

de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim.” 

Maria disse ao anjo: “Como será isso, se eu não conheço homem?” O anjo respondeu-

lhe: “O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. 

Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua 

parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no sexto mês, ela, a quem 

chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus.” Maria disse, então: “Eis a serva do 

Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.” E o anjo retirou-se de junto dela»
171

. 
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Contudo, o reduzido número de elementos facultados por esta passagem ocasionou 

a necessidade de os artistas recorrerem a outras fontes, complementando e introduzindo 

novidades na representação deste momento. 

Assim, merecem destaque os Evangelhos Apócrifos, de cariz matricêntrica, de 

origem síria e asiática, como o Protoevangelho de Tiago, o Evangelho do Pseudo - 

Mateus, o Evangelho da Natividade de Maria, o Evangelho Arménio da Infância e o 

Evangelho de Taciano, os quais melhor ilustram a sequência de ações e reações da 

Anunciação. 

Concretamente o Protoevangelho de Tiago, datado do século II e que exerceu 

grande influência na Igreja do Oriente (servindo inclusive de sugestão para outros 

Evangelhos Apócrifos como o Evangelho do Pseudo – Mateus e o Evangelho da 

Natividade de Maria), apresenta-nos dois espaços para o acontecimento da Anunciação, 

ou seja, num primeiro momento junto a um poço, onde Maria se dirigiu para buscar 

água e escutou a voz de um Anjo e o seguinte em casa, estando a fiar púrpura, surgindo 

o Anjo. 

No século V, o Evangelho Arménio da Infância expôs, pela primeira vez, a Virgem 

Maria em oração aquando da Anunciação, sendo esta atitude a predominante na 

iconografia, a partir do século XIII
172

. 

Uma outra fonte de influência é o próprio Antigo Testamento, pelas profecias que 

são uma alusão direta a Maria – textos mariológicos
173

 – e pelos acontecimentos que são 

adaptados a Maria por expressarem fielmente a perceção da Igreja face à Virgem - 

textos mariológicos por acomodação
174

. Através de figuras e de símbolos, é estabelecido 

um paralelismo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, adquirindo Maria e a 

sua conceção virginal um conjunto diverso de elementos iconográficos, como é o caso 

da associação de Maria, Mãe que permanece virgem, com a sarça-ardente que ardia sem 

se consumir perante Moisés
175

 e do lírio, flor que simboliza a pureza e a virgindade 
176

. 
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 A partir das referidas fontes, particularmente pela leitura cruzada das prefigurações 

e dos símbolos presentes nos textos do Antigo Testamento com o relato do anúncio 

angélico no Novo Testamento, foi sendo desenvolvida, ao longo dos tempos, uma 

profunda reflexão sobre o mistério da Anunciação. Assim, as meditações, os escritos, as 

homilias
177

, entre outros, redigidos acerca deste tema devem ser considerados 

documentos relevantes de discernimento e de comunicação esclarecida sobre o 

momento da Encarnação, avançando com interpretações que fornecem novos dados em 

termos de gestos e de movimentos, justificando a variedade iconográfica. 

 

2.3. A iconografia: a evolução, suas permanências e suas alterações 

«A questão da iconografia não se circunscrevia a uma questão de linguagem ou 

de estratégia a empregar na pastoral das comunidades; nela estava envolvida uma 

problemática teológica muito complexa, decorrente da própria realidade do Mistério 

da Encarnação»
178

. 

 

Desde os primeiros tempos da Era Cristã, representar de modo imanente o 

transcendente, especificamente o mistério da encarnação, foi um desafio marcado pelas 

conceções teológicas e pela própria liturgia.  

No caso concreto de Portugal, a liturgia hispânica, segundo a qual era celebrada a 

Anunciação na oitava do Natal, foi um dos fatores que podem justificar o aparecimento 

e a aceitação da iconografia da Virgem Maria grávida, a Senhora do Ó, no conjunto da 

Anunciação. 

Segundos os relatos evangélicos
179

, a principal fonte de inspiração para esta 

iconografia, o momento posterior à Anunciação corresponde à Visitação da Virgem 

Maria à sua prima Isabel, esposa de Zacarias, que se encontrava grávida de João Batista, 

permanecendo em sua casa durante três meses, ou seja, até ao nascimento do Precursor. 

Nas diferentes expressões artísticas, o encontro entre as duas primas é traduzido num 
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abraço ou no toque de Isabel no ventre de Maria com a finalidade de expressar a sua 

gravidez em termos realistas. 

Deste modo, nomeadamente na iconografia francesa
180

, a Visitação assume o 

contexto da primeira manifestação visível da gravidez da Virgem Maria pelo gesto 

protagonizado por Isabel, enquanto na iconografia hispânica esse gesto concreto é tido 

pela Virgem Maria, pousando a sua mão sobre o ventre. 

No contexto nacional, equacionando a sua representação em relação ao dia 

celebrativo da solenidade, a Visitação não podia se sobrepor à Anunciação nem a 

primeira poderia acontecer na oitava de Natal dado João já ter nascido, assim as 

questões teológicas não se articulavam com as iconográficas que revelaram um 

particular realismo, fruto de influências externas de Além-Pirenéus e do mundo 

bizantino e eslavo
181

.  

Entre a Anunciação, caracterizada no seu conjunto pela presença do Anjo Gabriel, 

e a Visitação, distinta pela presença de Isabel, encontramos uma personagem comum 

que é a própria Virgem Maria, a qual, ao desempenhar um papel ativo expectante, se 

distingue como a Senhora do Ó, a Senhora que recebe o anúncio e adota uma postura 

muito característica humana de grávida, tocando no seu ventre. 

Segundo as palavras corroboradoras de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, a festa 

de Santa Maria Ante-Natal, porque associada à novena do Menino Jesus, tem enorme 

importância na liturgia hispânica e vai favorecer o aparecimento e a grande aceitação 

da Senhora do Ó, associada ao Anjo da Anunciação
182

. 

Logo, o hibridismo iconográfico, isto é, a característica concentração espácio-

temporal gótica que associa, na mesma imagem, a Saudação Angélica, a Encarnação e 

a Festa da Expectação, na oitava antes do Natal
183

 é consequência, por um lado, da 

ambiguidade da liturgia hispânica.  
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Sem dúvida que esta iconografia da Senhora do Ó, forma de veneração do mistério 

cristológico-mariano da Anunciação do Anjo à Virgem
184

, é sobretudo - mas não 

exclusiva - da Península Ibérica
185

, sendo sim nitidamente hispânica a representação 

coexistente dos vários momentos litúrgicos, produzindo uma polissemia de difícil 

compreensão pela complexidade criada na tentativa de sintetização iconográfica. 

Tal como é exposto por Tomás Ibáñez Palomo
186

, a simultaneidade da festividade 

da Anunciação e da Expectação na liturgia hispânica conduziu ao aparecimento de uma 

variante iconográfica da Anunciação, a qual difere daquela que é representativa da 

solenidade celebrada a 25 de março, com a figuração da Virgem com ventre volumoso 

pelo facto de a mesma ser festejada em data tão próxima do nascimento do Menino 

Jesus. 

Resumidamente, é imperativo afirmar que com ou sem a presença do Anjo Gabriel, 

a Senhora do Ó ou designada como Virgem da Expectação corresponde à iconografia da 

Virgem Maria grávida que ao longo dos tempos se distanciou da Anunciação. 

 Contudo, dado o facto de o Anjo Gabriel ser personagem necessária para se tratar 

de uma Anunciação, mesmo com a presença da referida Senhora do Ó, consideramos 

para esta abordagem somente a iconografia da Anunciação que inclui ambas as figuras. 

Na iconografia, as fontes de inspiração usadas tiveram repercussão quer no Oriente 

quer no Ocidente, exercendo influência a arte bizantina através de Roma e esta à 

restante Europa, desde a Época Paleocristã. 

Em Roma, uma das mais antigas representações da Anunciação está localizada nas 

catacumbas de Priscila, datadas do século III 
187

, sendo este um dos temas mais 

frequente nas catacumbas romanas nos séculos III e IV, devido a ser este o primeiro 

tempo da história da salvação e da vida de Jesus Cristo, centrando-se em Jesus e 

justificando, assim, a representação de Maria pela figura de seu Filho.  
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Na representação artística da Anunciação, a Virgem Maria e o Anjo Gabriel não 

ocuparam continuamente o mesmo lugar na composição, alterando a partir do século VI.  

Mary begins to appear on the right of the scene. The main figure has thus been 

moved, following the direction in which Greek and Latin are written and read (from left 

to right), so that the eye stops on the image of the Virgin
188

. 

No entanto, em termos escultóricos, em Portugal, somente chegou até aos tempos 

atuais o portal da Igreja de S. Salvador de Bravães, datado da primeira metade do século 

XIII, como exemplar concretizador da mudança
189

. 

Na arte oriental, devido à influência que os Evangelhos Apócrifos exerceram, a 

Anunciação decorre, primeiramente, junto a uma fonte ou poço, pela importância da 

água nas regiões secas e por a água ser sinal de vida e de abundância, dirigindo-se 

Maria, a esse local, com um cântaro
190

 para buscar água. Em termos de atributos, 

destaca-se a presença de um poço e de um cântaro em espaço exterior.  

Como atributo, o cântaro é visível em Anunciação datada da primeira metade do 

século XV, na janela sul da Sala do Capítulo do Mosteiro da Batalha (Ficha de 

inventário Nº10), permanecendo como reminiscência da iconografia oriental, 

destacando-se de toda a imaginária da Anunciação por nós selecionada. 

Num segundo momento, o espaço é interior, em casa, onde Maria se encontrava a 

fiar, apresentando um cesto de costura que identifica os trabalhos manuais a realizar, um 

deles que consistia na confeção de um véu para o Templo de Jerusalém
191

. 

A crença oriental que punha Maria a fiar quando recebeu a Anunciação passa a 

ser ultrapassada pela convicção de que a Virgem rezava e meditava quando Gabriel lhe 

apareceu
192

. Na Europa, esta perspetiva foi defendida desde meados do século XII 

motivada pela evolução do culto mariano que conduziu a um tratamento diferenciado da 

Virgem Maria, isto é, de simples mulher ocupada com tarefas domésticas a mulher 

orante e contemplativa. 
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Consequentemente, na arte ocidental, a nova atitude adotada – orante - está 

intrinsecamente relacionada com um novo atributo – o livro. 

Na Península Ibérica, entre os séculos XIII e XV, uma nova tipologia iconográfica 

da Anunciação é desenvolvida como reflexo da liturgia hispânica que se traduz na 

representação da Virgem grávida com uma mão pousada sobre o ventre. 

No século XIV, o incremento do culto mariano e o decréscimo do culto aos anjos 

teve reflexos na importância dada a Maria
193

 e ao Anjo Gabriel, registando-se a 

desvalorização do seu papel de mensageiro divino e a sua atitude de servo humilde em 

contemplação do mistério da Encarnação, genufletindo perante a Virgem Maria. 

No Gótico, a excessiva valorização da natureza humana da Virgem Maria 

observável no tratamento da gravidez, continuou no Renascimento, fruto das 

características sociais, culturais e artísticas. 

No Maneirismo e no Barroco, o valor da transcendência imperou na produção 

artística, devido à pretensão da Igreja Católica eliminar a humanidade e a imanência que 

caracterizava as relações dos crentes com o Sagrado. Pela proximidade entre o Anjo 

Gabriel e a Virgem Maria que se foi tornando cada vez mais significativa, a Anunciação 

sofreu algumas reformulações em termos iconográficos de acordo com as determinações 

do Concílio de Trento. As novidades serão posteriormente desenvolvidas e articuladas 

na análise da imaginária em estudo. 

Segundo Michael Baxandall, a partir da análise de Luís Alberto Casimiro
194

, foram 

cinco os estados psicológicos de Maria no momento da Anunciação, o primeiro 

conturbatio – inquietação, seguido de cogitatio – reflexão, interrogatio – interrogação, 

humilatio – submissão e, finalmente, meritatio – mérito. A estes corresponderam 

diferentes gestos e expressões a nível facial e da posição dos braços e do corpo. 

Indubitavelmente, a passagem bíblica da Anunciação e a diversidade de atitudes
195

 

assumidas durante este momento proporciona que a Anunciação seja considerada como 

um conjunto sequente de períodos de tempo repletos de significado e de gestos que se 
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exprimem na imaginária. Portanto, esta hipótese formulada pode com validade justificar 

a variedade iconográfica visualizada nos conjuntos escultóricos analisados. 

De modo sintético, procuramos elucidar quando aos atributos representados na 

Anunciação, enumerando-os pela sua presença nos conjuntos escultóricos em análise. 

Após a prévia abordagem do poço e do cântaro, permanecemos nos atributos de 

Maria e centramos a atenção no livro
196

, que poderá se tratar do livro das Sagradas 

Escrituras ou de um Livro de Horas, adquirindo diferentes significados de acordo com o 

modo como este se encontrava, ou seja, o livro fechado simboliza a matéria virgem, 

enquanto o livro aberto a matéria fecundada, correspondendo respetivamente ao tempo 

antes e depois da Encarnação
197

. Contudo, a presença do livro pode, ainda, ser 

ilustrativa da vida orante e meditativa da Virgem Maria, coincidindo o aparecimento do 

Anjo Gabriel com o momento da leitura ou da sua posterior reflexão. 

Associado ao livro e à posição orante de Maria está o genuflexório
198

, o qual 

permite suportar o livro e a Virgem se ajoelhar durante o tempo de oração-meditação. 

Seguidamente, a açucena ou lírio branco
199

, símbolo de pureza, inocência, 

castidade e virgindade de Maria, sendo, por vezes, representado um ramo com três 

açucenas abertas aludindo à tríplice virgindade de Maria, isto é, antes, durante e depois 

do parto. 

A açucena, atributo de Maria, não é empregue por esta, sendo frequentemente 

representada, em ramo, em vaso disposto entre o lugar ocupado pela Virgem e pelo 

Anjo Gabriel de modo a criar uma divisão entre o mundo celeste e o mundo terreno ou, 

também, um ramo de açucenas é seguro pelo Anjo Gabriel, dirigindo este a Maria. 

Um outro atributo é o vaso que arde sem se consumir, o qual tem a mesma 

simbologia da sarça, significando a maternidade virginal de Maria
200

. 

A presença de raios luminosos vindos do Espírito Santo, corporizado numa pomba, 

ilustra a ação geradora de vida do Espírito Santo sobre a Virgem, concretizando o 
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anúncio do Anjo Gabriel e a explicação do modo como a conceção ocorreria
201

. Assim, 

este é um dos símbolos essenciais para o mistério da Encarnação, mas que nem sempre 

os escultores tiveram capacidade de o incluir nas suas obras, especialmente em peças de 

vulto avulsas, por dificuldades técnicas. 

Relativamente aos atributos do Anjo Gabriel, realçamos as asas que o identificam 

como ser celeste e possibilitam a sua deslocação, conferindo, igualmente, 

movimento
202

. Como mensageiro, o anjo está ao serviço de Deus, ou seja, em missão 

divina. 

Até ao século XIII, um dos atributos mais distintivos do Anjo foi o bastão, símbolo 

do poder de Deus, pela referência ao objeto trazido pelo anjo anunciador da missão de 

Gedeão no Livro dos Juízes
203

. 

Após esse século, o atributo foi modificado por uma filactéria
204

 e mais tarde por 

um cetro envolvido por filactéria, versão mais pequena do bastão e com características 

ornamentais, exteriorizando o poder e a autoridade dados ao Anjo. Geralmente, o cetro é 

exibido em posição vertical e inclinada, servindo de elemento de ligação entre o céu e a 

terra. Um outro atributo empregue pelo Anjo, representado no século XVIII, foi um 

ramo de açucenas
205

, sugerindo a oferta da parte do Anjo àquela que recebe o 

anúncio
206

. 
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2.4. O culto em Portugal, a sua dispersão territorial ao longo dos séculos 

 

Mapa 1 – A invocação da Anunciação, conjuntos escultóricos  

do século XIII ao XVIII, em Portugal Continental. 
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O presente mapa, elaborado a partir da identificação da imaginária da Anunciação 

datada entre os séculos XIII e XVIII e localizada espacialmente em Portugal 

Continental, tendo em conta a sua proveniência, é demonstrativo da dispersão territorial 

desta invocação e do seu culto, principalmente no Norte e no Centro de Portugal. 

É de salientar a existência de três exemplares em Coimbra e dois em Vila Real, 

enquanto as restantes localizações identificam somente um conjunto escultórico. 

Para uma maior compreensão do culto da Anunciação, neste caso pela imaginária 

como expressão artística do mesmo, e do respetivo fenómeno da localização geográfica 

em espaço nacional, consideramos que seria importante a observação das condições 

físicas e humanas vigentes em cada século da cronologia estabelecida de modo a 

verificar a possibilidade de estabelecer uma relação entre estes aspetos.  

Contudo, pela leitura cartográfica prévia e pelas informações possuídas sobre esta 

devoção, não detetámos a influência do relevo, dos cursos de água, do clima ou de 

outros elementos geográficos que estimulassem este culto. Deste modo, não cremos 

existir relação ao nível de fatores físicos para esta dispersão, mas antes a distribuição e 

ocupação humana destes territórios, eventualmente condicionada por poderes vários 

(ordens religiosas, cultos particulares e patronais, etc.) explicará tal distribuição. 

Apesar desta análise, não desenvolvemos esse caminho de investigação que 

envolveria um significativo tempo de pesquisa e de estudo, uma vez que, segundo o 

nosso entendimento, essa abordagem não contribuiria para responder às questões em 

torno da iconografia, objetivo central da nossa dissertação.  

