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Barroco em Movimento.
Portugal e Brasil e a construção de um novo olhar

O convite para dirigir este volume da coleção Universo Barroco, da linha de 
Publicações Enredars, promovida pela Universidade Pablo de Olavide, que 
intitulámos Barroco em Movimento. Portugal e Brasil e a construção de um novo 
olhar, partiu do seu diretor, Professor Fernando Quilles, a quem agradecemos 
desde já a confiança demonstrada.

 A aceitação imediata deste desafio por parte das editoras alicer-
çou-se no gosto e anos de trabalho e investigação nos domínios da arte 
do Barroco-Iberoamericano. A excelência da coleção surtiu em nós, num 
primeiro momento, uma alegria imensa pelo convite, mas também, e logo 
depois, a consciência da responsabilidade da tarefa que tínhamos acabado 
de aceitar.  Foi um livro pensado, executado e editado em tempos difíceis para 
todos nós. 2019 estava no seu fim e com 2020 vieram as agruras resultantes 
de uma pandemia, que convocou todos os nossos esforços e resiliências. 
Entre mais ou menos profundas, as alterações na vida diária estavam aí. 

 Àqueles que quiseram e puderam aceitar o desafio de participar neste 
livro agradecemos reforçadamente, àqueles que quiseram e não consegui-
ram, a nossa compreensão e solidariedade, esperando que o futuro nos traga 
novos horizontes de colaboração.

Sílvia Ferreira
Patrícia Urias
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Só devido ao persistente trabalho dedicado de todos os autores, na investi-
gação, na elaboração dos seus textos, na captura de imagens e cumprimento 
das normas editoriais foi possível a publicação deste livro.

 Aos revisores científicos dos textos, o nosso penhorado reconheci-
mento pela aceitação da participação neste projeto e pelo seu valioso con-
tributo para a robustez científica deste volume que agora se edita. O vosso 
aval muito nos honra como editoras.

 O título que escolhemos para este livro pretende refletir o alcance 
das conjunturas socioeconómicas, religiosas e culturais que presidiram ao 
contínuo fluxo de trocas culturais entre Portugal e outros países europeus, 
o Brasil e demais países sul americanos, durante o longo tempo do Barroco. 
Da investigação contínua de tantos especialistas nos temas da história, da 
história da arte e do património, nestas geografias e domínios temáticos, 
surge-nos esta edição, que muito aproveita do saber acumulado de tantos 
outros que antes de nós deram corpo a um vasto repertório de livros, artigos 
de jornais ou de revistas, fotografias, palestras, cursos, construindo o saber, 
a que atualmente nos atemos para continuar a erguer o edifício da memória 
e do conhecimento sobre o tema da arte barroca.

 Neste volume contamos com contributos que abarcam temáticas tão 
diversas e complementares como aquela explorada por Alex Bohrer, que se 
debruça sobre as questões terminológicas, históricas e documentais, que 
versam as abordagens sobre os retábulos no mundo português, ou aquela 
que se dedica a equacionar a historiografia da azulejaria entre Portugal e o 
Brasil e sua evolução, de Alexandra Gago da Câmara e Celso Mangucci, ou a 
dedicada aos jardins entre o Brasil e a Europa, com particular incidência no 
jardim do Palácio de Friburgo, no Recife, da autoria de Ana Duarte Rodrigues, 
Clara Marques e Patrícia Monteiro. Outro contributo é aquele que se baseia na 
abordagem ampla sobre a questão da arte entre o barroco e o neoclássico, 
usando como caso de estudo a igreja da Ordem Terceira de São Francisco da 
Penitência de Florianópolis-SC, da autoria de Fabiano Teixeira dos Santos. 
Thales Gayean e Mateus Rosada apresentam reflexão sobre o caso do enta-
lhador carioca Guardiano das Chagas, que dá o mote para o estudo do tema 
das oficinas itinerantes na Capitania de São Paulo. De Isabel Mendonça che-
ga-nos reflexão sobre a encomenda e os artistas do altar de prata da igreja 
do antigo convento das Comendadeiras da Encarnação, da Ordem de Aviz, em 
Lisboa. Maria Isabel Roque, por seu lado, apresenta pesquisa e análise sobre 
o tema dos Sacri-monti e as representações do Calvário, em três montes bem 
conhecidos, casos do monte de Varallo, do de Braga e do de Congonhas, se-
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Editorial  |  Sílvia Ferreira e Patrícia Urias

