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“Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo
lugar. De repente veio de céu um ruído, como que um vento impetuoso, e encheu
toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de
fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios
do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes
concedia que falassem.
Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações
que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão; e
estava confusa por que cada um os ouvia falar na própria língua. E todos pasmavam
e se admiravam, dizendo uns aos outros:Pois quê! Não são galileus todos estes que
estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em
que nascemos?
[…]
E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros:Que quer
dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto.“
(Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13)
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I. Precedentes
Na virada do século XV para o seguinte, inaugurou-se um período áureo na pintura
portuguesa com a intensificação da encomenda tanto de dentro como de fora do país.
Ligado diretamente ao grande bem-estar económico que a nação atravessava na altura, o
qual permitiu o cumprimento de uma política de fausto por parte da corte do rei D.
Manuel I, este período conheceu um significativo impulso inicial a partir de meados do
século XIV, apresentando desde então resultados visíveis definidos sob o perfil do
chamado estilo manuelino, a boa época da pintura portuguesa.
“Diversas razões podem justificar a encomenda de uma obra de arte; as
motivações que conduziram à encomenda, até então pouco generalizada, de pintura,
no período considerado, parecem estar fundamentalmente associadas à emergência
de um novo gosto que, por sua vez, é indissociável da formação de uma nova
mentalidade e de alterações sensíveis na esfera do pensamento religioso. “
(Baptista, pg. 199)

Durante os séculos referidos, começou a entrar em evidência um intenso desejo de
renovação estética, abrangendo não apenas a pintura mas todas as outras artes, motivando
grande alargamento da encomenda tanto para as oficinas locais quanto para as
estrangeiras, sendo estas últimas, no entanto, as grandes influenciadoras do gosto.
A rota das pinturas produzidas neste período, sobretudo ligadas à reforma ou
edificação de espaços arquitetónicos, passou a integrar também regiões até a altura
artisticamente periféricas e distantes dos centros de poder, mais concretamente o Alto
Douro e as Beiras. Além destas, estavam em Lisboa, Évora e Coimbra os polos
irradiadores, exercendo o papel de eixos fundamentais impulsionadores de toda a pintura
portuguesa quatrocento e quinhentista.
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“A melhor pintura do primeiro terço do século XVI acusa, dentro dos temas
religiosos que ilustrou, um vivo e típico sentimento da cor e um refinado gosto pelos
belos trajes e adereços das figuras. Nas composições, a arquitectura representada,
sem eliminar por completo os últimos vestígios góticos, incorpora já as elegantes
formas renascentistas, segundo os modelos dos mestres de Antuérpia.”
(Gusmão, Adriano; “O Mestre da Madre de Deus”, p. 24 )
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II. Jorge Afonso
Cunhado do grande pintor Francisco Henriques, sogro de Gregório Lopes, tio das
mulheres de Cristóvão de Figueiredo e de Garcia Fernandes, trabalhando em oficina
organizada em Lisboa desde, acredita-se, 1504, o pintor régio com cargo duplamente
reconhecido por D. Manuel I e D. João III, Jorge Afonso (1470 - 1540) esteve numa posição
privilegiada no panorama pictórico de sua época, permitindo-lhe impulsionar os caminhos
cada vez mais autónomos da pintura portuguesa renascentista.
Se não na posição de dirigente, pelo menos como examinador e veedor de todas as obras
de pymtura de encomenda régia, Jorge Afonso esteve diretamente ligado às grandes
empreitadas oficiais, tendo tido oportunidades de trabalhar em conjuntos pictóricos que
representam hoje núcleos fundamentais para a identificação de importantes traços
definidores da pintura cosmopolita entre as décadas de 10 e 30 do século XVI.