No entanto, a cartografia permitiu-nos visualizar no território a expressão e a 

dimensão desta devoção, sistematizando a organização do culto a nível nacional. 
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Capítulo 3 – Virgem da Expectação 

 

3.1. História da implantação do culto e sua evolução 

Começou com o nome de Anunciação; depois com o nome de Expectação do Parto 

de Nossa Senhora, e desde há muito é conhecida por festa de Nossa Senhora do Ó
207

. 

Como previamente foi abordado, a devoção à Virgem da Expectação surgiu no 

decurso da evolução do culto da Anunciação e por determinação do X Concílio de 

Toledo, realizado em 656, no qual o arcebispo Eugénio III (Santo Eugénio) transferiu a 

festa da Anunciação para o dia 18 de dezembro, tendo somente o arcebispo Santo 

Ildefonso alterado a designação de Anunciação para Expectação do Parto da Beatíssima 

Virgem Maria
208

. 

A festa da Expectação foi exclusivamente celebrada na liturgia hispânica até ao 

século XVI em que foi autorizada por Breve do Papa Gregório XIII
209

 e integrada no 

costume litúrgico moderno, todavia a sua oficialização apenas aconteceu em 1742 no 

Pontificado de Bento XIII
210

. 

Durante o período Românico, a Virgem da Expectação teve a sua primeira 

manifestação no conjunto escultórico da Anunciação, integrado no portal da Igreja de 

São Salvador de Bravães, não existindo a representação artística do culto 

individualizado à Virgem, apesar de no rito hispânico o mesmo (o culto à Expectação 

do Parto) datar do século VII. 
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Graças à transição do Românico para o Gótico, introduzindo distintas novidades 

artísticas, a imaginária ou escultura religiosa foi considerada um elemento importante 

que, de modo gradual, se tornou independente da arquitetura, tendo sido este um motivo 

que justifica a multiplicação do número de imagens bem como a diversidade posterior 

de invocações.  

Para a valorização da escultura devocional de vulto, a qual conheceu o seu apogeu 

no século XIV
211

, foi sobretudo relevante a modificação do modo como os seres 

humanos se relacionavam com o Divino, considerando necessária a presença de 

esculturas, as quais assumiam uma função semelhante àquela que as relíquias 

possuíram, ou seja, aproximavam os crentes do Sagrado e possibilitavam, inclusive, um 

contacto direto com a representação, envolvendo de modo mais profundo os 

sentimentos e as devoções, tendo, ainda, uma função apotropaica. 

Assim, em breves palavras, através da libertação das linhas geometrizantes, da 

alteração dos gestos e atitudes e da utilização de uma nova composição, ou seja, pelas 

transformações na produção artística, a escultura adquiriu uma maior humanização e 

uma expressão mais realista movida sobretudo pela conjuntura sociocultural. 

 

«Dada a grande devoção e as transformações de mentalidade que marcaram a Época 

Gótica, a Virgem da Expectação foi um exemplo bem comprovativo da humanização das 

figuras divinas, principalmente pelo ventre volumoso que apresenta, tendo despertado 

grande devoção, particularmente no século XIV, assumindo-se como uma das três 

iconografias da Virgem mais representada durante os séculos XIV e XV» 
212

. 

 

Em Portugal, nos séculos finais da Idade Média, período marcado por surtos de 

fomes, guerras e epidemias (nomeadamente a Peste de 1348), verificou-se o 

aparecimento de muitas invocações associadas à natalidade. A figura materna de Maria 

catalisou as atenções dos fiéis através de invocações como Virgem da Expectação, com 

a finalidade de aumentar a fertilidade e obter auxílio durante a gravidez e no momento 
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do parto, como a da Virgem do Leite, a quem se dirigiam as mães para pedir a 

subsistência dos nascituros e assegurar a sua sobrevivência.  

Por conseguinte, a figura da Virgem Maria começou a desempenhar um papel 

muito ativo em relação aos crentes, fruto dos motivos previamente explicitados. 

Nesta cronologia, de modo bem evidente, a arte exprimiu a realidade quotidiana e 

as preocupações sociais, as quais acompanharam e influenciaram as diferentes 

perceções quanto às práticas oficiais e populares da devoção mariana. 

O século XVI, designado como o século da(s) crise(s), conheceu várias 

transformações
213

 a vários níveis. No âmbito religioso, os movimentos da Reforma 

Protestante e da Reforma Católica trouxeram implicações no que concerne ao valor 

atribuído à imagem, isto é, a manifestação de uma reação iconoclasta por parte da 

primeira e a resposta iconólatra pela Igreja Católica; a nível político, alguns dos 

acontecimentos chave foram, no ano de 1527, o saque de Roma que colocou em causa a 

segurança na Europa e a própria autoridade papal, esta ameaçada e desrespeitada, não 

conseguindo o Papa restaurar a paz e estabilidade e, ainda, a afirmação das monarquias 

absolutas; no plano económico, destaca-se a existência de bancarrotas, a afirmação de 

um novo regime económico, do capitalismo e da livre concorrência e socialmente todos 

estes problemas se expressaram em instabilidade, insegurança, descontentamento, 

revoltas e lutas reivindicativas. 

No contexto da Reforma, a Igreja Católica atuou de modo a restabelecer a sua 

autoridade eclesiástica na Europa Ocidental, combatendo a Reforma Protestante através 

de um conjunto de reformas, de repressões e pelo controlo rigoroso dos abusos e 

desvios. O Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, foi a expressão concreta da 

defesa da unidade da fé com a finalidade de assegurar a mesma e, também, a disciplina 

eclesiástica, formulando decretos quanto à doutrina e defendendo, ainda, o valor da 

imagem religiosa. Através das normas tridentinas divulgadas na sessão XXV, a Igreja 

Católica impulsionou e, simultaneamente, usou a imagem ao serviço da pedagogia da 

fé, entendendo a importância que a arte podia exercer na atração dos crentes, apelando 
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aos seus sentidos, aos seus sentimentos e suscitando uma experiência religiosa 

emocional. 

Assim, após as expressões artísticas do Maneirismo e do Barroco, foram uma das 

formas mais convincentes utilizadas pela Igreja contra-reformista para defender e 

afirmar os princípios fundamentais da Fé
214

. 

Deste modo, todas as imagens que não correspondessem às determinações 

tridentinas não eram aceites pela Igreja Católica, não podendo permanecer nos lugares 

de culto onde se encontravam, devendo sim ser mutiladas, enterradas ou mesmo 

destruídas. No caso das imagens de vestir, estas deveriam ser pintadas e a sua produção 

foi, por vezes, proibida. 

Através da legislação tridentina, toda a produção artística foi controlada, 

executando os artistas as imagens dos Santos, especialmente as suas faces, segundo 

modelos tipificados e de acordo com a moral e os princípios defendidos em torno da 

decência e da honestidade. 

Nesse sentido as Constituições Sinodais
215

 tiveram um papel importante no 

cumprimento das indicadas normas, incrementando as dioceses a sua concretização pela 

vigilância e pela examinação das imagens por parte de visitadores, funcionários ao 

serviço da Igreja, responsáveis por verificar a obediência, ou não, a estas disposições 

durante as visitações.  

 Segundo Flávio Gonçalves, Em Portugal, ou por pudicía exagerada, ou por 

acharem grotesca a deformação do ventre, os eclesiásticos procuraram fazer 

desaparecer ou, pelo menos, modificar as esculturas da Senhora do Ó colocadas nos 

altares
216

. Contudo, o pudor e a deformação do ventre não foram os fatores principais 

que levaram às atitudes tomadas perante as esculturas da Virgem da Expectação, dado 

que devemos entender as mesmas no contexto da Reforma Católica e das normas 

tridentinas que transformaram a relação entre os crentes e Deus. 
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Assim, as imagens deviam ser representações de acordo com os valores da 

decência e do respeito, não estabelecendo proximidade entre os seres humanos e o 

Divino pela humanidade e pelo realismo presentes nas esculturas da Virgem da 

Expectação, os quais poderiam conduzir a interpretações deturpadas, ou seja, de um 

realismo humano puramente visual passou-se a um realismo intelectual, em que o 

artista representa a figura não como a vê, mas como ele a imagina
217

. 

O culto à Virgem da Expectação subsistiu até ao século XVIII, centúria em que foi 

tornado oficial, com contornos bem díspares dos iniciais decorrentes das alterações 

iconográficas enquadradas na nova perspetiva sócio - religiosa. 

No século XIX, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição
218

, no ano de 

1854, provocou a desvalorização e a descontinuidade deste culto com a proibição e a 

substituição das imagens da Virgem grávida por uma nova invocação associada à 

maternidade divina de Maria, isto é, a Nossa Senhora do Bom Parto
219

.  

Na Madeira, verifica-se que desde este século a Virgem da Expectação é designada 

como Virgem do Parto e são celebradas as Missas do Parto, durante a novena que 

antecede o dia de Natal de acordo com os costumes originais das Antífonas do Ó
220

. 
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3.2. A denominação oficial e os diferentes títulos, o seu significado 

Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Expectação, Virgem da Esperança, são 

algumas designações atribuídas à Virgem da Expectação, invocação mariana que 

representa a Virgem Maria grávida. 

Nossa Senhora do Ó é um título que advém de vários motivos, nomeadamente da 

forma do ventre oval, redondo, de grávida. Por outro lado e segundo alguns autores 

estaria relacionado com o ritual litúrgico medieval em honra de Maria. 

Segundo o Vocabulario portuguez & latino de Raphael Bluteau
221

, na entrada Ó, 

Nossa Senhora do Ó é a festa de Nossa Senhora da Expectaçaõ do Parto, assim 

chamado das Sete Antiphonas da Magnificat, que começaõ por O, sete dias antes do 

Natal. 

A aclamação das Antífonas do Ó, nas Vésperas, na Liturgia das Horas, ocorre 

desde o dia 17 de dezembro, véspera da celebração da solenidade da Expectação, até ao 

dia 23 de dezembro; durante este tempo no Advento, Maria ocupa um lugar primordial, 

sendo comummente designada como Virgem ou Senhora do Advento. 

 Devido às Antífonas iniciarem cada uma das sete aclamações messiânicas por Ó, 

inspiradas pelos textos do Antigo Testamento, sugerindo a ânsia e a esperança 

suspirante pelo nascimento de Jesus, e como a Virgem Mãe protagonizou, pela primeira 

vez, estes sentimentos, Ó passou a ser uma das formas de invocar Nossa Senhora 

grávida: 

 «Ó Sabedoria do Altíssimo, que tudo governais com firmeza e suavidade…,  

Ó Chefe da Casa de Israel, que no Sinai destes a Lei a Moisés…, 

 Ó Rebento da raiz de Jessé, sinal erguido diante dos povos…,  

Ó Chave da Casa de David, que abris e ninguém pode fechar…,  

Ó Sol nascente, esplendor da Luz eterna e sol de justiça…,  

Ó Rei das nações e Pedra angular da Igreja…,  

Ó Emanuel, nosso rei e legislador…. »
222
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De acordo com Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo
223

, as Vésperas tinham início 

com um beberete, merenda que era conhecida por dar o ó em que era oferecido vinho, 

frutas, confeitos, tâmaras e passas, tornando-se este outro facto explicativo da origem da 

invocação. 

Tal polissemia permitiu a construção de um léxico diverso na construção medieval 

e moderna da Virgem e da afirmação do seu papel ao nível teológico. 

Pelas palavras do Padre António Vieira, no Sermão de Nossa Senhora do Ó (ver 

Anexo I)
224

, o Ó é um círculo e este é a figura que exprime a suprema perfeição de 

Deus, a eternidade e a Expectação, explicando que Virgem Maria teve em si estas três 

dimensões durante a gestação. Em suma, a complexidade do mistério é explicável deste 

modo: 

 

«O mistério do Evangelho é a Conceição do Verbo no ventre virginal de Maria 

Santíssima: o título da festa é a Expectação do parto e desejos da mesma Senhora debaixo 

do nome do O. E porque o O é um círculo, e o ventre virginal é outro círculo; o que 

pretendo mostrar em um e outro, é que assim como círculo do ventre virginal na Conceição 

do Verbo foi um O que compreendeu o imenso, assim o O dos desejos da Senhora na 

Expectação do parto foi outro círculo que compreendeu o Eterno»
225

. 

 

Em Portugal, a Virgem da Expectação foi intitulada de Virgem do Ó e Nossa 

Senhora do Ó, designações populares devidas ao ventre oval e às próprias Antífonas 

associadas a esta invocação serem do Ó, sendo estes títulos mais simples e de maior 

apreensão por parte dos fiéis. 

Inicialmente, no século VII, a designação inicial foi Expectação do Parto da 

Beatíssima Virgem Maria, indicando claramente que a Virgem Maria esperava o 

nascimento de Jesus Cristo. Este termo está conotado com o esperar alguma cousa
226

, 
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com referência direta à festa e ao culto. Quer Expectação
227

, quer Esperança
228

, são 

vocábulos que têm a mesma etimologia exspectatio
229

. O título Virgem da Esperança 

prende-se com a própria expressão popular estar de esperanças que se refere ao estado 

de gravidez.  

 

3.3. A iconografia: a evolução, suas permanências e suas mudanças 

A representação da Virgem Maria grávida encontra na arte bizantina a sua grande e 

maior influência através dos manuscritos com a sua ilustração com Beatus, afirmando 

Correia Campos que foi a interpretação realista de alguns dos iluminadores dos Beatus, 

ao darem realização plástica à cena da Mulher a dar à luz, que veio constituir o ponto 

de partida para a criação das Nossas Senhoras do Ó
230

. 

Um dos primeiros tipos iconográficos marianos teve como fonte o Livro do 

Apocalipse, fonte primordial da arte românica
231

, e é respeitante à Mulher 

Apocalíptica
232

, da qual procedeu a iconografia da Virgem da Expectação ou seja la 

mujer, com los mismos ornamentos astrales, que le dan un aspecto glorificado y de 

divinidad, tiene como entreabierto su seno, em cuyo interior se pone de manifiesto su 

hijo, rodeado de rayos solares 
233

. 
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Ao identificar esta Mulher como a Virgem Maria no final dos tempos, rapidamente 

foi reconhecido o Menino como Jesus em estado embrionário, conduzindo à sua 

reprodução num ventre diáfano e esvaziado ou o seu nome ou a sua fisionomia 

expressos num medalhão localizado no seio da Virgem
234

. 

Da Virgem orante, em majestade, exibindo o seu Filho sem qualquer emoção, à 

Virgem da Expectação, cheia de ternura e realista, foi percorrido um longo caminho de 

mudanças sociais, culturais e teológicas, refletidas nas manifestações artísticas. 

Para a presente abordagem importa precisamente o momento da transformação em 

que a majestade teológica desaparece, e as Virgens passam a revelar amorosa 

solicitude maternal, traduzindo-se nas humaníssimas Senhoras do Leite, nas Senhoras 

do Ó ou da Expectação e nas Senhoras com o Menino que abundam no século XV 
235

. 

A partir do século XIV, com as várias alterações sócio religiosas expressas 

particularmente no novo sentimento religioso mais humanizado e intimista e, ainda, pela 

difusão e incremento do culto mariano, Maria assumiu plenamente o lugar de Mãe 

terrena, demonstrando a sua maternidade humana através da realista representação da 

Encarnação. 

Consequentemente, pela preocupação do contacto com a escultura, a Virgem da 

Expectação evidenciou todo o naturalismo da gravidez, com ventre saliente e com uma 

das mãos a tocar no ventre, sinal externo e comprovativo da gravidez. Através do gesto 

e do toque, as mulheres sentir-se-iam mais protegidas e alcançariam a graça pedida. 

O ventre saliente e as posições das mãos da Virgem Maria são os atributos que 

melhor caracterizam a gravidez que teve inicialmente concretização com a figura do 

Anjo Gabriel no século XIII. 
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Contudo, a variedade iconográfica desta invocação é uma realidade que tem de ser 

considerada, sendo sistematizada por Manuel Joaquim Moreira da Rocha e Olímpia 

Maria da Cunha Loureiro
236

 em sete tipos iconográficos: 

– Virgem Maria, de pé, mostrando o Menino Jesus no ventre numa espécie de 

relicário; 

– Virgem Maria, de pé ou sentada, com o Menino Jesus no ventre assente sobre um 

disco solar. O disco solar ostenta, em alguns casos, feições humanas; 

– Virgem Maria, sentada, com o ventre volumoso e com as mãos apoiadas nos 

joelhos; 

– Virgem Maria, de pé, com a mão esquerda ou direita sobre o ventre e a outra mão 

erguida; 

– Virgem Maria, de pé, no ventre tem um círculo onde estão inscritas as iniciais 

I.H.S.; 

– Virgem Maria com o Menino Jesus no braço ou ao colo, com o ventre saliente; 

– Virgem Maria com o Menino Jesus, sem sinais externos de gravidez. 

 

Por sua vez, Manuel Hellin Crespo
237

 aponta somente quatro tipos, excluindo 

qualquer figuração sem a presença de um elemento indicador de gravidez: 

– Virgem Maria grávida com sinais externos de gravidez; 

– Virgem Maria cujos gestos indicam que está grávida; 

– Virgem Maria com o monograma, símbolo ou imagem de Jesus representado no seu 

ventre; 

– Virgem Maria que mostra o seu ventre esvaziado com o Menino Jesus em estado 

embrionário. 
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Apesar de em determinados séculos a diversidade iconográfica ter coexistido, uma 

das razões que contribuiu para os muitos tipos iconográficos referidos foi a sua própria 

evolução, a qual foi marcada por questões estilísticas, culturais e religiosas.  