guidamente, Maria José Goulão aborda o tema da movimentação de objetos 
de arte e artistas no espaço ibero-atlântico, definindo o processo como parte 
de “uma história global policêntrica”. A parceria Maria Cláudia Almeida Orlando 
Magnani e Mateus Alves Silva debruça-se sobre a figura de Caetano Luiz de 
Miranda e a influência dos escritos do tratadista jesuíta Andrea Pozzo, no 
Arraial do Tijuco. Sobre a problemática da conceção da obra de arquitetura 
barroca, no que respeita às ferramentas de desenho e às máquinas empre-
gues na sua construção, disserta Ricardo Souza Rocha.  O penúltimo texto, 
da autoria de Rui Castilho de Luna aborda a vasta história, a arquitetura e a 
arte do Palácio dos Castilho e Távora, situado no Douro Superior, em Portugal. 
Finalmente, a prestação da dupla Sílvia Ferreira e Aziz de Oliveira Pedrosa 
assenta no estudo iconográfico e estilístico da forma esférica de alguns 
sacrários barrocos, entre Lisboa e Minas Gerais.

 Os textos apresentados neste volume da coleção Barroco-
Iberoamericano derivam de investigações científicas aprofundadas e re-
presentam grande diversidade de estádios da formação académica e de in-
vestigação, bem assim como geografias, universidades e outras instituições, 
operando em Portugal e no Brasil.  Aos contributos de temáticas variadas, 
sempre dentro do espetro do fenómeno do barroco, correspondem igualmen-
te autores consagrados e jovens autores, saídos de contextos profissionais 
díspares, mas complementares, que julgamos apresentar uma boa amostra 
da riqueza dos temas tratados e da força dos estudos nesta área de pesquisa.
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Resumo
As normativas do Concílio de Trento (1545-1563) e as regras específicas delas 
derivadas, nomeadamente pelas constituições sinodais, replicaram-se por 
todo o mundo católico. A compreensão de como estas ações condicionaram a 
produção artística barroca luso-brasileira de uma das peças fundamentais da 
liturgia: os sacrários, concretamente aqueles que adotaram a forma esférica 
em talha dourada, será um dos objetivos deste estudo. A sua fortuna icono-
gráfica e estética alicerça-se nas grandes produções teológicas e imagéticas 
produzidas no seio da Companhia de Jesus, nomeadamente na sua igreja 
romana do Gesù. Esta estética, também replicada em Lisboa, na banqueta de 
prata que o ourives Frederico Ludovici desenhou e executou para os jesuítas 
do colégio de Santo Antão, que incluía um sacrário esférico, alcançou vasta 
fortuna e derivou de Lisboa para o resto do país, bem como para o Brasil.

Palavras-chave: Barroco luso-brasileiro, talha, sacrários esféricos, Lisboa, 
Minas Gerais

Sacrários esféricos
entre Lisboa e Minas Gerais:
uma abordagem iconográfica e estilística

Spherical tabernacles between Lisbon and Minas Gerais:
an iconographic and stylistic approach