Dentro destes conjuntos, os mais importantes e que merecem maior destaque são os
grupos retabulares da charola do Convento de Cristo em Tomar (1512), da Igreja do
Convento da Madre de Deus (1515) e da igreja do Convento de Jesus de Setúbal, constando
como aqueles não apenas supervisionados, mas possivelmente dirigidos pelo próprio
mestre. Além disso, estão documentadas algumas obras que revelam grande variedade de
interesses desenvolvida pelo mestre, incluindo bandeiras para a receção do Preste João na
embaixada portuguesa e para a expedição a Mamora (1515) e o retábulo da Igreja da
Conceição em Lisboa, no qual ficou responsável pelos estofos e douramento da marcenaria
(1519), das quais não restou qualquer vestígio.
Em sua oficina, montada no Rossio em edifícios anexos ao Mosteiro de São
Domingos, Jorge Afonso não deixou de beneficiar o círculo de pintores à sua volta com
contratos e adjudicação de empreitadas, consequentemente tutorando um número de
figuras que vieram a ser tão ou mais importantes que o mestre. Diferenças entre painéis e
até mesmo dentro das mesmas composições atestam estas tendências para o trabalho
coletivo, definindor de todo o labor em grande parte das oficinas nacionais.
Se por um lado as disparidades presentes nas pinturas revelam um mestre algo
imaturo1, sobretudo em Tomar, já no Convento da Madre de Deus é possível identificar um
pintor em um nível bastante superior de segurança, com manuseamento da luz e
distribuição das cores mais coerente, resultando num conjunto final de grande
homogeneidade. Permanecendo, no entanto, a síntese e a simplificação como características
mais marcantes de toda a obra atribuída a Jorge Afonso.
Dentro deste último conjunto referido, inicialmente constituindo o que muito
provavelmente foi um retábulo do cenóbio, desde então desagregado e hoje protegido nas
reservas do Museu Nacional de Arte Antiga, está o “Pentecostes”que será tratado com
maior profundidade neste trabalho.
1

Ou apenas indica um pintor de carácter mais experimentalista.
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III. O Retábulo da Madre de Deus
“Injustamente confundido entre outros pintores de sua época, o Mestre da
Madre de Deus não ocupa o lugar que por direito lhe pertence dentro do panorama
da nossa pintura quinhentista. Não só por merecimento próprio como até por razão
histórica há que colocá-lo no primeiro plano, tanto mais que foi entre nós um
inovador.
Pode afoitamente dizer-se que o Mestre da Madre de Deus […] está para o
século XVI como Nuno Gonçalves está para o século XV.”
(Gusmão, p. 24)

Quando toda a documentação e informações disponíveis pareciam de pouco ou
nenhum interesse e o antigo conjunto permanecia apenas como mais um simples retábulo,
o olhar atento e sensível de Luís Reis Santos foi capaz de identificar a sua importância,
sendo também o responsável por encontrar a única tábua cronografada da série, desde a
muito retirada da Aparição de Cristo a Virgem para ser usada em outro painel.
É desconhecida a constituição original do retábulo, mandado fazer por D. Leonor
(1458-1525) em 15152, no entanto, grande parte das propostas de reconstituição incluem
sete episódios bíblicos chave: Anunciação, Adoração dos Magos, Adoração dos Pastores,
Ascensão de Cristo, Aparição de Cristo à Virgem, Pentecostes e Assunção da Virgem, aos quais
Fernando António Baptista Pereira e Dagoberto Markl acrescentam S. Francisco Entregando
os Estatutos da Ordem à Santa Clara, justificando a inclusão da peça no conjunto através da
ligação da Igreja à fundadora da ordem, Santa Clara, com a representação do episódio que
levou à sua fundação. No entanto, as alterações nas dimensões originais para inserção em
novos enquadramentos, aliadas às mudanças nas configurações da igreja primitiva
dificultam determinar com certeza o número de painéis ou a organização dos mesmos.
Os modelos compositivos e narrativos que organizam as pinturas do conjunto são,
sem dúvida alguma, de absoluta inovação para o seu tempo. O programa iconográfico é,
até a altura, original e sem nenhum paralelo na pintura nacional ou importada, muito
provavelmente influenciado por algum sábio da corte de D. Leonor. Talvez Gil Vicente ou
Cataldo Parisio, humanista secretário particular de D. Manuel I.