Para a realidade ibérica é necessário referir que esta iconografia nos séculos XIII a 

XV, devido à liturgia hispânica, foi marcada por duas soluções: a primeira concretizada 

na Virgem representada geralmente com uma mão erguida, com livro e sem ventre 

saliente acompanhada do Anjo Gabriel que é expressão da Anunciação, festividade 

celebrada a 25 de março, enquanto a segunda corresponde à Virgem Maria grávida 

acompanhada ou não do Anjo Gabriel, sendo concomitantemente Anunciação e 

Expectação, esta reflexo da celebração a 18 de dezembro. 

Outro momento que teve influência foi o século XVI com a resposta da Reforma 

Católica à Reforma Protestante, tendo o Concílio de Trento (1545-1563) trazido, com a 

sua Sessão XXV Da invocação, veneração e Reliquias dos Santos e das Sagradas 

Imagens, novas orientações quanto ao culto e à produção artística das imagens
238

.  

Em traços gerais, as normas tridentinas consistiram na asserção da importância das 

imagens e da sua função didática, fornecendo orientações para a sua representação, ou 

seja, a proibição e o combate à nudez, o restabelecimento da decência, a condenação das 

obras que refletissem interpretações erradas dos dogmas, a defesa das imagens sem 

formosura dissoluta
239

 e o posicionamento em lugares dignos. 

Apesar de a rigorosa legislação ser aplicada e da vigilância e repreensão serem 

exercidas, os artistas não se submeteram totalmente às normas tridentinas, continuando 

a produzir obras segundo a iconografia vigente na Época Medieval, prevalecendo o 

gosto por esta.  

Não obstante a continuidade de elementos iconográficos que dominaram a 

representação da Virgem da Expectação, esta foi uma das invocações marianas, 

juntamente com a Virgem do Leite, cuja iconografia teve maior contestação, devido ao 

realismo apresentado no ventre saliente tão característico de uma grávida. 

                                                           
238

 É de salientar a produção de literatura sobre a interpretação das diretrizes tridentinas quanto à arte no 

sentido de melhor esclarecer os artistas e a sua produção. Vd. Concílio de Trento. As orientações 

espirituais e artísticas. VOUGA, Cristina Maria Sequeira – A Virgem apocalíptica na imaginária 

portuguesa... vol. 1, pp. 50-53. 
239

 IGREJA CATÓLICA – O sacrossanto, e ecuménico Concilio de Trento… t. II, p. 353. 
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No século XVI, a Virgem da Expectação, cuja iconografia tão humana vigorou na 

Idade Média enquadrada pela liturgia hispânica, tornou-se um culto aceite e difundido 

além-Pirenéus e registou modificações que podem ter sido incitadas pela Igreja 

Católica. No contexto de Reforma, registou-se o incremento do culto da Virgem assente 

na pureza, na beleza, na grandeza e na eternidade, devendo, ainda, as expressões 

artísticas assumir a finalidade de provocar experiências místicas e não uma simples 

apreensão humana que, através da dimensão sobrenatural, levassem os crentes ao 

Sagrado. 

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, as demonstrações visíveis da gravidez foram 

diminuídas e até eliminadas, traduzindo-se em mutilação e enterro de imagens, uso de 

roupas para ocultar o ventre, redução do ventre, alteração da posição das mãos e a 

inscrição de monograma I.H.S.
 240

 em dístico solar. 

Deste modo, a Virgem da Expectação foi representada, em alguns exemplares, sem 

o ventre tão saliente e, em alguns casos, em sua substituição, surge um símbolo, 

geralmente sobre a barriga, o qual assumiu o formato de disco solar, de resplendor, com 

as iniciais I.H.S. Estes atributos simbolizam a presença de Jesus, quer pela inscrição, 

quer pela associação ao Sol pela luz que imana e pelas suas funções vitais para todos os 

seres vivos, adquirindo Jesus funções semelhantes para os cristãos. 

Em algumas esculturas, em torno do dístico solar, estão inscritas as primeiras 

palavras das Antífonas do Ó em pequenas cartelas, sendo este mais um elemento 

identificativo da invocação em análise. 

Assim, o realismo da representação de uma mulher grávida como a Mãe do 

Salvador e a sua proximidade à humanidade foram condenados pela Igreja Católica, 

tendo sido alterados os atributos da Virgem da Expectação, destacando-se a presença do 

cetro, símbolo de poder e de soberania e com uma simbologia relacionada com a 

genealogia de Jesus Cristo a partir da Árvore de Jessé,
 
 exposta por Maria João Vilhena 

de Carvalho
 241 

. 

                                                           
240

 I.H.S. – Iesus Hominum Salvator. 
241

 Vd. CARVALHO, Maria João Vilhena de – Virgem da Expectação. In RUFINO, Maria de Lurdes 

(coord.) - O Corpo e a Glória. Vila Real: Direção Regional da Cultura do Norte, 2013. p. 31 
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Indiscutivelmente, estas formulações deveriam ter marcado toda a produção 

artística, porém imediatamente desponta o questionamento sobre a teoria contra a 

prática comum a nível da produção escultórica e de que forma os artistas, apesar das 

práticas serem controladas, terem efetivamente substituído os atributos ou ter 

permanecido uma representação com grande aceitação por parte dos crentes. 

 

3.4. Nossa Senhora do Ó: um tipo iconográfico ibérico? 

Na Península Ibérica, enumera-se um número muito significativo de exemplares de 

Virgem da Expectação, quer no território português quer no espanhol, onde são 

designadas maioritariamente por Nossa Senhora da Esperança. 

Contudo, assumir que a iconografia realista desta invocação tem expressividade 

unicamente nestes dois países é limitar o campo de análise, na medida em que em 

outros países europeus existem esculturas bem elucidativas e com os atributos que 

caracterizam a suposta iconografia mariana da Expectação ibérica. 

José Augusto Correia Campos
242

 foi o defensor de que Portugal foi o criador de um 

novo tipo iconográfico da Expectação, mais realista e ativo na proteção das parturientes 

e não meramente com função contemplativa como acontecia na produção espanhola, a 

qual se centrava na evolução estática do culto mariano, da Virgem Apocalíptica para a 

Anunciação e Visitação. 

A partir destas informações, poderíamos avaliar erradamente a mencionada 

questão, uma vez que o autor refere que Portugal foi o criador, apesar de existirem 

imagens espanholas anteriores ao protótipo português
243

.  

Assim, que conclusões podem ser retiradas? Como atestar qual a abordagem 

presente na produção escultórica? Qual o país que inovou na representação 

iconográfica? O tipo iconográfico é mesmo ibérico? Não existem influências externas à 

Península Ibérica? 

                                                           
242

 CAMPOS, José Augusto Correia – A Virgem na arte nacional…pp. 41-49. 
243

 Idem, p. 47. 
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Recorrendo à história da escultura portuguesa, o mestre que trouxe 

verdadeiramente inovação foi Mestre Pêro, de origem aragonesa, a quem é atribuído o 

modelo da Senhora do Ó.   

As esculturas de Nossa Senhora do Ó
244

, da sua autoria, são aquelas que se 

tornaram o exemplo a replicar e multiplicaram-se as soluções implementadas por este 

mestre, o qual modificou completamente a produção em termos de características 

formais, pela introdução de um maior realismo à figura humana e pelo tratamento mais 

complexo e naturalista dos panejamentos, conferindo dinamismo à composição, e ainda, 

a nível de opções iconográficas que se centram na representação da Virgem com ventre 

saliente, cuja mão esquerda está pousada sobre este enquanto a mão direita está erguida. 

Portanto, se o Mestre Pêro é de origem estrangeira, como poderia o protótipo ser 

português? Que artista conheceria novas técnicas e formas de trabalhar que se 

equiparavam às de Mestre Pêro? 

É imprescindível equacionar estes dados com outros posteriores, como é o caso da 

reflexão de Carvalho Correia que não aceita a tese de que o realismo na representação 

iconográfica da Virgem do Ó é uma criação ibérica. Este autor pronuncia-se contra essa 

tese, escrevendo: O realismo da iconografia mariana, de proveniência eslava e 

bizantina e (…) do centro da Europa e da França, teria de aceitar-se
245

. Perante esta 

declaração, urge questionar em torno das relações culturais entre Portugal e França, 

assim como procurar compreender quais as influências e quais os influenciadores
246

. 

 

 

 

 

 

                                                           
244

 Vd. Caracterização das esculturas da Senhora do Ó da oficina de Mestre Pêro. ALMEIDA, Carlos 

Aberto Ferreira de; BARROCA, Mário Jorge – O Gótico. In História da Arte em Portugal. Lisboa: 

Editorial Presença, 2002. ISBN 972-23-2841-7. vol. 2, p. 165. 
245

 CORREIA, F. Carvalho – Acerca da iconografia da Senhora do Ó… p.42. 
246

 Indicamos como proposta de investigação que, pela sua dimensão, não desenvolveremos na presente 

dissertação. 
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Sem dúvida, a iconografia da Virgem do Ó como expressão do hibridismo 

Anunciação-Expectação teve uma grande originalidade e expressividade na Península 

Ibérica durante a Idade Média
247

, sendo somente no século XVI este culto bem como a 

sua iconografia difundidos além Pirenéus por decreto do Papa Gregório XIII
248

. 

Assim, independentemente de ser criação portuguesa ou espanhola, a iconografia 

de Nossa Senhora do Ó tem de ser compreendida como uma inovadora expressão 

ibérica. Interpretados segundo os modelos artísticos e culturais locais, foram produzidos 

alguns exemplares que representam notoriamente a gravidez da Virgem, pelo ventre 

volumoso e pelos gestos das mãos, nomeadamente em França, a partir do século XV
249

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
247 Vd. Apêndice 7. 
248

 La concentración de esculturas de la Anunciación en avanzado estado de gestación en Castilla y 

León, Galicia y Portugal y su ausencia en otros reinos peninsulares y europeos, se debe a que en éstos se 

celebraba la Anunciación en marzo. In MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María José – Las anunciaciones 

góticas burgalesas y los ritos hispánico y romano. Codex aquilarensis. Nº 28 (2012), p. 210. [Em linha]. 

[Consult. 10 de mar. 2016]. Disponível em www: <URL: 

https://www.academia.edu/21861119/Las_anunciaciones_g%C3%B3ticas_burgaLesas_y_Los_ritos_hisp

%C3%A1nico_y_romano_the_gothic_annunciations_from_burgos_and_the_LiturgicaL_rites_of_spain_a

nd_rome?auto=download>. 
249

 JOUFFROY, M. Christian – La maternité dans l’iconographie mariale. Les Vierges enceintes ou 

allantantes dans l’art chrétien. [Em linha]. [Consult. 11 mar. 2015]. Disponível em www: 

<URL:http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/34017/anm_2007_217.pdf?sequence=1>. 

Vd. Apêndice 8. 
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3.5. O culto em Portugal, a sua dispersão territorial ao longo dos séculos 

 

 

Mapa 2 - O culto à Virgem da Expectação, entre o século XIV e o XIX em 

Portugal Continental, a partir da proveniência da imaginária. 
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Em Portugal, segundo proposta de Jacinto dos Reis
250

, o culto à Virgem da 

Expectação terá tido início em Torres Novas, em cronologia indeterminada, afirmando o 

autor que a imagem de Nossa Senhora do Ó fora colocada no altar-mor da Igreja Matriz 

de Santa Maria do Castelo, sendo designada como Nossa Senhora da Almonda. 

O mapa reproduzido foi realizado a partir da identificação da imaginária da Virgem 

da Expectação, datada entre os séculos XIII e XIX e localizada em Portugal 

Continental, tendo em conta o seu lugar de culto. 

Verificamos que esta invocação e o seu culto, em expressão escultórica, 

concentram-se no Norte e no Centro do país, predominando entre o Minho e o Lima até 

à Região de Coimbra. Na zona sul, destaca-se o distrito de Évora. 

Em termos de registos, salientamos a existência de duas imagens em Coimbra
251

, 

em S. Pedro do Sul, em Gondomar, em Lamego e em Ponte de Lima; com três 

exemplares no Porto, Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira e com quatro, quer em 

Viseu quer na cidade da Maia, pertencente ao distrito do Porto. 

Esta concentração nesta área de Portugal deve ser assinalada e questionada, dado 

que se a invocação poderá estar relacionada com a demografia, concretamente com a 

natalidade e com a sua proteção desde a gestação, certamente que estaria ligada a 

lugares com maior índice de população. Assim, os fatores de ordem humana, ou seja a 

demografia, mais do que os a nível geográfico, parecem ter sido um dos principais 

agentes no surgimento e difusão deste culto.  

Efetivamente, através de elementos estatísticos disponíveis, verificámos que a 

ocupação humana foi mais elevada nestes lugares ao longo da Idade Média e da Época 

Moderna, destacando-se, pelo Numeramento de 1527-1532, a comarca de Entre Douro e 

Minho como a mais densamente povoada e correspondendo os atuais distritos de Braga, 

Porto e Lisboa aos que registavam uma maior densidade populacional
252

. 
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 REIS, Jacinto dos – Invocações de Nossa Senhora em Portugal…p. 399. 
251

 É pertinente referir que as duas esculturas religiosas datam do século XIV e são provenientes de 

oficinas de Coimbra, principal centro de produção escultórica entre meados do século XIII aos inícios do 

século XVII. Vd. SIMÕES, Pedro António; DIAS, Pedro - A escultura de Coimbra... p. 15. 
252

 O numeramento revelava uma distribuição da população que manteria as linhas gerais do 

povoamento da Idade Média. Esta asserção conduz a que os dados conhecidos relativos a 1527-1532 

sejam aceites para a cronologia anterior. Vd. GALEGO, Júlia; DAVEAU, Suzanne – O numeramento de 

1527-1532: tratamento cartográfico. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 1986. pp. 22-23; 27-28. 
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Corresponderá a eclosão deste culto a momentos em que a taxa de mortalidade 

infantil teria sido uma preocupação coletiva? 

Esta é uma das várias interrogações cujos esclarecimentos somente podem ser 

aferidos através do cruzamento de vários elementos e fontes que não se enquadram 

nesta dissertação. 
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Capítulo 4 – Da Anunciação à Nossa Senhora do Ó, a 

imaginária do século XIII ao século XVIII 

 

4.1. Questões metodológicas e análise das fontes 

Os contextos de produção e a correspondente caracterização da obra artística 

elaborada em cada época, os quais expusemos nos dois pontos anteriores alusivos à 

Anunciação e à Virgem da Expectação, foram continuamente assumidos pela 

historiografia da arte como dados irrefutáveis; portanto, não existiu, por parte dos vários 

autores, o seu confronto sistemático com peças produzidas nas concernentes épocas. 

 Através da comparação entre as informações recolhidas e a imaginária 

selecionada, pretendemos atestar a confirmação e, em alguns casos, a refutação do 

modo como diferentes causas, devidamente contextualizadas, influenciaram a 

iconografia do mistério da Expectação ao longo dos tempos, sendo a sua evolução 

marcada por permanências e alterações. 

Para a obtenção do conjunto diversificado de imaginária da Anunciação e da 

Virgem da Expectação, o qual corresponde ao nosso objeto de estudo, a primeira fase da 

pesquisa foi realizada em-linha, em inventários diocesanos e no catálogo coletivo dos 

Museus Portugueses, o MatrizNet. 

Paralelamente, através de pesquisa bibliográfica obtivemos acesso a vários estudos 

ou obras de conjunto sobre devoções marianas, constituindo o Santuario Mariano e 

história das imagens milagrosas de Nossa Senhora
253

 uma relevante fonte que podemos 

considerar primária por nesta constar a identificação de elementos quanto à localização 

geográfica e à história do aparecimento ou da colocação da imagem no local de culto. 

Algumas observações quanto a mudanças em termos de iconografia e referências a 

milagres e a expressões de culto, como a realização de procissões, estão também 

presentes nestes oito volumes, publicados entre 1707 e 1723. 

                                                           
253

 SANTA MARIA, Frei Agostinho de – Santuario Mariano e história das imagens milagrosas de Nossa 

Senhora. Apresentação de Carlos Moreira de Azevedo; introd. J. Pinharanda Gomes. [S.l.] : Alcalá, 2006-

2008. 8 vols. 
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Uma outra fonte primária que utilizámos foi o Inventário da colecção de Registos 

de Santos
254

, conjunto de estampas de temática religiosa, maioritariamente devocionais, 

que pode ter assumido uma função importante como meio de difusão e de influência na 

produção artística nacional. 

Ainda na categoria de fonte, mas como registo paralelo, devemos mencionar as 

Memórias Paroquiais
255

 que, pela descrição da imagem e por outros aspetos salientados 

em termos da história da imagem e do lugar, devem ser consultadas pelo pormenor 

presente em algumas respostas à questão sete – Qual é o seu orago, quantos altares tem 

e de que santos, quantas naves tem; se tem irmandades, quantas e de que santos?- 

integrada nas perguntas sobre a terra. 

A necessidade de completar e de alargar a investigação levou à opção por outras 

fontes secundárias, nomeadamente os artigos redigidos por Rocha Brito intitulados A 

gestação na escultura religiosa portuguesa – Nossa Senhora do Ó
256

 e a obra O culto de 

Maria Santíssima na diocese do Porto
257

.  