Sílvia Ferreira*
IHA/NOVA FCSH

sferreira@fcsh.unl.pt

Aziz José de Oliveira Pedrosa
Universidade Estadual de Minas Gerais

azizpedrosa@yahoo.com.br

* Este estudo enquadra-se na investigação financiada por fundos nacionais através da FCT- Fundação 
para a Ciência e Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - [DL 57/2016/CP 1453/CT0029].
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Abstract
The norms of the Council of Trent (1545-1563) and the specific rules derived 
from them, namely by the synodal constitutions, were replicated throughout 
the Catholic world. The understanding of how these actions conditioned the 
Portuguese-Brazilian Baroque artistic production of one of the fundamen-
tal pieces of the liturgy: the tabernacles, specifically those that adopted the 
spherical shape in gilded wood, will be one of the objectives of this study. Its 
iconographic and aesthetic fortune is based on the theological and imagery 
produced in the heart of the Society of Jesus, namely in its Roman church in 
Gesù. This aesthetics, also replicated in Lisbon, on the silver banquette that 
the silversmith Frederico Ludovici designed and executed for the Jesuits of 
the Santo Antão college, which included a spherical tabernacle, reached a 
vast fortune, and spread from Lisbon to the rest of the country and to Brazil.

Keywords: Portuguese-Brazilian Baroque, carving, spherical tabernacles, 
Lisbon, Minas 

Legitimação doutrinal e presença
no Portugal Barroco
O reforço do dogma da presença real do Salvador no momento da eucaristia 
conheceu, em Portugal, e na esteira do concílio tridentino, uma sucessão 
de preceitos veiculados pelos padres da Igreja em vários suportes escritos 
ou orais, nos quais se inseriram com força de lei social e espiritual, a cate-
quese, a pregação, a impressão de missais, a parenética impressa, a edição 
de regulamentos como as Constituições Sinodais das várias dioceses1 e as 
visitas pastoriais que lhes sucederam, com o objetivo solene de conferir se 
os preceitos emanados eram cumpridos2.

 Em uníssono, todas estas recomendações foram rapidamente assu-
midas pelas paróquias, pelos conventos e mosteiros, que as fizeram presen-
tes, através de múltiplas ações, no espírito dos seus eclesiásticos e demais 
crentes.

1. Veja-se Avelino de Jesus da Costa, “A Santíssima Eucaristia nas Constituições Sinodais portuguesas” 
Lusitania Sacra 2.ª série, 1 (1989): 197-243. Especificamente sobre as Constituições de Lisboa, D. Ro-
drigo da Cunha, Constituições Synodaes do Arcebispado de Lisboa (...) Concordadas com o Sagrado 
ConcilioTridentino, (Lisboa: Officina de Paulo Craesbeeck, 1656) [sínodo de 1640].

2. José Pedro Paiva, “As Visitas Pastorais”, in História Religiosa de Portugal- Humanismos e Reformas, 
II, coord. Carlos Moreira de Azevedo (Rio de Mouro: Círculo de Leitores SA e autores, 2000), 250-251. 
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 O Lausperene, as exposições das Quarenta Horas, em tronos cons-
truídos para mostrarem o Senhor no seu esplendor ressurecto3, a produção 
de imagética na pintura, na escultura, na azulejaria, na talha e em outros 
suportes da liturgia, conviviam com, nas palavras de João Francisco Marques, 
“o templo e o sermão, o cortejo cívico e o préstito religioso, o teatro e o auto 
de fé, as visitas régias e os actos oficiais, as canonizações dos Santos e a 
celebração das vitórias militares”4. Esta envolvência, que enformava a vida 
da sociedade portuguesa ao tempo, resolvia-se na criação de ambientes 
sacros opulentos, com que se procurava apelar à adesão do crente. A talha 
dourada, iluminada pelos brilhos tremeluzentes dos círios, os seus reflexos 
na riqueza da paramentaria e demais alfaias litúrgicas, a cenografia criada 
pelas armações de têxteis ricos, os arranjos fitomórficos de cera ou de pas-
ta de papel, a presença da estatuária piedosa, ou a música que ecoava dos 
magnificentes órgãos barrocos, todos se irmanavam para criar ambientes 
inebriantes, que solicitavam devoção e tributo5.