Cristo e as várias manifestações do Verbo parecem ser o tema central, sendo a Virgem
apenas o recetáculo e veículo da cristofania. O políptico inclui, portanto, a revelação e
difusão do Verbo, nas adorações e na entrega dos estatutos, as descidas do Espírito Santo
no Pentecostes e na Anunciação, representando esta última, junto com a Assunção da Virgem,
as recompensas da vida no evangelho e, por fim, o anúncio do fim dos tempos com a
Ascenção de Cristo. O Calvário, que pareceria estranho faltar num retábulo da altura, pode
ser visto representado ao fundo da Entrega dos Estatutos, fechando o programa iconográfico
do retábulo.
Inúmeros aspetos permitem definir o grande refino destes painéis, desde a serena
monumentalidade das figuras até o grande requinte das arquiteturas e adereços e o
2

Data descoberta numa prancha que havia sido separada da Aparição de Cristo a Virgem para substituir outra com as
mesmas dimensões em outro painel, surgindo daí a denominação inicial de “Mestre de 1515”, havendo atualmente
consenso geral quanto à identificação deste como Jorge Afonso.
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emprego virtuoso da cor, revelando Jorge Afonso como um excelente colorista
representando, nas palavras de Alexandre Gusmão um dos primeiros de seu tempo.
Em relação a Tomar, esta série apresenta uma visão formal menos sintética,
transparecendo uma grande sensibilidade matérica através de velaturas extremamente
suaves, através das quais é muitas vezes possível observar o desenho subjacente.
Pontualmente, os rostos também são dotados de enorme caracterização, conferindo-os
grande poder e beleza.
Ainda em relação a Tomar, fica clara uma maior preocupação com a adaptação das
composições à forma dos painéis sobre as quais foram pintadas, sobretudo nas tábuas
trapezoidais, provavelmente responsáveis por rematar lateralmente a parte superior do
conjunto, revelando nelas um grande domínio da perspetiva aérea.
Não é de todo inesperado observar alguma disparidade de soluções formais entre as
pinturas da oficina, tanto em termos de esquemas compositivos como em figurações
específicas, o que não apenas evidencia um trabalho em conjunto, mas indica também um
carácter mais experimental por parte do artista, já referido anteriormente, suportado pelas
igualmente já referidas obras em materiais menos vulgares à pintura.
“Na sua oficina teria decorrido o processo formativo da tríade mais
importante numa segunda fase, pois além de Garcia Fernandes (documentado na
sua oficina em 1514) é muito provável que Cristóvão de Figueiredo e Gregório
Lopes se tenham se formado também com Jorge Afonso.”
(Baptista, pg. 215)

Apesar de ser possível afirmar que esta obra de Jorge Afonso foi um fruto das
influências da pintura flamenga, também é evidente que o mestre, assim como muitos
daqueles que seguiram caminho a seu lado e a sua frente, deixou transparecer uma visão
bastante própria e particular em relação à esta tradição.

Anunciação, Adorações, Aparição Ascenção e Assunção do retábulo da Madre de
Deus da autoria de Jorge Afonso (as proporções apresentadas não correspondem ⑦
às
dimensões reais)
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IV. Pentecostes

Datação: 1515 d.C.
Dimensões: 166 X 190 cm
Técnica: tinta a óleo sobre madeira de carvalho
Localização: Museu Nacional de Arte Antiga (transferência da Madre de Deus)
Nº de inventário: 2174 pint
“Representa esta pintura, de acordo com a Bíblia, a descida do Espírito Santo
sob a forma de língua de fogo. A composição é bastante movimentada, numa
possível, pode dizer-se, algaraviada […] talvez até excessivamente povoada de não
apenas os doze tradicionais apóstolos. A cor, como que saltitando – uma capa verde
aqui, uma gola azul além,uma mancha amarela que irrompe num pequeno grupo
em precipitado diálogo – sublinha a agitação desta assembleia assombrada.”