Assim, pelo cruzamento de fontes primárias com fontes secundárias, tivemos a 

oportunidade de elaborar as fichas de inventário que apresentamos em apêndice 

(Apêndice 1), uma tabela sistematizadora para cada fonte (Apêndices 2 a 5) resultando 

uma base de dados (Apêndice 6) com a convergência de todas as componentes alusivas 

à iconografia para a posterior análise formal, atendendo particularmente à cronologia de 

cada imagem. 

Um último ponto a salientar é o da utilização de uma vasta bibliografia de 

contextualização, a qual é particularmente apontada em cada ficha de inventário.   
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 SOARES, Ernesto (org. e pref.) - Inventário da coleção de Registos de Santos. Lisboa: BNP, 1955.  
255

 Memórias Paroquiais de 1758. [Em linha]. [Consult. 11 nov. 2014]. Disponível em www: < URL: 

http:// portugal1758. di.uevora.pt>. 
256

 BRITO, A. da Rocha – A gestação na escultura religiosa portuguesa – Nossa Senhora do Ó. O 

Tripeiro. Porto. V Série Ano I e II (1945-1946).  
257

 SAMODÃES, Francisco - O culto de Maria Santíssima na diocese do Porto. Porto: Tipografia 

Católica de José Frutuoso da Fonseca, 1904.  
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a) Recolha de informação 

Na recolha de informação procedemos à elaboração de oitenta fichas a partir da 

articulação das fontes visuais e documentais previamente enumeradas, correspondendo 

e enquadrando temporalmente muitas das referências, principalmente do Santuário 

Mariano
258

 e dos já referidos artigos A gestação na escultura religiosa portuguesa – 

Nossa Senhora do Ó
259

. 

Quanto aos exemplares referidos pelas fontes nos quais não foi exequível certificar 

ou o seu registo visual ou a sua datação, estes não foram registados nas fichas, tendo 

nós optado por incluí-los na sua respetiva tabela de análise e, também, na base de dados 

final para aproveitamento da sua descrição iconográfica.  

A partir do levantamento das características iconográficas e da cronologia relativas 

a cada escultura religiosa da Anunciação e da Virgem da Expectação, sendo elucidada 

com o seu registo visual, pretendemos traçar a evolução da iconografia de cada 

invocação e entre ambas tecer paralelismos ou apontar diferenças. 

Em termos de organização, esta foi pensada em vista a ser percetível o 

desenvolvimento da representação iconográfica da Expectação, partindo da Anunciação 

para a Virgem da Expectação, na cronologia definida. 

Assim, as fichas referentes à Anunciação, balizadas entre o século XIII e o XVIII 

(Ficha de inventário Nºs 1 a 29) são seguidas das fichas respeitantes à Virgem da 

Expectação, cujas imagens datam entre os finais do século XIII e o século XIX (Ficha 

de inventário Nº30 a 79), contemplando o conjunto uma peça produzida no século XX 

segundo os modelos medievais (Ficha de inventário Nº80). 
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 SANTA MARIA, Frei Agostinho de – Santuario Mariano e história das imagens milagrosas de Nossa 

Senhora. Apresentação de Carlos Moreira de Azevedo; introd. J. Pinharanda Gomes. [S.l.]: Alcalá, 2006-

2008, 8 vols. 
259

 BRITO, A. da Rocha – A gestação na escultura religiosa portuguesa – Nossa Senhora do Ó. O 

Tripeiro. Porto. V Série Ano I e II (1945-1946). 
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b) Análise e sistematização da informação no Santuário Mariano
260

  

Ao longo de oito volumes, Frei Agostinho de Santa Maria dá a conhecer a história 

das imagens milagrosas da Virgem Maria, quer pelo seu aparecimento quer pelos 

milagres ocorridos através da sua intercessão.  

O autor refere que a festividade de Nossa Senhora da Encarnação era celebrada a 

25 de março, enquanto a de Nossa Senhora da Expectação o era a 18 de dezembro. 

Nesta fonte, preparada e redigida entre finais do século XVII e início do século 

XVIII, identificámos dez imagens da Virgem da Anunciação, comummente designada 

de Nossa Senhora da Encarnação, e dez da Virgem da Expectação sob diversas 

denominações, excluindo da primeira um exemplar e da última dois devido a 

corresponderem a uma representação da Virgem com o Menino Jesus, a qual excluímos 

da nossa análise, tal como explicitámos na introdução.  

Assim, o conjunto de registos foi reduzido para a totalidade de dezassete esculturas 

marianas, das quais cinco conseguimos cruzar com registo visual e proceder à 

realização das correspondentes fichas de inventário e à sua datação.  

De todos os assuntos tratados pelo autor, tais como a história da imagem e do lugar, 

as pessoas envolvidas no desenvolvimento do culto, a celebração da festividade e 

algumas curiosidades particulares, ressaltamos, para este trabalho, o cuidado 

manifestado na descrição e na localização da imagem no edifício religioso, na 

enumeração de transformações no culto e o seu impacto no espaço interior do edifício 

religioso e, também, no elencar de existência de irmandades/confrarias associadas. 

Os títulos utilizados para a Virgem da Anunciação variam entre Nossa Senhora da 

Anunciada, Nossa Senhora da Encarnação e Nossa Senhora do Anjo, enquanto para a 

Virgem da Expectação englobam Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Expectação e 

a Prenhada. 
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 Vd. Apêndice 2. 
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Quanto a diferentes exemplares da invocação da Virgem da Anunciação, citamos 

alguns exemplos bem ilustrativos das suas características formais, das reações 

provocadas nos fiéis e do uso de indumentária: 

– «imagem da Senhora he antiquissima»; «absorta & attonita»; «com ornatos ricos e 

preciosos, muito formosa»; «com a sua modéstia infunde reverência»
261

; 

– «he trigueirinha e na cor do rosto mostra a sua muita antiguidade»
262

; 

– «perfeitissima imagem de rara fermosura»
263

; 

– «suspensão no mysterio»; «adornada com vestidos»
264

; 

– «de grande majestade e soberania»; «infunde respeito e devoção»
265

. 

 

As distintas representações da Virgem da Expectação são apresentadas como: 

– «formosa imagem»
266

; 

– «de grande devoção das parturientes»
267

; 

– «singular perfeição»
268

;  

– «é ornada com opa rica nas maiores solenidades» (opas dadas pelos reis – devoção 

régia)
269

; 

– «imagem encostada à Árvore de Jessé »
270

; 

– «he esta santissima imagem de peregrina escultura e de mediana estatura, em forma 

nazarena, mas em tudo admirável»
271

. 

 

Em relação a transformações no culto é significativa a indicação da produção de 

um novo retábulo em espaço religioso situado em Socorro, Lisboa, onde foi colocada a 

Virgem Maria individualmente, aquela que anteriormente pertencera a um conjunto 

escultórico da Anunciação. 
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 SANTA MARIA, Frei Agostinho de – Santuario Mariano e história... t. I, pp. 118-120. 
262

 Idem, t. III, pp. 274-292 
263

 Idem, t. IV, vol. 2, pp. 616-617 
264

 Idem, t. VI, pp. 10-12 
265

 Idem, t. III, pp. 63-65 
266

 Idem, t. III, pp. 231-237. 
267

 Idem, t. V, pp. 493-495. 
268

 Idem, t. II, pp. 230-235. 
269

 Idem, t. II, pp. 230-235. 
270

 Idem, t. V, pp. 493-495. 
271

 Idem, t. VII, vol. 2, pp. 487- 488. 
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 Segundo as palavras de Frei Agostinho de Santa Maria: 

 

«[Nossa Senhora da Encarnação ou da Anunciada] está collocada em a primeira Capella 

colateral da parte da Epistola; antigamente estava em hua tribuna aonde se via de hua parte a 

Senhora de joelhos (…) o Anjo ficava da outra parte na mesma tribuna; com a mudança, foi 

feito um novo retábulo e foi colocada a Virgem num micho mais pequeno; a estranheza em ver 

o mistério assim (antes melhor se manifestava e infundia muito maior devoçao)». 

 

Acresce, ainda, o modo como foi entendida a alteração, considerando o autor que 

transmitia maior devoção a Anunciação com as figuras lado a lado, do que pela solução 

atual, Anjo retirado e a Virgem Maria transferida para um nicho mais pequeno. 

Uma outra alteração no culto prende-se com aquela que ocorria anualmente, 

durante o tempo do Natal, registada na Sé de Évora, onde «A Imagem da Senhora (…) 

mostra estar de joelhos, & e com a mão esquerda no peyto (…) a direyta tem levantada 

(…) ficalhe o Archanjo São Gabriel defronte (…) Pelo Natal do Senhor lhe 

accommodão em os braços huma Imagem do Menino Jesus »
272

. 

Em termos de localização da imaginária estudada no edifício religioso, verificámos 

que, segundo os dados do autor, dez estavam localizadas na capela-mor e cinco 

concretamente em nicho central, correspondendo a quatro exemplares da Virgem da 

Expectação e um de Nossa Senhora da Anunciação. Deste modo, é possível afirmar que 

se tratam de imagens patronas das respetivas igrejas, dado que o santo patrono deve 

sempre ocupar o lugar de maior destaque (a seguir à imagem de Jesus Cristo e da 

Virgem Maria, no caso de santos e santas)
273

. 

Quanto a informações técnicas, destacamos que doze imagens são de madeira e 

cinco de pedra, a dimensão média é de cerca de cinco palmos, o que equivale a 

cinquenta centímetros, e cinco são imagens de roca - nomeadamente a de Nossa 

Senhora da Encarnação de Castelo Branco que «he esta Santa imagem de roca, & de 

vestidos (…) o meyo corpo he de madeira com braços de engonços » 
274

. 
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c) O Inventário da colecção de Registos de Santos 

No Inventário da colecção de Registos de Santos
275

, movidos pelo propósito de 

comparar registos visuais e a documentação escrita, pesquisámos e selecionámos as 

estampas relativas ao nosso tema de estudo. 

Das seis estampas respeitantes à Anunciação, designada no citado Inventário como 

Nossa Senhora da Encarnação, nenhuma é equivalente aos conjuntos escultóricos 

inventariados.  

Assim, estas estampas, pela não confirmação de se tratarem de obras de imaginária 

e por não serem datadas, serão analisadas apenas a nível iconográfico de acordo com a 

tabela previamente elaborada
276

. 

Cinco das estampas da Anunciação têm elementos em comum, caracterizando esta 

iconografia a representação de duas figuras, a Virgem Maria e o Anjo Gabriel, e 

determinados atributos, como é o caso do ramo de açucenas e da pomba que simboliza o 

Espírito Santo. 

Nesta abordagem das cinco estampas apenas queremos sublinhar os elementos que 

se prendem com a iconografia da Virgem Maria, relembrando que esta é o nosso 

principal objeto de investigação. 

A Virgem Maria encontra-se ajoelhada em genuflexório ou em estrado onde está 

pousado um livro aberto e assume distintos gestos/posições as suas mãos, 

nomeadamente as mãos estão cruzadas sobre o peito ou os braços fletidos e as mãos se 

encontram junto ao peito e, ainda, a mão esquerda está sobre o livro aberto enquanto a 

outra mão se ergue ao nível do peito.  

Uma diferente representação está patente na estampa nº 02464, na qual a Virgem 

Maria é apresentada em pé, em posição frontal, com as mãos sobrepostas pousadas 

sobre o peito, sobrepujada pela pomba do Espírito Santo. 

Através das estampas da Virgem da Expectação, reunidas com o título de Nossa 

Senhora do Ó, corroboramos a diversidade iconográfica desta invocação. Todavia, esta 

iconografia tão variada, particularmente a Virgem Maria segurando um ramo de flores 
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(estampa nº 02873) ou um cordão (estampa nº 02875) não encontra reflexos na 

imaginária que estudámos.  

De todas as estampas, apenas realizámos uma única articulação entre a estampa 

nº02872 e a imagem da Virgem da Expectação de Aguim (Ficha de inventário Nº 78)
277

, 

confirmando, portanto, a correlação entre a iconografia das estampas e a da imaginária. 

 

d) O artigo A gestação na escultura religiosa portuguesa – Nossa Senhora do Ó 

Na série de artigos publicados n’O Tripeiro com o título A gestação na escultura 

religiosa portuguesa – Nossa Senhora do Ó
278

, Rocha Brito identificou quarenta e 

quatro peças, das quais cinco pertencem ao tipo iconográfico - Virgem Maria com o 

Menino Jesus – que foi por nós excluído. 

Deste modo, na passagem da informação da tabela expositiva desta fonte para a 

base de dados que reúne e sistematiza todos os elementos, retiramos esses cinco 

exemplares e trabalhámos com quatro registos referentes à Anunciação e os restantes 

trinta e cinco à Virgem da Expectação. 

Quanto à Anunciação, é de sublinhar a indicação de uma escultura da Virgem 

Anunciada (Ficha de inventário Nº5), de três conjuntos da Anunciação (Fichas de 

inventário Nº 2, 4 e 7) e a pertença de quatro imagens de Nossa Senhora do Ó à 

Anunciação (Fichas de inventário Nºs 33
279

, 43, 48 e 52
280

). 

O autor ao mencionar a imaginária da Virgem da Expectação fá-lo com diferentes 

designações sem especificar a razão, isto é, uma como Virgem do Ó (Ficha de 

inventário Nº41), outra como Nossa Senhora da Expectação (Ficha de inventário Nº77) 

e trinta e três como Nossa Senhora do Ó.  

Três das imagens da Virgem da Expectação, datadas do século XIV, encontram-se 

mutiladas quer na cabeça quer nas mãos (Fichas de inventário Nºs 41, 42 e 43). 
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Em S. Pedro da Beberriqueira em Tomar, observa-se uma situação que merece ser 

realçada que foi a descoberta da imagem da Virgem da Expectação no século XVIII, 

apresentando a cabeça separada do corpo e a mão esquerda mutilada. Esta foi 

intervencionada com reparações em gesso na mão esquerda e no manto que cobre o 

antebraço esquerdo e com a junção da cabeça ao corpo (Ficha de inventário Nº 54). 

Recorrendo à descrição feita por Frei Agostinho de Santa Maria
281

, o exemplar 

mencionado caracterizava-se pelo ventre saliente, sobre o qual a Virgem pousava a sua 

mão direita, enquanto a sua mão esquerda segurava um livro aberto. Por fatores que 

desconhecemos, a intervenção transformou o gesto da mão esquerda, eliminando 

qualquer alusão a um livro aberto. 

Através da história da descoberta milagrosa da imagem, tomamos conhecimento 

que esta ocorreu em 1526 e que o ano de 1528 marca o início do culto à mesma em 

ermida construída para esse fim por parte do casal João Gomes da Costa e Antónia da 

Costa, responsável pela descoberta
282

. 

Assim, urge questionar acerca da possibilidade de este exemplar escultórico ter 

sido alvo de culto em cronologia anterior e, articulando estes elementos com as 

informações de Rocha Brito sobre a sua redescoberta no século XVIII, podemos 

inclusive concluir que num determinado momento entre o século XVI e o XVIII a 

imagem foi retirada do local onde se encontrava e sofreu as modificações que 

apresentava antes do restauro. 

Ao longo da exposição da escultura religiosa da Virgem da Expectação são feitos 

muitos comentários às práticas de culto e às festividades realizadas, como procissões, 

que mereceram a nossa atenção e estão presentes no campo das observações da tabela 

de análise desta fonte. 
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e) As «Memórias Paroquiais»  

As Memórias Paroquiais - Dicionário Geográfico de Portugal - devem ser 

enquadradas na sequência de um trabalho de inquérito dirigido aos párocos iniciado na 

primeira metade do século XVIII por parte do Padre Luís Cardoso, mais concretamente 

entre os anos de 1747 e 1751, e o qual foi publicado em dois volumes, Dicionário 

Geográfico
283

. Este pretendia atualizar a descrição territorial de 1708 reunida em 

Corografia Portuguesa. 

O projeto visava conhecer o território nacional nas suas distintas vertentes, 

demográfica, económica, administrativa, geográfica e histórica, tendo sido retomado em 

1758, após o terramoto de 1 de novembro de 1755, acrescendo ao objetivo inicial a 

necessidade de perceber quais os estragos causados por aquele fenómeno. 

Assim, no esforço de conhecer para melhor governar o Reino, em janeiro de 1758, 

o Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, fez 

endereçar a todos os párocos os inquéritos sobre as questões previamente estabelecidas 

juntamente com a pergunta acerca dos danos resultantes do terramoto. 

É de salientar que esta iniciativa inseriu-se num contexto marcado por descrições e 

investigações diversas com a finalidade de se conhecer e de ser possível cultivar, 

reformar e ilustrar os povos e as instituições no caminho de modernização
284

. 

Pela sua extensão (quarenta e três tomos) e pela sua condição de fonte manuscrita, 

optámos pela consulta das Memórias Paroquiais nos volumes publicados
285

 e em-

linha
286

, estando conscientes de que não abrangemos a totalidade das mesmas. 
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 Porém, pelo facto de a maioria das memórias paroquiais ter uma reduzida 

descrição da iconografia, pela ausência de enquadramento cronológico e dado termos 

previamente alcançado um universo de cem registos para a análise da iconografia, 

decidimos, por isso, ser suficientemente elucidativa a sua apresentação, abrindo 

caminho para novas investigações. 