 A veneração ao Santíssimo Sacramento foi especialmente vivida em 
Portugal pela dinastia de Bragança, logo desde a aclamação de D. João IV 
como rei de Portugal. Várias são as referências da devoção do rei e dos seus 
súbditos a esse mistério sagrado, que se podem referenciar em testemunhos 
escritos, ainda hoje disponíveis, entre outros, na sermonária, nos panegíricos 
e nos relatos de época. Se atentarmos no fenómeno da pregação no ambiente 
da Restauração, bem estudada pelo já citado historiador João Francisco 
Marques, na sua obra A parenética portuguesa e a restauração, concluímos 
que os louvores dedicados ao rei e à sua Casa dinástica se interligavam pro-
fundamente com a sua especial devoção ao Senhor sacramentado. Os exem-
plos de sermões do padre jesuíta Bartolomeu Pereira, na sé de Coimbra ou 
do teatino António Ardizone Spínola, na sé de Goa, exemplificam a devoção 
fervorosa do recém-monarca e a sua convição e do seu povo, de que a vitória 

3. “No trono dominador, como soberano omnipotente, resplandecia na custódia de prata ou ouro, entre 
círios e flores, a hóstia consagrada“, in João Francisco Marques, A parenética portuguesa e a restau-
ração 1640-1668. A Revolta e a mentalidade, I, (Dissertação de doutoramento em História Moderna e 
Contemporânea apresentada à faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1983), 69. Sobre o trono 
eucarístico, em Portugal, sua raiz simbólica e fortuna iconográfica, veja-se Fausto Sanches Martins, 
“Trono eucarístico do retábulo barroco português: origem, função, forma e simbolismo”, Congresso 
Internacional do Barroco, 2,  (Porto: Universidade do Porto, 1991), 17-58.

4. João Francisco Marques, A parenética portuguesa,  112.
5. Sobre o tema da Eucaristia e o seu sentido na arte portuguesa dos séculos XVII e XVIII, veja-se o 

incontornável estudo de Paulo Campos Pinto, Iconografia eucarística da reforma católica na pintura 
das igrejas da diocese de Lisboa: séculos XVII e XVIII (tese de doutoramento, Universidade Católica de 
Lisboa), 2015. Para a temática aqui abordada, cf., especialmente, o subcapítulo 1.2. “O culto e piedade 
eucarísticos após Trento: a Eucaristia nos séc. XVII e XVIII”, o capítulo 2. “Portugal e a Reforma Cató-
lica” e o subcapítulo 3.2.1. “O desenho das imagens da Eucaristia”. 
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de Portugal na reconquista da independência face a Castela se alcandorava 
nesse grande afecto, que no final se mostrou recompensador. João Francisco 
Marques, citando Luís de Sá e o sermão que proferiu na sé de Coimbra, sobre 
a tentativa de regicídio feita a D. João IV, refere uma visão, que teve lugar, 
quase por todo o país, da Lua com um sinal em forma de hóstia, ladeada por 
dois anjos. Diz o historiador: “Esta simbologia eucarística e mariana, cujas 
raízes mergulham no Apocalipse Joânico, são duas presenças tutelares a 
nimbar o acontecimento de um cariz providencialista. A visão, de si suficiente 
para excitar a imaginação popular, foi aproveitada iconograficamente para 
propagandear a Restauração”6.

 De forma idêntica se ocupou a dita Gazeta “da Restauração” (1641-
1647), que também noticiava com ênfase as saídas do Paço, do rei e demais 
membros da Casa Real e as suas demonstrações de devoção ao Santíssimo 
Sacramento, como podemos verificar nas notícias intituladas: “Relato de que 
pelo jubileu do Entrudo o Rei foi com toda a casa Real à Igreja de São Roque”, 
ou o “Relato da segunda sexta-feira da Quaresma, em que o rei, a rainha e 
o príncipe D. Teodósio foram ver a procissão dos passos de uma janela do 
Tribunal”7.