(Gusmão, pg. 8 )
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A composição é dominada por figuras grandes e pesadas envoltas em vestes de tecido
duro e opaco, sem deixarem, no entanto, de ser ricas em pormenores. São naturais e
expressivas em seus gestos, sem chegar ao exagero. A paleta é sombria, diferente do que
seria esperado de uma pintura flamenga, no entanto, a vivacidade das cores anima o olhar;
o desenho subjacente pontualmente visível e o trabalho de superfície vivo e empastado são
evidências de já alguma segurança técnica.
As cabeças pintadas por Jorge Afonso traem, mais uma vez, qualquer indício de
educação flamenga uma vez que, ainda sem chegar à ilusão de um retrato, apresentam-se
vincadamente caracterizados e individualizados através de um desenho cuidado e firme
das feições aliado às finas linhas durerianas dos cabelos e barbas, além da extraordinária
largueza do tratamento das carnações. Por outro lado, o fluir das pinceladas com emprego
espontâneo de matéria gorda deixa o expectador com a impressão de estar diante de uma
pintura flamenga.
Um dos maiores valores picturais deste painel está na figura de S. João Evangelista,
com o estupendo manto de um sumptuoso vermelho de plasticidade insuperável, num
gesto que, de certa forma, vem a antecipar a arte do também grande Vasco Fernandes. A
única outra figura identificável neste painel trata-se da Virgem, ao centro.
O mestre caracteriza-se como um excelente colorista, um dos primeiros a usar
tamanha variedade e a ser capaz de imbuir a cor de vivacidade, animando a pintura. O
grande poder de análise do subtil jogo de luz e sombras nas formas representadas resulta
numa impressionante força plástica, seja um manto pregueado ou um gorro, uma toalha
ou um adorno ou até o pequeno móvel. Jorge Afonso, sem marcar contrastes, dá a
transição entre os extremos de iluminação através de finíssimas gradações de cor.
Curiosamente, sem registar as áreas de penumbra, o pintor ainda é capaz de trazer luz à
sombra pela suave transparência, característica patente em Nuno Gonçalves, seu
antecessor.
Os panejamentos patentes no Pentecostes são característicos de toda a obra do pintor:
fartos, flexíveis, com as pontas lançadas para a frente e dobrados em pregas macias já sem
qualquer vestígio da rigidez do gótico. Essa marca inconfundível serve quase como uma
assinatura para o pintor.
A peça e todo o conjunto da obra de Jorge Afonso atesta um equilíbrio. Se por um
lado revela a contenção e a disciplina do bom ofício, por outro exibe uma paixão saudável
pela luz, refinadamente sensibilizada à expressão da forma, deleitando-se na cor densa e ao
mesmo tempo viva.
A arquitetura que enquadra as figuras, bastante diversa em composição e
ornamentação, confere-lhes uma grande monumentalidade, no entanto, não há uma
articulação de elementos digna dos mestres flamengos. O pintor opta por evitar abusar dos
elementos ornamentais do renascimento, empregando minuciosamente aquilo que poderia
ser considerado um eco das tradicionais formas góticas.
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A peça está em excelente estado de conservação, apresentando uma fina camada de
verniz irregular. Pintada sobre placas de madeira, o terço esquerdo da composição é uma
placa alheia, retirada de outro painel de dimensões e composição semelhantes,
aparentemente datado do final do século XVI, portanto, não muito distante da data de
conclusão mas ainda anterior aos enquadramentos nos quais foi encontrada junto com o
restante do conjunto.
Tal indica tanto uma preparação de suporte descuidada, visto terem havido já mais
dois outros painéis do mesmo políptico com tábuas em falta, substituídas por acrescentos
de qualidade claramente inferior, quanto desleixo com o conjunto depois de concluído.
Encontra enquadrado em revestimento de talha dourada no coro alto, o mais
provável é que o conjunto tenha sido substituído por outro flamengo, deixando seu local
original e desde então permanecendo longe da vista do público. No caso do Pentecostes, o
restauro realizado na ocasião em que foi encontrado conservou o acrescento que alterou a
composição original.