Para nós, a identificação das invocações a nível distrital, por concelho e paróquia, 

quer da Anunciação quer da Virgem da Expectação, contribuiu para alargar, dentro dos 

limites geográficos dos volumes impressos (Braga, Viana do Castelo, Vila Real, 

Bragança, Porto, Viseu, Aveiro/Coimbra e Guarda) a dimensão espacial definida pela 

cartografia, a qual foi elaborada a partir dos exemplares de imaginária devidamente 

localizados segundo a sua proveniência primitiva e cronologicamente datados entre o 

século XIII e o XVIII.  

De modo sistemático, expomos para cada distrito, primeiramente, a invocação da 

Anunciação seguida da invocação à Virgem da Expectação, designada como Nossa 

Senhora da Expectação ou do Ó, em igrejas paroquiais, pelo seu número 

significativo
287

, enumeradas por concelho e paróquia. 

No primeiro volume publicado, quanto ao distrito de Braga
288

, é reconhecida a 

invocação da Anunciação na paróquia de Nogueira enquanto a da Virgem da 

Expectação está presente em Amares – Ferreiros; Barcelos - Arcozelo, Góios, Martim, 

Tregosa, Vila Cova; Braga – Aveleda, Lamas, Sequeira; Celorico de Basto – Codeçoso; 

Guimarães – Corvite, Guardizela, Infias, Leitões e Souto; Vila Nova de Famalicão – 

Esmeriz, Nine e Telhado. 

Em Viana do Castelo
289

, a Anunciação é invocada em Cuide de Vila Verde – Ponte 

da Barca; Ponte de Lima – Gemieira e Sá; Viana do Castelo – Amonde. Por sua vez, a 

Virgem da Expectação é invocada em Viana do Castelo – Geraz do Lima; Arcos de 
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Valdevez – Álvora e Guilhadeses; Melgaço – Alvaredo; Monção – Lordelo; Ponte de 

Lima – Rebordãos. 

Em Vila Real
290

, em Murça - Noura; Chaves – Anelhe e Chaves; Alijó – Vilar de 

Maçada há a devoção à Anunciação; a devoção à Virgem da Expectação verifica-se em 

Chaves - Eiras, Mairos, Samaiões e Selhariz; Montalegre – Serraquinhos; Valpaços – 

Alvarelhos, Canaceses, Emeres e Argeriz; Sanfis da Castanheira. 

Relativamente a Bragança
291

, é indicado o culto à Anunciação em Gimonde; 

Mirandela – Romeu; Mogadouro – Ventozelo e Vimioso – Algoso e à Virgem da 

Expectação em Bragança – Refóios e Rebordãos; Macedo de Cavaleiros – Bornes; 

Miranda do Douro – Malhadas; Mirandela – Franco; Vimioso – S. Joanico; Vinhais – 

Nuzedo de Baixo, Rio de Fornos e S. Jumil. 

No distrito do Porto, a invocação da Virgem da Expectação está dispersa por 

Amarante – Chapa; Gondomar – Covelo; Lousada – Sousela; Maia - Águas Santas, 

Avioso, Silva Escura, Vila Nova da Telha; Paredes - Duas Igrejas, S. Salvador de 

Lordelo; Porto – Nevogilde, Sé; Vila do Conde – Touguinhó, Vilar; Vila Nova de Gaia 

– Bagunte, Gulpilhares, Sandim.  

Pela consulta bibliográfica de monografias e pelo recurso a inventários em-linha, 

para o Porto foi-nos exequível relacionar a maioria destes registos das Memórias 

Paroquiais com a imaginária vigente nos correspondentes locais. 

Em Viseu
292

, a Anunciação é invocada em Viseu – Torredeita; Castro Daire – 

Pepim; Penedono – Castainço e a Virgem da Expectação em Nelas – Vilar Seco; 

Penalva do Castelo – Vila Cova do Covelo; S. Pedro do Sul – Várzea. 

Nos distritos de Aveiro e Coimbra
293

, em Montemor-o-Velho; Soure – Pombalinho 

e Tábua – Espariz há a devoção à Anunciação e em Arouca – Fermedo; Santa Maria da 

Feira – Mosteiró; Montemor-o-Velho – Pereira e Reveles; Oliveira do Hospital – 
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Lajeosa, Oliveira do Hospital e Santa Ovaia; Penacova – Lorvão há a devoção à Virgem 

da Expectação. 

Por fim, na Guarda
294

 a devoção ou a invocação à Anunciação é feita em Almeida – 

Leomil; Celorico da Beira – Vide Entre Vinhas; Guarda – Codeceiro, Famalicão, 

Guarda e Vale de Amoreira; Pinhel – Alverca da Beira e Valbom, enquanto à Virgem da 

Expectação é feita em Almeida – Porto de Ovelha; Gouveia – Figueiró da Serra; 

Sabugal – Vilar Maior. 

Como conclusão deste extenso elenco de localização da invocação à Anunciação e 

à Virgem da Expectação, de acordo com os volumes publicados das Memórias 

Paroquiais, devemos assinalar que na maioria dos lugares estas invocações são orago 

das igrejas paroquiais. 

Uma alusão, final, à consulta das Memórias Paroquiais em-linha
295

, as quais são 

disponibilizadas pelo projeto de divulgação desenvolvido pelo CIDHUS-UE (Centro 

Interdisciplinar de História – Universidade de Évora).  

Como este referido trabalho delimitou como seu espaço de análise o sul de Portugal 

e como se encontra em atualização, os concelhos que até ao momento
296

 foram 

contemplados são: Alandroal, Alcácer do Sal, Almodôvar, Alter do Chão, Arraiolos, 

Arronches, Alvito, Avis, Beja, Borba, Campo Maior, Castelo de Vide, Castro Verde, 

Crato, Cuba, Évora, Fronteira, Grândola, Gavião, Marvão, Mértola, Monforte, 

Montemor-o-Novo, Moura, Mora, Mourão, Nisa, Odemira, Ourique, Portalegre, Portel, 

Redondo, Reguengos de Monsaraz, Serpa, Sousel, Torrão, Viana do Alentejo e Vila 

Viçosa. 

Através da ferramenta de pesquisa direcionada nas Memórias Paroquiais, de modo 

eficaz, pela restrição da resposta à pergunta sete, encontrámos a menção à invocação da 

Virgem da Expectação em Portalegre – Ribeira de Nisa, Beja – Sobral da Adiça e Évora 

– Sé.  
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Pela leitura das três descrições sabemos que se tratam de exemplares escultóricos e, 

por isso, foram cartografados os mencionados lugares no mapa 2 intitulado O culto à 

Virgem da Expectação, entre o século XIV e o XIX em Portugal Continental, a partir da 

proveniência da imaginária
297

. 

Na freguesia de Nossa Senhora da Esperança, em Ribeira de Nisa, Portalegre
298

, é 

identificada a antiqüíssima Imagem de Nossa Senhora da Esperança [que é] Orago da 

Caza. 

Esta tem de dimensão cinco palmos (cinquenta centímetros), é ornada com vestidos 

(pode ser imagem de vestir ou simplesmente ser-lhe-iam colocadas vestes de seda em 

datas festivas) - ornase de vestidos, que tem de Ceda Rica - e a nível iconográfico 

apresenta as mãos levantadas com a formalidade com que se costumão ver todas as que 

tem o titulo da Expectação
299

. Esta afirmação estabelece uma relação imediata entre a 

iconografia da Virgem da Esperança e da Virgem da Expectação pelo gesto das mãos, 

considerando que esta se caracteriza pela posição das mãos levantadas. Efetivamente, 

este é um dos atributos, mas não o exclusivo, da Virgem da Encarnação e da Virgem da 

Expectação como mais à frente iremos abordar. 

Em Sobral da Adiça, Moura, Beja
300

, há a menção da existência de Nossa Senhora 

do Ó, imagem milagrosa a que accode alguma gente da freguesia em alguns sábados. 

Por devoção existem irmãos que pedem para Nossa Senhora do Ó, contudo não 

existe irmandade confirmada.  

Na Sé de Évora
301

, encontra-se registado que na nave do meyo encostado a hum 

pedrestal tem o altar de Nossa Senhora da Anunciada a que chamão Senhora do Anjo. 

Esta designação é igualmente exposta por Frei Agostinho de Santa Maria
302

. 
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 Vd. Mapa 2. 
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 Memórias Paroquiais de 1758. [Em linha]. [Consult. 11 nov. 2014]. Disponível em www: < 
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URL:http://portugal1758.di.uevora.pt/index.php/lista-memorias/73-portalegre/3395-portalegre-ribeira-de-

nisa?format=pdf>. 
300

 Memórias Paroquiais de 1758. [Em linha]. [Consult. 11 nov. 2014]. Disponível em www: < URL: 
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Indubitavelmente, as Memórias Paroquiais são uma fonte que, pela sua extensão e 

pela sua diversidade informativa, pode ser alvo de múltiplas abordagens, contudo para 

nós a inexistência de referências temporais impossibilita atingirmos a finalidade da 

nossa dissertação. Como seria praticável estudar a evolução iconográfica de uma 

invocação, através da imaginária, sem se conhecer a cronologia de cada imagem? 

 

 

4.2. Análise formal: as relações iconográficas entre a Virgem da Anunciação 

e a Virgem da Expectação 

A partir da base de dados
303

, onde confluíram todas as fontes de informação
304

, 

agrupámos as imagens datadas por cada posição, gesto, atributo, reunindo as da Virgem 

da Anunciação e as da Virgem da Expectação com o objetivo de estabelecer relações a 

partir da iconografia. 

Primeiramente, a nível da atitude, esta apresenta três variantes: em pé, sentada e 

ajoelhada. 

Para as figurações da Anunciação, no domínio da pintura, Luís Alberto Casimiro
305

 

estudou as referidas atitudes e esclareceu-as, por isso, salientamos alguns elementos que 

foram sistematizados e que auxiliam à sua compreensão ao nível da imaginária. 

A representação da Virgem sentada
306

 resulta de influências da arte pagã (as 

divindades femininas em posição sentada) e da arte bizantina (em que a Virgem se 

assume como uma imperatriz no seu trono), em pé
307

, as suas origens encontram-se na 

arte bizantina-helenística
308

 - a Virgem como quem acaba de se levantar perante a 

chegada do Anjo e em ato de resposta - e, por fim, de joelhos que é fruto das 

Meditationes Vitae Christi de Joannes de Caulibus, nas quais a Virgem «é apresentada, 
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 Vd. Apêndice 6. 
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no momento em que pronuncia o seu consentimento à proposta do mensageiro divino, 

com profunda devoção, ajoelhada e de mãos postas»
309

 e, também, da própria posição 

orante, com as mãos postas, a qual é assumida a partir do século XII, substituindo a 

anterior que se caracteriza por ser em pé e com os braços levantados e as mãos com as 

palmas abertas
310

. 

Na imaginária por nós inventariada, sessenta e nove exemplares estão de pé
311

, dos 

quais dezanove pertencem à representação da Virgem da Anunciação e cinquenta à 

Virgem da Expectação, abrangendo a centúria do XIII ao XX; sentada
312

 com somente 

quatro, sendo três da Virgem da Anunciação, dos séculos XIV-XV, e um 

correspondente à Virgem da Expectação datada dos séculos XVII-XVIII e ajoelhada
313

 - 

sete exemplares da Anunciação dos séculos XVI-XVIII. 

Relativamente aos gestos, ressaltamos para cada mão as mais distintas 

possibilidades. 

De modo sintético a mão esquerda é representada: 

– Erguida
314

 em quatro imagens da Virgem da Anunciação, três datadas entre os 

séculos XIV-XV e um único exemplar do século XVII, e em oito da Virgem da 

Expectação, predominantemente dos séculos XIV e XV, sendo, ainda, uma dos séculos 

XVI-XVII e outra do século XVIII. É possível especificar a mão erguida com a palma 

aberta voltada para a frente (oito registos – dois da Anunciação, um do século XV e 

outro do XVII, e seis da Virgem da Expectação, datados entre os séculos XIII e XVII), 

erguida com a palma aberta lateralmente (dois, um da Anunciação do século XIV-XV e 

um da Virgem da Expectação do século XVIII), erguida com a palma aberta voltada 

para dentro (um da Anunciação do século XIV); 

– Sobre o peito
315

 em seis esculturas da Virgem da Expectação, quatro originárias 

do século XVIII e as restantes de cronologia posterior (XIX-XX); 
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– Sobre o ventre
316

 em vinte e três casos, duas imagens da Virgem da Anunciação 

dos séculos XIII a XV e vinte e uma da Virgem da Expectação, predominando as dos 

séculos XIV-XV e enumerando, também, uma do século XVI, duas do XVII, três do 

XVIII e uma do século XX que foi produzida segundo modelo medieval
317

; 

– A segurar uma filactéria
318

, assinala-se um exemplar da Virgem da Anunciação, 

datada do segundo quartel do século XIII, e um da Virgem da Expectação, do século 

XV, cuja mão esquerda está pousada sobre o ventre, segurando a filactéria que cai sobre 

este; 

– A segurar um livro aberto
319

, um dos atributos mais presentes na Anunciação, 

surgem seis imagens. Destas, cinco correspondem à Virgem da Anunciação, datando 

quatro entre os séculos XIV-XVII e uma do século XVIII, a qual segura um livro aberto 

com ambas as mãos, e uma à Virgem da Expectação, datada do século XV; 

– Sobre um livro aberto
320

, três exemplares da Virgem da Anunciação, do último 

quartel do século XV a meados do século XVI; 

– A segurar um livro fechado
321

 verifica-se a existência de uma imagem da 

Virgem da Anunciação do final do século XV. 

 

Por sua vez, a mão direita assume as seguintes posições: 

– Erguida
322

 em vinte e três imagens, cinco da Virgem da Anunciação, sendo uma 

do segundo quartel do século XIII, uma da centúria seguinte, uma da primeira metade 

do século XVI e duas do século XVII, e dezoito da Virgem da Expectação, das quais 

dez datam dos séculos XIV-XV, sete dos séculos XVII e XVIII e uma do século XX.  

A posição da mão erguida varia em erguida, ao nível do peito, com a palma aberta 

voltada para a frente, tendo o braço fletido (doze); erguida, próxima da zona do ventre, 
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com a palma aberta voltada lateralmente, estando o braço semifletido ou mesmo quase 

suspenso (nove); erguida com a palma aberta voltada para o chão (duas); 

– Sobre o peito
323

 em dez esculturas da Virgem da Anunciação, produzidas entre o 

segundo quartel do século XIII e o século XVIII; 

– Sobre o ventre
324

, visível em onze exemplares, sendo dez da Virgem da 

Expectação, do século XIV ao XVIII (destes apenas um é do século XVIII) e um da 

Virgem da Anunciação do primeiro quartel do século XV; 

– A segurar uma filactéria
325

, apenas uma Virgem da Expectação do século XVI; 

– A segurar um cetro
326

, quatro imagens da Virgem da Expectação, três executadas 

no século XVIII e uma de cronologia posterior (XIX-XX).  

 

Os gestos das mãos, esquerda e direita separadamente, e os atributos exibidos por 

estas têm significado e simbologia que iremos aprofundar, recordando alguns elementos 

previamente aludidos na abordagem da iconografia de cada invocação. 

A posição das mãos da Virgem da Anunciação possui correspondência com os 

distintos momentos sequentes ao anúncio do Anjo Gabriel, assim, de acordo com 

Michael Baxandall
327

, os vários gestos são a concretização dos cincos estados 

psicológicos vividos pela Virgem Maria durante a Anunciação.  

O primeiro estado foi a conturbatio – inquietação, a qual se expressa pelo gesto das 

mãos, geralmente suspensas, em atitude de surpresa (Ficha de inventário Nº8); seguido 

de cogitatio – reflexão, observável pela representação de uma mão no peito e outra mão 

a segurar ou sobre um livro (Ficha de inventário Nº12) ou, ainda, agarrar o manto 

(Ficha de inventário Nº4); o terceiro estado interrogatio – interrogação, é, em muitos 

casos, a Virgem figurada com a mão direita erguida, interpelando o Anjo (Ficha de 

inventário Nº21); a humilatio – submissão, na qual a Virgem surge com as mãos 

cruzadas sobre o peito (Ficha de inventário Nº24) ou com somente uma mão sobre o 
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peito e, por fim, o meritatio – mérito que consiste na Virgem em posição orante (Ficha 

de inventário Nº18)
328

. 

Em relação à Virgem da Expectação, entendemos que a mão erguida e a mão 

esquerda pousada sobre o peito são consequência da iconografia da Anunciação com o 

significado de resposta assertiva ao prévio colóquio angélico. É de notar que a mão 

esquerda sobre o peito é identificada em exemplares datados do século XVIII e em 

produções segundo este modelo em centúrias posteriores. Qual a razão para tal 

representação a partir desta cronologia
329

? 

A mão colocada sobre o ventre, atributo associado à Virgem da Expectação por ser 

expressão natural de uma gestante, é característica em três Virgens da Anunciação
330

, as 

quais são reconhecidas como Virgem grávida na Anunciação, isto é, são testemunhas do 

hibridismo iconográfico que marcou estas invocações no período Gótico. 

 

A nível dos atributos suportados nas mãos, os que mais se destacam são: 

– O livro, principalmente aberto, o qual simboliza a matéria fecundada
331

, 

surgindo somente um exemplar com o livro fechado que significa a matéria virgem. 