 Na campanha que envolveu a legitimação do recém-entronizado 
rei e o reforço dogmático do culto ao Santíssimo Sacramento foi decisivo 
o contributo da Companhia de Jesus8. Nas suas igrejas, colégios e demais 
casas religiosas, os discípulos de Inácio de Loyola asseguraram as ações 
que permitiram o grande incremento da devoção e a sua efetiva veneração 
como pilar da piedade cristã. Incentivados pela Casa de Bragança, pelos bis-
pos e demais prelados, os jesuítas foram uma força dinâmica e eficazmente 
persuasiva nas várias regiões do país, levando o suporte de espiritualidade 
e fomentando o ardor das devoções.

 Exemplos maiores da ação de fomento do culto do Santíssimo pelos 
jesuítas são os sermões pregados pelo padre António Vieira, em várias igrejas 
de Lisboa e do Brasil. Com a sua sobejamente conhecida eloquência, capaci-
dade retórica e oratória movia os fiéis em comunhão com a sua palavra para o 

6. João Francisco Marques, A parenética portuguesa, 154. Cf. Relaçam do Assassinio intentado por Cas-
tella, contra a Magestade d´El Rey D. Ioão IV, (Lisboa: oficina de Paulo Craesbeeck, 1647) online em 
https://purl.pt/12023/5/hg-22865-v_PDF/hg-22865-v_PDF_24-C-R0150/hg-22865-v_0000_capa-ca-
pa_t24-C-R0150.pdf

7. Jorge Pedro Sousa, coord., A Gazeta da “Restauração”Primeiro Periódico Português. Uma análise do 
discurso, (Covilhã: LabCom, 2011), 453-454

8. Sobre o tema veja-se, Carlota Miranda Urbano, “Os Jesuítas e a legitimação sacral da Casa de Bragan-
ça: um estudo de caso: o Elogium Triumphale (1647) do P. Francisco Machado”, Humanitas, 64 (2012): 
127-137, online em :http://hdl.handle.net/10316.2/27401.
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maior conhecimento e reverência aos sagrados mistérios eucarísticos. Quer 
fosse pela ocasião de sacrilégios cometidos contra o Santíssimo9, quer fosse 
nas festividades de Corpus, ou movido pelos locais onde pregava, por exemplo 
no mosteiro das Comendadeiras da Encarnação de Aviz10, em Lisboa, em que 
relaciona os temas da Encarnação e da Ressurreição de Cristo11, Vieira exaltou 
o culto ao Santíssimo Sacramento de forma envolvente e eficaz, provando que 
como ninguém conseguia despertar os afetos, mas também os medos de uma 
sociedade formatada pela vivência da religião católica, que regulamentava, 
praticamente, todos os aspetos da vida social.

 Iniciado em 1609, em Lisboa, o culto da exposição solene do Senhor 
nas Quarenta Horas, tempo que passou no sepulcro, pelos jesuítas da Casa 
Professa de São Roque, cedo se expandiu e instalou em outras regiões do país, 
levando consigo toda a panóplia de cerimoniais associados12. Os tronos eu-
carísticos escalonados começaram a sua implementação em meados desse 
século, e com eles as luminárias desenhadas para o efeito, tornando visível a 
sagrada espécie a todos os crentes, as jarras com suas flores, os palmitos, as 
charolas, todos concorriam para tornar apoteótica essa manifestação divina. 

 O culto do Santíssimo reforça-se e expande-se a ponto de em si conter 
todas as súplicas, preces e agradecimentos de uma nação, movimento que 
terá o seu auge no reinado de D. João V, como veremos adiante.

 O grande afluxo às igrejas inacianas, com destaque para a da Casa 
Professa de Lisboa, que os monarcas e suas comitivas sempre agraciaram 
com a sua presença constante, revela-se na assistência à pregação e à neces-
sária comunhão e confissão dos crentes, segundo os preceitos da Igreja pós-
tridentina. Com especial afluxo de devotos reconhecem-se as variadas festi-
vidades, quer ligadas diretamente à Companhia, como as dos seus santos13, 

9. Como aqueles perpretados nas igrejas de Santa Engrácia em 1630 e na matriz de Odivelas, em 1671.
10. Note-se, que este mosteiro, que acolhia senhoras viúvas, filhas ou casadas com nobres do reino 

da ordem de Aviz, estas últimas acolhidas por vezes, quando os seus maridos e pais estavam em 
campanhas militares, formavam uma irmandade com o título “Escravas do Santíssimo Sacramento”.