Um fato curioso é que a estrutura original da igreja dificilmente comportaria as peças
que acreditam-se fazer parte do conjunto, sendo elas grandes demais para o altar mor e,
muito possivelmente, qualquer outra zona do edifício. No entanto, sem o conhecimento da
estrutura primitiva do convento e igreja, não é possível chegar a conclusões definitivas.
Todas as peças ostentam marcas claras de acrescentos às dimensões e proporções
originais, apresentando repintes em alguns pontos e chegando a ficar adaptadas a espaços
e funções que evidentemente não foram feitas para ocupar.
O Pentecostes esteve exposto ao público apenas uma vez, por ocasião da exposição dos
primitivos portugueses, justificando tal decisão o fato do acrescento ser de qualidade
demasiado medíocre. No entanto, ainda que este fato tenha preservado o atual estado de
conservação da peça, outra das peças centrais na iconografia representada, a Assunção da
Virgem, encontra-se em exposição permanente ainda que apresente também uma tábua
alheia de qualidade bastante inferior.
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IV. 1 – esquema compositivo

A Virgem encontra-se em posição central, de joelhos como toda a
multidão, em profunda meditação e reverência, cheia do protagonismo
exigido pelas convenções eclesiásticas da altura. Também em meditação
está uma das mulheres que se encontra no grupo que pode ser observado
logo atrás da Virgem. Em primeiro plano à direita está uma imponente
figura identificada como S. João Evangelista, descalço e envolto em vestes
vermelhas, em choque e êxtase.
Em torno destes, destacam-se na enorme multidão de santos apenas os
dois homens que parecem trocar palavras entre si sem, no entanto,
perderem atenção ao acontecimento,provavelmente representando a
multidão que julga estarem loucos ou bêbados os discípulos de Cristo.
Todas as restantes figuras tem as cabeças voltadas para o local onde
encontra-se a pomba do Espírito Santo que, provavelmente isolada no
quarto superior esquerdo da composição, atrairia também o olhar do
expectador, tornando-o parte da multidão de santos. Além disso, dominam
na composição os perfis e semi-perfis, abrindo ainda mais a cena, de certa
forma, convidando o fiel na igreja a fazer parte da cena representada.
A linha do horizonte é bastante central, com as figuras a ocuparem
aproximadamente dois terço da horizontal da composição. Esta proporção
viria a beneficiar a monumentalidade das figuras, já que um retábulo destes
não seria visto a menos do que cerca de 6 metros de altura e 10 de distância.
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V. Legado
Fechando o círculo de obras atribuídas à Jorge Afonso, chega-se aos painéis do
retábulo da Igreja de Jesus de Setúbal que, datados em um espaço de tempo entre 1520 e
1530, revela experiências sucessivamente acumuladas anteriormente sintetizadas num
único sistema, criando uma obra de certo das mais cuidadas e excelentes do pintor, seguríssima
na composição, na espacialidade, na distribuição cromática.
A pintura de Jorge Afonso representa, em análise dos três conjuntos neste trabalho
mencionados, um elemento central da arte portuguesa do manuelino que, face à
hegemonia de um gosto conformado à pintura nórdica, gradualmente liberta-se e demarca
uma grande autonomia imposta pelos pintores portugueses nas primeiras duas décadas do
século XVI. Portanto, mesmo sucedendo ao já grande Nuno Gonçalves como pintor régio,
Jorge Afonso foi capaz de desenvolver seu próprio percurso e estabelecer-se de forma
única e de não menor grandiosidade.
Jorge Afonso terá falecido por volta de 1540, ano em que escreve testamento legando
aos pintores mais jovens de seu círculo poderosos recursos expressivos e a possibilidade do
amadurecimento dos seus valores. Com efeito, os três pintores de Lisboa que atingiram
maior protagonismo, Cristóvão de Figueiredo, Gregório Lopes e Garcia Fernandes,
revelam grande influência de Jorge Afonso, com quem certamente tiveram formação, sem
deixar de lado, no entanto e como o mestre, marcas de sua própria individualidade.
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