Deste modo, a presença do livro, introduzido pela influência da arte ocidental, quer 

demonstrar a concretização da Encarnação com a simbologia da matéria virgem e da 

fecundada e quer ser sinal da vida orante e meditativa da Virgem, encontrando-se em 

oração quando o livro está aberto e em meditação se o livro estiver fechado; 

– A filactéria
332

, tira de pergaminho contendo a resposta, o fiat, da Virgem Maria, 

permite localizar a representação escultórica neste momento da Anunciação. Os dois 

exemplares da Virgem da Expectação que contêm filactéria podem ser interpretados de 

muitas perspetivas: como uma reminiscência do acontecimento suscitador do mistério 

da Expectação, como uma forma de esta iconografia ser mais compreendida pela 
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associação à iconografia da Anunciação ou como uma solução individual do autor, entre 

tantas hipóteses que se poderiam formular; 

– O cetro, símbolo de poder e de soberania, é visível, a partir do século XVIII, na 

iconografia da Virgem da Expectação, sendo sustentado pela sua mão direita. Um 

atributo que realça a autoridade e a dignidade da Virgem Maria como a Mãe do 

Salvador e Rei e, por isso, ela própria Rainha. Um outro simbolismo é explicitado por 

Maria João Vilhena de Carvalho
333

 que afirma que se trata do tronco, vara, proveniente 

da Árvore de Jessé - Brotará um rebento do tronco de Jessé, e um renovo brotará das 

suas raízes.
334

 – esse rebento
335

 do tronco, é uma menção à Virgem e o renovo é Jesus 

Cristo - Ó Rebento da raiz de Jessé, sinal erguido diante dos povos…
336

 assim invocado 

na terceira Antífona do Ó. Consequentemente, o cetro entendido como uma 

representação resultante do tronco mostra com complexidade a árvore genealógica de 

Jesus a partir de Jessé, pai do rei David. 
 

Ainda quanto aos gestos das mãos, ambas podem adotar a mesma posição, 

nomeadamente: 

– Levantadas
337

, em dez imagens, cinco da Virgem da Anunciação e cinco da 

Virgem da Expectação, tendo uma Virgem da Anunciação do século XIII as mãos com 

as palmas abertas voltadas para a frente; três esculturas da Virgem da Anunciação, 

datadas dos séculos XVIII e XIX, e uma Virgem da Expectação do século XVII 

apresentam os braços semifletidos ou suspensos e as mãos com as palmas abertas e 

voltadas lateralmente para cima; uma Virgem da Expectação do século XVII com os 

braços estendidos e as mãos com as palmas abertas voltadas para a frente e quatro com 

as mãos com as palmas abertas e voltadas lateralmente (três da Virgem da Anunciação 

dos séculos XVII e XVIII e uma da Virgem da Anunciação do século XV); 
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– Mãos postas
338

 presentes em cinco exemplares, um da Virgem da Anunciação, 

do século XVI, e os outros quatro da Virgem da Expectação (três dos séculos XVI-

XVIII e um de datação inconclusiva)
339

. 

A multiplicidade de posições das mãos erguidas bem como as mãos postas são 

manifestações de atitude orante, as primeiras de acordo com o modelo paleocristão que 

se distinguia pelos braços levantados e pelas mãos com a palma aberta e as segundas 

pelo arquétipo ocidental iniciado no século XII. 

 

O último atributo a ser analisado e que pode conduzir a algumas deturpações é o 

ventre, o qual é reproduzido em grande número, cerca de trinta e três exemplares, dois 

da Virgem da Anunciação (séculos XIII.XIV) e os restantes da Virgem da Expectação 

(séculos XIV-XVIII), com saliência
340

 e/ou com dístico solar com as iniciais I.H.S.
341

, 

igualmente, da Virgem da Expectação (duas imagens do século XVIII e uma dos 

séculos XIX-XX, produzida de acordo com modelo do século XVIII).  

A real ou a sugestiva representação do ventre deve ser questionada, relacionando-a 

com o vestuário usado na época referente à produção escultórica e conhecendo a 

evolução da indumentária da Virgem Maria. 

Na sua obra María: iconografía de la Virgen en el arte español 
342

, Manuel Trens 

traça, brevemente mas focando os elementos essenciais, a evolução do vestuário usado 

pela Virgem Maria no contexto da produção.  

Em termos de vestuário, os primeiros exemplares marianos refletem a influência 

romana, exibindo túnica, manto e véu, ocorrendo alterações a esta indumentária clássica 

na Época Bizantina, perdurando o modelo durante o Românico, em que a Virgem Maria 

é representada como uma imperatriz com manto ornado, seguro por firmal, ostentando 

coroa e com elementos decorativos de luxo
343

. A aplicação da moda civil na 

representação de uma figura sagrada denota a fusão do poder temporal com o espiritual. 
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Assim, pela introdução da moda da época, particularmente pela representação do 

vestuário mais trabalhado e não de uso quotidiano, há a pretensão de dignificar a figura 

da Virgem. 

Nos séculos XIV e XV
344

, o vestuário caracteriza-se pela variedade e riqueza dos 

tecidos, pelo acentuar da linha vertical, não modelando as formas do corpo, pelo uso de 

saias compridas e amplas, mantos, cotas, opas, véus, toucados e cintos. O tipo de 

ornamentos e de padrões oscilou segundo a gramática decorativa de cada movimento 

artístico e pela influência dos modelos franceses, ingleses, italianos e borgonheses, não 

descurando os de Castela e os de Aragão. 

Quanto aos cintos, reproduzimos precisamente as palavras que se reportam a estes: 

usavam-se ainda cintos – a cintura usou-se baixa durante toda a segunda metade do 

século XIV e começos do XV, subindo depois e mantendo-se alta, colocada pouco 

abaixo do peito, até finais da centúria
345

. Esta informação é, sem dúvida, elucidativa e 

justificadora do modo como o ventre assumiu uma forma túrgida sem se encontrar 

verdadeiramente em estado de gravidez, realidade quer na escultura quer na pintura. 

Contudo, aceitar o vestuário como a causa exclusiva que levou à representação do 

ventre saliente da Virgem da Expectação nos séculos XIV e XV é limitar o campo de 

hipóteses, sendo importante a perceção de que os sentidos visual e táctil eram um meio 

de comunicar com o Sagrado, desejando o homem do período Gótico se aproximar e 

tornar mais humanas as imagens sagradas. 

 Deste modo, será explicável o número de imagens que exibe um ventre muito 

saliente sobre o qual é pousada uma mão em atitude tão claramente típica das gestantes. 

E, igualmente, as preocupações manifestadas aquando da Reforma Católica, quanto à 

humanização do divino na produção artística, encontram aqui um fundamento bem 

como as suas consequências, estas concretizadas em enterros, destruições e mutilações 

de muitos exemplares escultóricos. Se o ventre fosse apenas resultado do vestuário da 

época mencionada, seriam justificadas as questões e as preocupações formuladas sobre 

o mesmo?  

                                                           
344

OLIVEIRA MARQUES, A. H. – Portugal na crise dos séculos XIV e XV. In SERRÂO, Joel; 

OLIVEIRA MARQUES, A. H. (dir.) - Nova História de Portugal. Lisboa: Editoral Presença, 1987-1988. 

vol. IV, pp. 466-470. 
345

 Idem, vol. IV, p. 468. 



 

107 

No Barroco, apesar de a indumentária da Virgem seguir a moda da época
346

 

ritmada por volume, dinamismo e movimento cénico, isto é, os valores estéticos do 

próprio movimento artístico, a composição clássica (túnica, manto e véu
347

) é 

recuperada com a finalidade de conferir à imagem uma dimensão sagrada que havia 

perdido nos séculos anteriores, com início no Gótico e principalmente no Renascimento 

- a Mãe de Jesus é figurada como uma dama de corte, empregando sobretúnica, uma 

túnica colocada sobre uma camisa interior inicialmente até aos joelhos e depois reduzida 

a corpete, com decote a ser observável a camisa - uma progressiva humanização do 

próprio vestuário
348

. 

Em último lugar, no ventre ou no peito
349

 da Virgem da Expectação, em imagens 

executadas a partir do século XVIII, tem lugar um dístico solar com as iniciais I.H.S. 

que simboliza a presença de Jesus, quer pela inscrição, quer pela associação ao Sol, pela 

luz que imana e pela sua importância para a vida de todos os seres vivos, tal como Jesus 

o é para os cristãos, sendo, por isso, invocado como Ó Sol nascente, esplendor da Luz 

eterna e sol de justiça…
350

 na quinta Antífona do Ó. 

 

 Tendências e conclusões da análise iconográfica 

A iconografia é indubitavelmente percetível através das personagens e das 

características que as individualizam, as quais são identificadas pelos seus nomes e 

pelos atributos e, ainda, pela presença de elementos que se associam às personagens no 
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 Nesta exposição não abordamos as influências das modas europeias e a sua evolução, porque o 

vestuário empregue em imagens sagradas não segue diretamente essas tendências. 
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 O véu era utilizado pelas donzelas consagradas a Deus, tendo, por isso, um significado sagrado.  

No Gótico, por influência flamenga, este é eliminado gradualmente da representação de Maria, tal como é 

visível na Ficha de inventário Nº7, obra produzida em oficina flamenga no final do século XV. Quer a 
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com representações sem véu. Vd. TRENS, Manuel – María: iconografía de la Virgen en el arte 

español…pp. 627-636. 
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significado principal, pelo cenário da narração e pela sua compreensão dependente de 

um contexto. 

A Anunciação tem uma iconografia que é bem identificável pela representação de 

duas personagens, a Virgem Maria e o Anjo Gabriel, principalmente em ambiente 

interior na arte ocidental, a partir do tema bíblico presente no Novo Testamento que é a 

sua primeira fonte de inspiração. 

A diversidade iconográfica está assente na complexidade do momento, ou melhor, 

dos vários instantes que compõem a Anunciação, não podendo, portanto, haver a 

pretensão de definir uma exclusiva iconografia da Virgem da Anunciação. Contudo, 

algumas características individualizam esta iconografia em determinadas cronologias, 

havendo a introdução de algumas transformações que marcaram a sua evolução. 

Entre o século XIII e o XIV, a Anunciação é representada pela figura do Anjo 

Gabriel, em pé, exibindo filactéria e pela presença da Virgem Maria, em pé, com uma 

mão erguida e outra a segurar filactéria ou manto. 

Ainda do primeiro quartel do século XIII é conhecida a primeira representação da 

Virgem grávida, pertencente ao conjunto da Anunciação (Ficha de inventário Nº2), cujo 

modelo se afirmará no século XIV pelas mãos do Mestre Pêro, responsável pelas 

esculturas das designadas Senhoras do Ó. 

Segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida, na arte ocidental, a partir de meados 

do século XII, verifica-se uma alteração na atitude assumida pela Virgem Maria, de 

ocupada em tarefas domésticas, solução observável na arte oriental, «passa-se a preferir 

ver Maria em atitude de oração (…) opta-se por mostrar a Virgem de braços abertos, 

palmas para cima, na posição de orante, como até então se usou, e, no Norte da Europa, 

começa a aparecer um livro na sua mão esquerda»
351

. 
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Nos conjuntos escultóricos estudados é verificável a existência de livro 

primeiramente em exemplar datado do século XIV (Ficha de inventário Nº6), obra 

atribuída a oficinas de Paris, seguidamente em Anunciação, produzida em c. 1400-1430, 

numa oficina flamenga
352

 (Ficha de inventário Nº8).  

Do século XIV aos tempos mais recentes, a Virgem da Anunciação foi reproduzida 

individualmente, sendo designada como Virgem da Anunciação e Nossa Senhora da 

Encarnação com os atributos – mão esquerda com livro aberto e mão direita sobre o 

peito ou erguida com a palma aberta voltada lateralmente – que são expostos na cena da 

Anunciação, ou, maioritariamente integrando o grupo da Anunciação. 

Desde o século XV, o livro é um dos atributos mais presentes, o qual é tido pela 

Virgem na sua mão esquerda (uma do século XIV, uma do século XVI, duas do século 

XVII e uma do século XVIII, a qual segura um livro aberto com ambas as mãos) ou 

colocado sobre genuflexório, pousando a sua mão esquerda sobre o mesmo (três 

imagens do último quartel do século XV a meados do século XVI). 

Quatro são os exemplares cuja representação da Virgem da Anunciação surge 

isolada, sem a presença do Anjo Gabriel
353

, com livro aberto (Fichas de inventário Nºs 

19, 21, 22 e 25), sendo datados de meados do século XVI ao XVIII. 
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 A importação de esculturas oriundas de França e da Flandres bem como a vinda de escultures nórdicos 
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No século XVI, a representação realista da Encarnação, nomeadamente através da 

figura do Menino Jesus como homúnculo
354

 a encarnar no ventre da Virgem Maria ou 

do seu ventre esvaziado contendo o Menino Jesus em estado embrionário, foi contestada 

pela Igreja Católica e este tema iconográfico foi reformado. 

Assim, o Concílio de Trento (1545-1563) formulou diretrizes com a finalidade de 

«devolver a la Anunciation el caráter de nobleza y majestad que corresponde a uno de 

los misterios esenciales de la religión, y para trasladar ese tema del plano de la realidade 

cotidiana, en el cual degeneraba en escena de género, al mundo sobrenatural»
355

. 

Uma das componentes consideradas inovadoras é a presença de uma corte celestial 

de anjos que acompanha o Anjo Gabriel, uma embaixada celeste, que assiste ao anúncio 

e ladeia a figura do Espírito Santo, em forma de pomba, e de Deus Pai no cimo da 

composição
356

. Porém, no ano de 1560, Diogo Jacques
357

 em retábulo da Anunciação 

(Ficha de inventário Nº16) já havia introduzido essa novidade.  

Cada vez mais tem de imperar a consciência de que as alterações existentes na 

iconografia não foram uma sequência direta do Concílio e das suas orientações, 

mostrando este exemplo como a Igreja Católica pelo Concílio de Trento sistematizou 

teoricamente soluções que já iam sendo praticadas no tempo. Assim, uma nova 

linguagem artística não é exclusivamente consequência mas sim, igualmente, causa das 

diretivas apontadas. 
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 Verifica-se a defesa de que o mistério da Encarnação acontecia através da vinda do Menino Jesus já 

formado que se desenvolveria no ventre da Virgem, assumindo a natureza humana. Vd. ALMEIDA, Fr. 
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 Diogo Jacques foi discípulo de João de Ruão. Vd. SIMÕES, Pedro António; DIAS, Pedro - A 

escultura de Coimbra... pp. 149-151. 
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Outra alteração ocorreu no tratamento da figura do Anjo Gabriel, passando a ser 

reproduzido sobre nuvens ou em posição de voo de forma a marcar um maior 

distanciamento em relação à Virgem Maria, segurando um cetro envolvido em filactéria 

(Ficha de inventário Nº15) ou somente um ramo de açucenas (Ficha de inventário 

Nº26). A nível de posição é representado, também, ajoelhado, em genuflexão, perante a 

Virgem Maria (Ficha de inventário Nº27). 

Assim, quando Gabriel se inclina humildemente diante da Virgem depois de esta 

ter anuído à vontade divina, ele rende-lhe o culto que o Concílio previra para o 

Santíssimo Sacramento, assim se reunindo a nova doutrina às antigas tradições
358

. 

Do anúncio do Anjo Gabriel a Maria à Encarnação pela ação do Espírito Santo, a 

imaginária foi traduzindo estes momentos de forma diferenciada. No século XVI, a 

estes foi acrescido um segmento que corresponde ao instante final da própria 

Anunciação, isto é, após a aceitação de Maria, o mistério da encarnação acontece e 

perante a presença real de Jesus, no ventre da Virgem Maria, o Anjo Gabriel assume 

uma atitude de veneração, figurando ajoelhado, sem filactéria ou cetro ou ramo de 

açucenas (Ficha de inventário Nº24), contrariamente ao que era representado em 

cronologias anteriores. Este novo momento e, logo, esta nova iconografia do Anjo 

Gabriel é resultado da mentalidade religiosa da época marcada pelo profundo culto 

Eucarístico
359

.  

Relativamente à representação da Virgem Maria, as mudanças registadas prendem-

se com a posição assumida, principalmente ajoelhada com as mãos postas ou os braços 

cruzados, em atitude humilde, submissa e obediente
360

 - estado psicológico humilatio - 

(Fichas de inventário Nºs 18 e 24) ou, ainda, em pé, em atitude orante com as mãos com 

as palmas abertas e voltadas lateralmente para cima – estado meritatio - (Fichas de 

inventário Nºs 27 e 28). 
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 Vd. SOBRAL, Luís de Moura – A Anunciação na pintura portuguesa da Contra-Reforma... p. 112. 
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 Vd. Doutrina Eucarística Tridentina. In MARTINS, Fausto Sanches - Trono eucarístico do retábulo 
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Do século XVI ao XVIII, a disparidade iconográfica envolve conjuntos 

escultóricos executados segundo as alterações tridentinas, alguns em parte outros 

integralmente, bem como representações individualizadas da Virgem da Anunciação, 

em pé, com livro aberto. 

Indubitavelmente, uma distinta exceção refuta a tese de que o Concílio de Trento 

foi responsável pela modificação da iconografia da Anunciação, dado que algumas 

destas originalidades estão presentes em alto-relevo executado em c.1400-1430, em 

alabastro, oriundo de oficinas de Nottingham
361

 (Ficha de inventário Nº8).  

Reproduzimos, parcialmente, a sua descrição formal: composição organizada 

verticalmente em dois registos divididos por vaso com três açucenas, envolvidos por 

uma filactéria e encimado por uma pomba, símbolo do Espírito Santo. No registo 

direito, o Anjo Gabriel está representado em movimento descendente, pousando, em 

gesto de genuflexão, sobre o caule longitudinal das açucenas do vaso.  