11. Cf. José Adriano de Freitas Carvalho, “A piedade eucarística nos sermões do Padre António Vieira”, Via 
Spiritus 11, (2004): 45-110. Sobre o elenco dos sermões dedicados ao S.S, cf. 48-50.

12. Maria João Pereira Coutinho, Sílvia Ferreira, “Aplausos e triunfos em louvor de S. Francisco Xavier: 
as festas de beatificação nas cidades de Lisboa, Porto e Luanda (1619-1620)”, Missão, espiritualidade e 
arte em São Francisco Xavier, eds., Teresa Morna, António Júlio Trigueiros, Maria João Pereira Couti-
nho, (Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2020), 167-168.

13. Sobre as festividades da Companhia em louvor dos seus beatos e santos veja-se Maria João Pereira 
Coutinho, Sílvia Ferreira, “Lisbon’s Processions and Festivities Reinvented by the Society of Jesus 
at the Time of the Habsburgs”. Portuguese and international religious orders and congregations: A 
contemporary approach, eds., Luís Machado de Abreu, Susana Mourato Alves-Jesus, José Eduardo 
Franco. (Lisboa: Theya, 2018), 1-36 e mais recentemente das mesmas autoras “Aplausos e triunfos 
em louvor de São Francisco Xavier: as festas de beatificação nas cidades de Lisboa, Porto e Luanda 
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as dos vários tempos litúr-
gicos, como o Advento e a 
Quaresma14 ou ainda as de 
grande manifestação po-
pular, como era a Procissão 
de Corpus Christi15. De igual 
forma, o incentivo à cria-
ção de irmandades, que, 
por exemplo, na igreja de 
São Roque abrangiam to-
das as classes sociais des-
de os nobres aos oficiais 
mecânicos, foram funda-
mentais na propagação do 
culto ao Santíssimo e às 
outras devoções a si sem-
pre associadas. Mas não 
só no espaço das igrejas 
se consolidava a devoção 
ao Santíssimo. Os jesuítas, 
nos seus colégios, promo-
viam uma educação que 
incentivava esta particular 
exaltação, que se explana-
va, por exemplo, em con-
cursos de emblemática e 
de poesia, maioritariamen-
te destinados a acompa-

nharem as festividades inacianas, ou em teatros e outras formas de difusão.

 Aportamos ao reinado de D. João V, cronologia eleita para o estudo 
dos sacrários circulares, com este culto perfeitamente enraizado na so-

(1619-1620)”, 92-133. 
14. As festividades celebradas na Igreja de São Roque em variadas ocasiões e tempos litúrgicos foram 

abordadas por Maria João Pereira Coutinho, Sílvia Ferreira, “Devoção e Recreação. Celebrações na 
igreja inaciana de S. Roque”, Lisboa e a Festa. Celebrações Religiosas e Civis na Cidade Medieval e 
Moderna, eds. Maria João Pacheco Ferreira, Sílvia Ferreira e Teresa Leonor M. Vale, (Lisboa: Câmara 
Municipal de Lisboa, 2009), 269-291.

15. Sobre esta procissão e a legitimação das festividades públicas, veja-se Inácio Barbosa de Macha-
do, Historia critico-chronologica da instituiçam da festa, procissam, e officio do Corpo Santissimo de 
Christo no veneravel sacramento da Eucharistia (…) (Lisboa: na Officina Patriarcal de Francisco Luiz 
Ameno, 1759).