No plano superior, Deus Pai é representado, a meio-corpo, com a boca aberta por 

onde uma língua comprida se estende alusiva à sabedoria do Verbo divino
362

 e com as 

mãos erguidas com as palma abertas voltadas lateralmente. Como prolongamento de 

direção da língua de Deus Pai surge uma pomba, símbolo do Espírito Santo, que 

estabelece a ligação entre Deus Pai e a Virgem Maria. 

No registo esquerdo, enquadrado por uma cortina semiaberta
363

, a Virgem Maria 

apresenta-se em grande escala, sobre uma almofada junto a um genuflexório, sobre o 

qual está colocado um livro aberto. As suas mãos estão erguidas com as palma abertas 

voltadas lateralmente. 
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 A imaginária importada de Inglaterra data desde os finais do século XIV. Vd. DIAS, Pedro - 

Importação de esculturas do Norte de Itália nos séculos XV e XVI. Coimbra: Livraria Minerva, 1987. p. 
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De autoria desconhecida surge no século XVIII (Ficha de inventário Nº26) um 

exemplar detentor de todas as características que têm sido entendidas como 

transformações no âmbito tridentino, isto é, no registo superior da composição está 

representado no lado direito Deus Pai que é envolvido por anjos e nuvens, destacando-

se no centro a presença do Espírito Santo em forma de pomba que derrama os seus raios 

de luz sobre a Virgem Maria. O Anjo Gabriel é representado ainda em voo descendente, 

o seu braço direito está erguido e com o dedo indicador direito aponta para a corte 

celestial (incluindo Deus Pai), segurando com a mão esquerda um ramo de açucenas. 

A Virgem Maria está ajoelhada no genuflexório, o qual é ladeado por anjos e 

apresenta um livro aberto. A sua mão direita está pousada sobre o peito, enquanto a mão 

esquerda encontra-se com a palma aberta voltada para baixo. 

 

Em síntese, a nível da atitude, dezanove imagens da Virgem da Anunciação estão 

de pé, datadas do século XIII ao XIX-XX, três são sentadas, dos séculos XIV-XV, e 

sete ajoelhadas, produzidas nos séculos XVI-XVIII; meramente a partir do século XVI é 

que a Virgem Maria é representada ajoelhada, justificável pela influência da tratadística 

pós-reformista aplicada na pintura, previamente abordada
364

. 

Os gestos das mãos mais frequentes são a mão no peito (dez - imaginária produzida 

entre o segundo quartel do século XIII e o século XVIII), a mão esquerda erguida 

(quatro - datadas maioritariamente entre o século XIV-XV) ou a mão direita erguida 

(cinco - uma do segundo quartel do século XIII, uma da centúria seguinte, uma da 

primeira metade do século XVI e duas do século XVII). 

Assim, segundo os estados psicológicos enumerados por Michael Baxandall
365

 e a 

representação dos gestos correspondentes, é imperativo concluir que os que têm maior 

expressão são os três primeiros, isto é, a conturbatio – inquietação, com o gesto das 

mãos, geralmente suspensas, em atitude de surpresa; a cogitatio – reflexão, que se 

traduz em uma mão pousada no peito e outra mão a segurar livro ou manto, e a 

interrogatio – interrogação, em que Virgem é figurada com a mão direita erguida, 

interpelando o Anjo. 

                                                           
364

 SOBRAL, Luís de Moura – A Anunciação na pintura portuguesa da Contra-Reforma...pp. 106-113. 
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Por fim, os estados psicológicos da humilatio e do meritatio encontram maior 

significado a partir do século XVI, tal como apresentamos anteriormente. 

 

Contrariamente à Anunciação, a iconografia da Virgem da Expectação não possui 

qualquer enquadramento nem fonte a partir da qual a mesma seja conhecida. Somente 

pela própria Anunciação é possível apreender a gravidez da Mãe de Jesus e situar a 

mesma desde esse momento até ao dia do nascimento do seu filho, isto é, o dia de Natal. 

Durante o período de gestação, o ventre desenvolve-se gradualmente, mas como é 

que os crentes compreenderiam que uma imagem se tratava da representação da Virgem 

Maria grávida caso o ventre não fosse apresentado com alguma saliência ou com 

alguma alusão à presença de Jesus? 

A iconografia da Virgem da Expectação na imaginária, segundo Manuel Joaquim 

Moreira da Rocha e Olímpia Maria da Cunha Loureiro
366

, engloba sete tipologias 

díspares, desde a ausência de ventre saliente, a figuração da Virgem com o Menino 

Jesus até às que são expressão visível da gravidez.  

Em Portugal, alguns dos tipos iconográficos indicados por estes autores não 

encontram expressão e aqueles que se prendem com a Virgem Maria com o Menino 

Jesus no braço ou ao colo, com o ventre saliente ou com o Menino Jesus, sem sinais 

externos de gravidez, são facilmente analisados como manifestação artística de uma 

diferente invocação. 

 Assim, salientamos duas das sete tipologias referidas, as quais são significativas 

no conjunto de imaginária por nós analisado: 

– Virgem Maria, de pé, com a mão esquerda ou direita sobre o ventre e a outra 

mão erguida (trinta exemplares, dos quais dois são do século XVII e quatro do século 

XVIII, dominando os datados dos séculos XIV-XV); 

– Virgem Maria, de pé, cujo ventre exibe um dístico solar onde estão inscritas as 

iniciais I.H.S (três imagens do século XVIII e uma dos séculos XIX-XX, produzida de 

acordo com modelo do século XVIII). 
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Quanto aos tipos iconográficos apontados por Manuel Hellin Crespo
367

, 

verificamos que apenas um - Virgem Maria que mostra o seu ventre esvaziado com o 

Menino Jesus em estado embrionário – não é concretizado na imaginária portuguesa. 

Os outros, que representam a Virgem Maria grávida com sinais externos de 

gravidez ou cujos gestos indicam que está grávida e, ainda, a Virgem com o 

monograma, símbolo ou imagem de Jesus no seu ventre, traduzem-se nas duas 

tipologias predominantes. 

A primeira representação da Virgem da Expectação é reconhecida na própria 

Virgem do conjunto da Anunciação da Igreja de S. Salvador de Bravães (Ficha de 

inventário Nº2), escultura arquitetónica românica, devido às características góticas que 

identificam esta iconografia, ou seja, a mão direita sobre o peito e a mão esquerda 

pousada sobre o ventre com saliência. 

O Gótico, distinguido por muitos fatores como a influência da liturgia hispânica, a 

nova mentalidade religiosa face à escultura devocional isenta e a devoção crescente à 

Virgem Maria, estabeleceu o início do hibridismo iconográfico da Anunciação e da 

Virgem da Expectação na figura da designada Senhora do Ó. 

 Deste modo, a Virgem (…) ostentando a sua gravidez, [documenta] a 

característica concentração espácio-temporal gótica que associa, na mesma imagem, a 

Saudação Angélica, a Encarnação e a Festa da Expectação, na oitava antes do 

Natal
368

.  

Contudo, nessas representações, dada a coexistência de momentos celebrados, a 

Virgem apresenta um ventre volumoso e caso seja identificada a presença de um anjo 

com ou sem filactéria, esta não se devia tratar de uma Anunciação, dado que o conteúdo 

da filactéria não seria o da saudação angélica mas sim a informação de que dentro de 

oito dias a Virgem daria à luz e teria um filho de seu nome Jesus de acordo com Manuel 

Trens
369

.  
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Na imaginária em estudo conseguimos identificar três imagens da Virgem 

expectante que pertenceram a Anunciação com Virgem grávida, isto é, com a presença 

do Anjo: uma proveniente da Capela do Fundador da Sé de Évora (Ficha de inventário 

Nº32), outra da Igreja do Mosteiro de São João de Tarouca (Ficha de inventário Nº 34) e 

a terceira da Igreja de Santa Maria de Alcáçova, Montemor-o-Velho, em Santarém 

(Ficha de inventário Nº 48), cujo Anjo possui filactéria
370

. E, ainda, enumeramos três 

exemplares de Anunciação com representação de Virgem grávida, integrando ambas as 

figuras visíveis na Igreja de S. Salvador de Bravães (Ficha de inventário Nº2), na lápide 

funerária de Rui Pires Alfageme, proveniente do Convento de São Francisco e 

atualmente no Museu de Évora (Ficha de inventário Nº9) e no Mosteiro da Batalha 

(Ficha de inventário Nº10). 

Pela nossa investigação, entendemos que a iconografia da Anunciação se cruzou 

com a iconografia da Virgem da Expectação nos finais do século XIII - inícios do XIV, 

todavia cada uma delas evoluiu de forma particular. 

 A iconografia da Virgem grávida tornou-se bem definida durante os séculos XIV e 

XV pelo gesto de uma mão erguida, enquanto a outra está pousada sobre ventre 

proeminente, representação presente na Anunciação, quando se trata da Virgem com 

sinais de gravidez, e na Virgem da Expectação enquanto expressão individual. 

A partir do século XVI, outros gestos são tidos pela Virgem da Expectação como é 

o caso da posição orante, com as mãos postas, visível em obras dos séculos XVI a 

XVIII (Fichas de inventário Nºs 55, 63 e 70) ou com as mãos com as palmas abertas 

voltadas para a frente/ lateralmente para cima em exemplares dos séculos XVII e XVIII 

(Fichas de inventário Nºs 59, 60, 61, 64, 65), cujo significado pode ser compreendido 

como atitude expectante, suplicante ou inclusive orante quando os braços se encontram 

erguidos ao nível da cintura. 

Concretamente nos exemplares dos séculos XVI a XVIII que apresentam as 

novidades iconográficas, a figuração do ventre é menos saliente, encobrindo a própria 

gravidez, e os gestos das mãos podem despertar uma complexa interpretação da 

invocação. 
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Aparentemente, as mudanças verificadas podem ser simplesmente justificadas no 

âmbito da Reforma Católica e do seu Concílio de Trento, cujas determinações 

espoletaram em alguns casos a destruição e a mutilação de muitas imagens (Fichas de 

inventário Nºs 41, 42 e 43), defendendo a sua substituição por outras menos realistas.  

Que fatores podem ter exercido uma maior influência do que a legislação tridentina 

nestas alterações? Um novo gosto suscitaria novos tipos iconográficos, os quais nem 

sequer foram formulados pelos autores Manuel Joaquim Moreira da Rocha e Olímpia 

Maria da Cunha Loureiro que se debruçaram sobre a problemática
371

? 

Apesar de a variedade iconográfica exposta pelos autores mencionados, de facto 

não é possível enquadrar a complexidade da iconografia dos séculos XVI ao XVIII num 

tipo iconográfico definido pelos mesmos, o que demonstra que os exemplares desta 

cronologia por nós estudados não foram contemplados nem foram nomeados como 

hipótese de análise. 

Ainda no século XVIII, século repleto de soluções iconográficas para esta 

invocação, a iconografia da Virgem da Expectação recuperou o modelo medieval, 

definido pela representação da Virgem com uma mão erguida e outra pousada no ventre 

(Ficha de inventário Nº67). Este coexistiu com a opção de uma mão erguida, enquanto a 

que era colocada sobre o ventre pousa sobre o peito (Ficha de inventário Nº71) e, ainda, 

com o modelo que tem sido interpretado como exclusivo deste século e aquele que mais 

dignifica a Virgem Maria enquanto grávida como figura sagrada e não como humana de 

acordo com as orientações tridentinas. Com essa finalidade, a Virgem é retratada com a 

sua mão esquerda sobre o peito e com a mão direita segura um cetro, exibindo um 

dístico solar com as iniciais I.H.S. no ventre (Fichas de inventário Nºs 73, 74 e 75).  

Um outro elemento importante é a coroa, quer esculpida e integrante na escultura 

(Fichas de inventário Nºs 30 e 55) quer colocada, amovível e em metal, posteriormente 

em diversas imagens. Maioritariamente os exemplares que exibem coroa datam dos 

séculos XVII e XVIII, sendo possível enumerar um conjunto significativo (Fichas de 
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inventário Nºs 58 a 60, 62 a 67, 70, 74, 77 e 78)
372

. Este adorno, assim como o cetro, 

são símbolos do poder soberano e pretendem dignificar a figura da Mãe de Jesus. 

Por fim, é necessário concluir que a diversidade iconográfica da Expectação, 

notória a partir do século XVI, revela diferentes perspetivas quanto à representação da 

gravidez e que a simultaneidade de certos tipos iconográficos em espaços e tempos 

díspares é motivada pelas práticas devocionais que perduraram e exigiram que a Mãe de 

Jesus em estado gestante fosse representada segundo modelos visíveis da gravidez. 

Uma resposta única não será possível oferecer por se tratar da expressão artística de 

um culto tão próximo humanamente das necessidades protetoras da gravidez e do parto, 

porém o caminho percorrido pela iconografia da imaginária da Expectação tem o seu 

início na própria Anunciação e o seu desenlace conduz-nos à invocação da Imaculada 

Conceição. 

 

4.3. Estudos de caso: as transformações no culto e na iconografia 

4.3.1. A descontextualização da imaginária: Anunciação ou Virgem da Expectação? 

A uniformidade iconográfica que congregou, nos séculos XIV e XV, a 

representação da Anunciação e da Virgem Maria expectante impulsionou o surgimento 

da Senhora do Ó - Virgem Maria com sinais externos de gravidez - que é identificada 

quer individualmente quer em grupo escultórico com um Anjo que comunica o 

nascimento de Jesus dentro de dias e não o início da sua vida no ventre materno (este 

claramente já se encontra em adiantado desenvolvimento). 

Deste modo, a identificação e a interpretação desta imaginária tem de ser 

devidamente contextualizada para não induzir a que seja considerada uma Anunciação 

quando há a presença do Anjo ou uma Virgem da Expectação quando está isolada, pois 

o desmembramento do conjunto datado desta cronologia não pode originar diferentes 

leituras iconográficas. 
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Apesar de a liturgia hispânica ter transferido a solenidade da Anunciação para a da 

Expectação e de ambas serem celebradas no mesmo dia - 18 de dezembro, somente é 

possível afirmar que uma imagem da Virgem Maria grávida é a Senhora do Ó, Virgem 

gestante que espera o nascimento do seu Filho dada a ausência de particularização da 

iconografia da Virgem na Anunciação ou após a Encarnação, sendo a Virgem, a partir 

deste mistério, expectante. 

Quer na igreja do Mosteiro de São João de Tarouca (Ficha de inventário Nº 34), 

quer na Igreja de Santa Maria da Alcáçova (Ficha de inventário Nº 48), existiu a 

figuração da Virgem Maria grávida com um Anjo, imagens do século XIV que 

atualmente se encontram, respetivamente, separadas e desenquadradas espacialmente.  

No caso das esculturas religiosas da igreja do Mosteiro de São João de Tarouca, a 

Virgem foi transferida para o Museu de Lamego, permanecendo a escultura de um 

Anjo
373

. 

Por sua vez, na Igreja de Santa Maria da Alcáçova, a Virgem está localizada no 

altar de capela absidiolar, enquanto o Anjo se encontra em mísula fronteira adossado à 

coluna da referida capela. 

Em suma, durante o Gótico, perante a representação da Virgem Maria grávida não 

é aceitável distingui-la como Virgem da Anunciação ou como Virgem da Expectação, é 

sim expressão da simultaneidade iconográfica abrangida pela iconografia da Nossa 

Senhora do Ó, título pelo qual foi nomeada a imaginária de Mestre Pêro que traduzia a 

gravidez realista e humana da Virgem no contexto peninsular.  
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4.3.2. Sé de Évora 

A partir do ano de 1495, D. Afonso de Portugal, bispo de Évora, encetou um 

conjunto de transformações na Sé, devido ao seu estado de degradação, que se traduziu 

na reconstrução de grande parte do edifício, obrigando à interrupção e à alteração de 

alguns dos altares medievais
 374

.
 

No âmbito destas obras, a localização da imagem da Virgem da Expectação do 

século XV pode ter sofrido alteração. Pertencera esta a um conjunto escultórico da 

Anunciação ou terá sido concebida como escultura individual?  

No artigo intitulado O voo do Arcanjo. Proposta sobre património escultórico 

deslocado
375

, Carla Varela Fernandes salienta a necessidade de equacionar sobre as 

possíveis modificações na localização original de uma escultura de vulto-pleno e do seu 

suporte arquitetónico (uma mísula), concretamente o objeto de estudo é a escultura do 

Anjo Gabriel de meados do século XV, existente na Igreja de S. Joãozinho. 

 Ao longo de várias formulações, a autora tenta estabelecer uma relação entre esta 

peça e a da Virgem da Expectação da Sé, concluindo que não existe paralelismo 

estilístico e, por isso, não terão constituído uma Anunciação. 

Quanto à Virgem, esta apresenta filactéria com o seu fiat - ECCE ANCILA 

DOMINI FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM TUUM - sem provavelmente necessitar 

da presença do mensageiro celeste, por ser expressão da articulação do momento da 

Anunciação com a Encarnação e posterior Expectação, característica da escultura gótica 

da Senhora do Ó que reúne a Saudação Angélica, a Encarnação e a Festa da 

Expectação, na oitava antes do Natal
376

. 
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Contudo, a filactéria não é um dos atributos da iconografia da Senhora do Ó, mas 

sim identificativa da Anunciação, podendo a sua inclusão ser uma opção de sistematizar 

os distintos mistérios representados numa única imagem e, assim, os crentes 

conseguirem reconhecer os mesmos apesar de o ventre saliente e da mão pousada sobre 

este serem os atributos pelos quais a Senhora do Ó é distinguida. 

Nos inícios do século XVI, um Anjo, datado de cerca de 1508-1509 e atribuído a 

Oliver de Gand, segundo Pedro Dias e Fernando Grilo
377

, o qual terá sido encomendado 

pelo próprio D. Afonso de Portugal no contexto previamente explicitado, foi disposto 

próximo da Virgem da Expectação. 

Qual a razão para esta encomenda? Terá ocorrido a substituição do Anjo cuja 

existência se desconhece e que acompanhava a Virgem da Expectação? Terá havido a 

urgência de transformar o culto da Senhora do Ó em Anunciação e regularizá-lo na 

conjuntura anunciada da Reforma Católica?  

Se na análise considerarmos ambas as figuras como se tratasse de uma Anunciação, 

apesar de terem sido executadas em diferentes cronologias, é imperativo afirmar que a 

representação da Virgem não adquire iconograficamente um novo sentido, pois apenas 

formalmente aparenta tratar-se de uma outra invocação. Assim, esta assume 

invariavelmente o significado de Nossa Senhora do Ó, grávida e com a mão sobre o 

ventre saliente, permanecendo como expressão da Expectação, dado que o hibridismo 

iconográfico da Anunciação e da Virgem da Expectação na designada Senhora do Ó que 

marcou o Gótico foi uma realidade que só conheceu variação na centúria de XVI com a 

evolução independente de cada iconografia. 
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4.3.3. Capela de Nossa Senhora do Ó, no Porto 

Nos Encontros de Histórias e Memórias - "Memórias das Festas de Nª Srª do Ó", 

realizados a 31 de janeiro de 2015, no âmbito da Exposição Porto Desconhecido no 

Museu Nacional de Soares dos Reis, foi traçada a história do culto da Nossa Senhora do 

Ó na cidade do Porto, mais concretamente na Capela da Ribeira. A partir do registo 

audiovisual
378

, esclarecemos alguns aspetos relativos à localização da Capela conhecida 

como de Nossa Senhora do Ó e à existência de várias imagens da Virgem da 

Expectação associadas a esta Capela. 

Originalmente, a Capela de Nossa Senhora do Ó localizava-se na Porta da 

Ribeira
379

, mas, devido ao programa de melhoramentos na praça da Ribeira
380

 em 1778, 

a Capela, localizada na porta principal da cidade, foi destruída. 

No Santuário Mariano
381

, o seu autor menciona que a imagem de Nossa Senhora 

do Ó existente na Porta da Ribeira é uma escultura de madeira que tem em seus braços 

ao mesmo doce fruto de seu virgineo ventre, constatação que conduz a que se interprete 

como a Virgem com o Menino Jesus nos seus braços, porém não se poderá tratar de 

uma representação em que a Virgem envolve o seu ventre com os seus braços?  

A mencionada Capela foi reconstruída e concluída em 1784, tendo a mesma 

desaparecido em 1821 devido à demolição da própria muralha. Nessa data, a imagem de 

Nossa Senhora do Ó foi transferida para a Capela de Nossa Senhora da Piedade, do Cais 

ou do Terreiro, passando esta a ser mais conhecida por Capela de Nossa Senhora do Ó. 

Pedro Vitorino é outro autor que clarifica quanto à história da Capela de Nossa 

Senhora do Ó
382

, expondo inclusive uma gravura da Virgem da Expectação como a 

imagem moderna da Virgem da Expectação da Capela do Terreiro
383

 em que a Virgem 

apresenta a mão esquerda pousada no peito, enquanto o braço direito está estendido e a 

mão se ergue, abaixo do nível da cintura, com a palma aberta voltada lateralmente e no 
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ventre exibe dístico solar com as iniciais I.H.S. Corresponderia esta gravura à escultura 

da Virgem da Expectação que realmente existia na Capela? Seria esta a escultura 

originária da Porta da Ribeira? 

Atualmente, no interior da Capela é visível, na capela-mor em nicho lateral, uma 

imagem de vestir ou que recebeu indumentária têxtil (túnica e manto) que dificulta a 

interpretação iconográfica, mas que não impede que o ventre proeminente seja visível. 

No seu exterior, no nicho da fachada, está presente uma escultura em pedra, de 

datação inconclusiva, representando a Virgem Maria com as mãos postas (Ficha de 

inventário Nº 79) que iconograficamente pode ser considerada como Virgem da 

Expectação. 

Em 1982, foi criada a primeira Comissão de Festas que se responsabilizou pela 

reabilitação da festa da Virgem da Expectação com um duplo objetivo: reativar as festas 

que vigoravam no século XVIII e recuperar a capela para a mesma estar aberta ao 

público. Desde esse ano até ao presente, as festas da Nossa Senhora do Ó têm vindo a 

ser concretizadas num dos fins de semana de setembro, sendo reaberta a Capela, 

havendo celebração da Eucaristia e a realização da procissão que integra uma imagem 

da Virgem da Expectação encomendada no século XX segundo soluções iconográficas 

medievais (Ficha de inventário Nº 80); esta escultura está em depósito na Igreja de S. 

Nicolau e somente é usada na procissão.  

Nos tempos atuais, a Capela apelidada de Nossa Senhora do Ó possui três 

diferentes representações escultóricas da Virgem da Expectação, contudo estas não 

constituem a totalidade da imaginária desta invocação que vigorou na capela original de 

Nossa Senhora do Ó e que esteve presente nos edifícios religiosos mencionados, dado 

que a inconformidade entre as descrições e as imagens conhecidas reporta para a 

existência de um maior número de exemplares. 
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4.3.4. Anunciação ou Virgem da Expectação: coexistência na imaginária da época 

contemporânea? 

Em Silva Escura (Ficha de inventário Nº 29), existe uma imagem da Virgem Maria 

que poderá datar de finais do século XVIII, contudo devido a intervenções recentes 

possivelmente dos séculos XIX-XX, em termos de repinte, encarnações e douramento, a 

sua cronologia estende-se a séculos posteriores, que apresenta os braços estendidos e 

ambas as mãos encontram-se com as palmas abertas e voltadas lateralmente. 

Na obra O culto de Maria Santíssima na diocese do Porto
 384

 e nas Memórias 

Paroquiais
385

 há a referência ao culto dirigido à Virgem da Expectação, sendo esta 

patrona e com festividade a 18 de dezembro. 

Segundo informações recolhidas
386

, presentemente o culto existente é à Virgem da 

Anunciação e a presença da Virgem da Expectação não é reconhecida na paróquia. 

Então, tratar-se-ão de diferentes designações dadas à mesma imagem? Terá 

ocorrido, em tempo anterior, a alteração da escultura religiosa?  

Uma vez mais, a iconografia espoleta duplas interpretações, porque esta 

representação da Virgem apresenta paralelismo com a da Anunciação (Fichas de 

inventário Nºs 27 e 28) e com a da Virgem da Expectação (Fichas de inventário Nºs 64 

e 65), imaginária dos séculos XVII-XVIII.  

Assim, urge questionar sobre a hipótese de um novo cruzamento da iconografia da 

Anunciação e da Virgem da Expectação nos séculos XVII e XVIII ou indagar do errado 

título atribuído a estas imagens, podendo estas, pela ausência de gestos exteriores da 

gravidez, particularmente o toque no ventre, terem sido integrantes de uma Anunciação 

ou, devido ao contexto pós-Trento, ser aceite esta figuração pela sua associação à 

Anunciação. 

O hibridismo iconográfico que marcou o período Gótico não tem fundamento neste 

contexto. 
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Conclusão  

Ao concluir a presente dissertação, recordando os objetivos e as questões que 

expusemos na Introdução, o balanço entre o proposto e o concretizado é muito positivo. 

De todos os intentos consideramos que os menos desenvolvidos prenderam-se com 

as implicações de cada contexto, desde o Românico ao Barroco, na produção artística, 

por um lado devido à abundante historiografia existente, e por outro pela procura em 

responder aos outros objetivos que considerámos mais pertinentes para a realização do 

nosso propósito central, isto é, a análise iconográfica da imaginária de invocação 

mariana com o título da Expectação, do Românico ao Barroco, em Portugal. 

Outro aspeto que consideramos não cumprido ou cumprido em parte, o qual apenas 

mencionámos anteriormente e que problematizaremos em seguida, é o que consiste em 

indicar caminhos, após o século XVIII, a nível da produção de imaginária da Virgem da 

Expectação. Mais do que nomear as soluções iconográficas adotadas, é relevante 

compreender como o culto perdurou (ou não) no tempo e o modo como este foi 

interpretado por parte da sociedade cada vez mais laica, a qual foi responsável pelo 

surgimento de outras invocações associadas à gestação e ao nascimento. 

 Esperamos que as hipóteses e questões formuladas sejam o início para futuros 

trabalhos. 

No decurso da sua redação, tivemos necessidade de alargar a cronologia em estudo 

até ao século XIX, aflorando mesmo o século XX, porque contrariamente ao que é 

exposto e repetido por alguns autores, a imaginária da Virgem da Expectação não 

desapareceu repentinamente nem no século XVI nem após o século XVIII, tendo em 

vista esclarecer sobre a sua permanência, enquanto iconografia e devoção, no tempo. 

Em termos de dimensão espacial, abrangemos mais dois países pela pertinência de 

estudos existentes com os quais contactámos pela pesquisa bibliográfica. Assim, 

Espanha foi abordada para comprovar a tipologia iconográfica da Anunciação com 

Virgem grávida, do tipo ibérico no período Gótico, enquanto a França foi mencionada 

com o intuito de realçar a representação realista da gravidez, com ventre saliente, além 

da Península Ibérica. A análise articulada da imaginária de diferentes países, feita por 
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nós de modo sintético (e que apresentamos em apêndice), é um ponto de partida para 

compreender a evolução da iconografia da Virgem expectante sob diferentes soluções 

que multiplicam as que são conhecidas no contexto português. 

Assim, aprofundar a análise comparativa das esculturas da Virgem da Expectação 

produzidas em Portugal, em Espanha e na França e, ainda, iniciar a mesma para outros 

espaços como é o caso do Brasil, onde o culto da Virgem da Expectação foi introduzido 

pelos portugueses, foram e são propostas que entendemos ser relevantes para que esta 

iconografia seja melhor analisada e perspetivada em contexto internacional.  

Pela pesquisa bibliográfica tivemos, também, acesso à explicação fundamentada da 

representação da Virgem grávida na Anunciação, problemática para a qual a imaginária 

não dava resposta pelas suas características formais. 

Algumas fontes de informação consultadas forneceram elementos que não 

contribuíram diretamente para a identificação da imaginária em questão por não 

possuírem datação, descrição, nem registo visual. Contudo, pelo seu cruzamento com 

outras fontes, possibilitaram a elaboração das fichas de inventário.  

A análise iconográfica mostrou a reduzida ou mesmo nula abordagem de alguns 

tipos iconográficos da Virgem da Expectação por parte dos autores que se debruçaram 

sobre este assunto e evidenciou como as soluções iconográficas oscilaram entre a teoria 

e a prática face às diretrizes tridentinas. 

Muitos foram os conhecimentos adquiridos, alguns inéditos, mas são ainda muitas 

as questões que surgem com a pretensão de propor novos percursos de investigação de 

modo a ser aprofundada, valorizada e preservada a iconografia da imaginária da 

invocação mariana da Expectação. 

Através dos dados recolhidos, relidos, reinterpretados a partir da bibliografia 

produzida sobre a temática ou temas paralelos e pela sua articulação com as fontes 

visuais, traçámos a evolução desta iconografia em Portugal, salientando a sua conexão 

com a Anunciação, surgindo desta e individualizando-se. 

A iconografia da Virgem da Expectação teve como sua principal influência a 

descrição do Apocalipse, concretamente a figura da Virgem Apocalíptica cuja 

iconografia encontrou reflexos na pintura de ícones bizantinos. No caso da escultura, em 
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território português, a primeira representação da Expectação que para já conhecemos é 

da Virgem da Anunciação da Igreja de S. Salvador de Bravães, escultura arquitetónica, 

datada do primeiro quartel do século XIII. 

Os gestos, a mão sobre o ventre que apresenta alguma saliência e a mão sobre o 

peito, assumidos pela Virgem Maria na Anunciação referida devem ser interpretados 

como a aquisição de uma atitude ativa no mistério da Encarnação, acolhendo o anúncio 

do Anjo Gabriel, entregando a sua vida para receber a vida de Jesus, sendo, assim, 

geradora de vida pela ação do Espírito Santo.  

A gestualidade, o toque, os sentidos e a dimensão humana tão valorizados no 

Gótico têm neste exemplar a sua primeira manifestação conhecida, até à nossa 

atualidade, concretizadas na forma como a mão está colocada sobre o ventre de modo a 

exteriorizar a realização do momento da Encarnação. 

Quanto à saliência do ventre, esta surge na Anunciação devido à celebração da 

Anunciação no dia da Expectação, 18 de dezembro, segundo a liturgia hispânica 

conforme abordamos. Portanto, a Virgem grávida é uma solução artística que resulta da 

coexistência de dois cultos num único dia, justificando que a Virgem fosse apresentada 

já com o ventre saliente, acompanhada pelo Anjo Gabriel, por se tratar de uma data 

próxima do nascimento de Jesus. 

A liturgia hispânica terá sido a única razão para esta solução iconográfica? Haverá 

outros motivos ou influências que devem ser considerados? Compreendemos que o peso 

da liturgia hispânica é ocasionador considerável desta nova iconografia, todavia 

questionar outras hipóteses e verifica-las constitui uma perspetiva já problematizada
387

, 

mas sem resposta, para futura investigação. 

Contudo, a Anunciação continuou a ser, em alguns lugares na Península Ibérica, 

celebrada a 25 de março, de acordo com a liturgia romana, a qual desde o século XI foi 
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introduzida neste espaço, facto que explica a representação da Virgem sem estar grávida 

na Anunciação.  

Em Portugal, a imaginária da Anunciação representando a Virgem grávida é 

diminuta relativamente ao número de exemplares da reconhecida Senhora do Ó, cujo 

modelo da autoria de Mestre Pêro se repetiu e caracterizou a produção escultórica desta 

invocação nos séculos XIV e XV, sendo uma das três iconografias (Virgem em pé ou 

sentada com Menino Jesus) mais significativas nesta cronologia. Perante esta 

constatação, são várias as perguntas levantadas: haverá desconhecimento da 

(des)localização da figura do Anjo Gabriel? Houve alteração no lugar primitivo ou na 

transferência para outro local, existindo, por isso, desmembramento do conjunto da 

Anunciação? Ter-se-á registado um abrandamento da influência da liturgia hispânica em 

território nacional a partir do século XIII? 

Ao longo dos séculos XIII a XV, existiram as mencionadas duas opções da 

iconografia da Anunciação no que respeita à representação da Virgem Maria, tendendo 

esta gradualmente a se individualizar nos séculos XV e XVI. A partir desta cronologia, 

a Anunciação e a Virgem da Expectação percorreram um caminho iconográfico distinto, 

sendo cada invocação representada através de diversas soluções. 

Do século XVI ao XVIII, a iconografia da Virgem da Expectação foi influenciada 

pelo ambiente de Reforma(s) que colocou a arte como instrumento pedagógico e 

catequético ao serviço da Igreja Católica. Apesar de esta invocação expressar de modo 

tão humano e realista o mistério da gravidez da Virgem Maria, quer pelo ventre saliente 

quer pelo gesto assumido pela sua mão pousada sobre este, as tipologias que refletem 

esses aspetos permaneceram, não sendo submetida a imaginária a uma única solução 

como é frequentemente exposto pela historiografia da arte. Das diferentes opções 

iconográficas vigentes, por assentar nos princípios defendidos pela Igreja Católica e no 

sentido de sacralizar o mistério da Encarnação e a figura da Mãe do Salvador, 

identificamos como a iconografia oficial a que integra um dístico solar com o 

monograma I.H.S., um cetro e, geralmente, uma coroa. 
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Durante e após o século XVIII, a produção de imaginária da iconografia da 

Expectação parece ter seguido novas fórmulas condicentes com uma nova mentalidade 

religiosa, conhecendo novas invocações ligadas à maternidade e à natalidade como os 

casos das Senhoras do Bom Parto, do Bom Sucesso ou da Boa Hora, cuja iconografia já 

integra uma figura do Menino Jesus. 

Em 1854, a definição solene do dogma da Imaculada Conceição reavivou este 

culto, entendido por parte dos crentes como respeitante à conceção de Jesus no ventre 

da Virgem Maria, associando, também, esta invocação à proteção da maternidade. 

Com esta dissertação consideramos ter apontado novas direções para o estudo da 

iconografia da Expectação em representação escultórica, com a indicação de tipologias 

e com a exposição da crítica bibliográfica, aludindo a dimensões não referidas pela 

historiografia da arte portuguesa quanto ao nosso objeto de estudo. 

Em suma, o nosso objetivo de sistematização da análise evolutiva iconográfica da 

imaginária da invocação mariana da Expectação, que contempla a Anunciação e a 

Nossa Senhora do Ó, título que é dado particularmente em Portugal, desde a sua 

primeira representação até aos tempos atuais, foi, cremos, substancialmente 

concretizado. 

 Ainda que, o estudo-síntese proposto e desenvolvido por nós não seja uma 

realidade definitiva, novas e mais problemáticas foram continuamente mencionadas 

para que a esta abordagem sejam acrescidos saberes e sejam aplicadas diferentes 

metodologias, visando despertar o aparecimento de novos trabalhos sobre o tema. 
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