Fig. 1. Sacrário-custódia. Antigo convento de monjas Dominicanas do 
Santíssimo Sacramento, em Lisboa. Museu Nacional de Machado Castro. In 
José Monterroso Teixeira, coord., Triunfo do Barroco, (Lisboa: Centro Cultural 
de Belém, 1991), 210.
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ciedade portuguesa. Será, porém, com este monarca, que a devoção ao 
Senhor sacramentado conhecerá um impulso nunca antes verificado e atin-
girá esplendores de magnificência na sua manifestação pública, a qual será 
rigidamente regulamentada, segundo a reverência que o rei entendia que se 
devia a tal festividade solene. 

 Um dos testemunhos literários mais conhecidos, mas também menos 
explorados  enquanto obra una, é o de Inácio Barbosa de Machado e a sua 
Historia critico-chronologica da instituiçam da festa, procissam, e officio do 
Corpo Santissimo de Christo no veneravel sacramento da Eucharistia (…)16. 
Barbosa de Machado, logo no início do seu texto, declara, que a empresa lhe 
foi encomendada por D. João V, a 6 de junho de 1719, a fim de documentar a 
procissão de Corpus, que teria lugar daí a dois dias. Ordenou-lhe o monarca, 
“lhe escrevesse a Historia da instituição da Festa, e Procissão, que celebra a 
Igreja Latina para mayor culto do Sacramento do Altar”17. Na primeira parte, 
o autor ocupa-se exaustivamente em elencar e analisar os escritos bíblicos, 
apoiado, essencialmente, nos Evangelhos de S. Mateus e de S. João e os 
escritos da patrística, que ao longo dos séculos foram legitimando pela exe-
gese, o culto e a veneração devidos ao Santíssimo Sacramento. Entre estes 
destacam-se os produzidos por Santo Agostinho e, mais especialmente, 
por São Tomás de Aquino, na sua obra Lauda Sion, Salvatoris18. Diz Barbosa 
de Machado: “Pedia esta Obra um profundo conhecimento das Escrituras, 
Concilios, Padres, Annalistas, Authores Polemicos, e criticos mais judiciosos, 
que maduramente se devião examinar para o asserto da minha escritura”19. 
Nesta análise exaustivamente documentada, Barbosa de Machado ocupa-se 
ainda das ligações entre o culto ao Santíssimo Sacramento e a Restauração 
da independência de 164020, da Instituição das Procissões21 e, no Livro II, 

16. Partes desta obra de Barbosa de Machado têm sido estudadas e referenciadas em publicações no 
âmbito da História da Arte, retirando-se delas informações precisas para o âmbito dos trabalhos, 
como é o caso dos estudos de Giuseppina Raggi, “A formosa maquina do Ceo e da terra”: a procissão 
do Corpus Domini de 1719 e o papel dos arquitetos Filippo Juvarra e João Frederico Ludovice”, Cader-
nos do Arquivo Municipal 2, 1, (2014): 87-109 e de Sílvia Ferreira, O Altar-mor da Igreja de Santa Catarina, 
em Lisboa. A Intervenção do Entalhador Santos Pacheco, I, Lisboa (Tese de mestrado, Universidade 
Lusíada de Lisboa 2002), 83-85. Estes estudos ocuparam-se, essencialmente, da análise da descri-
ção da dita procissão e não se detiveram na primeira parte da obra, dedicada à legitimação do culto 
e festas do Santíssimo.

17. Barbosa de Machado, Historia critico-Chronologica…, 1.
18. Encomendado pelo papa Urbano IV (1261-1264) e composto por São Tomás de Aquino, cerca de 1264, 

é um hino eucarístico destinado a ser cantado na missa do dia de Corpus Christi. S. Tomás de Aquino 
é ainda o autor de outros hinos ao Santíssimo Sacramento: Adoro Te Devote, Pange Lingua, Sacris 
Sollemnis e Verbum Supernum.

19. Barbosa de Machado, Historia critico-Chronologica,2.
20. Idem, 133.
21. Idem, 83.
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das irmandades do Santíssimo Sacramento instituídas no reino, que devido 
à sua afincada devoção foram as impulsionadoras de tantas obras de arte 
encomendadas para o culto e das festividades a ele associadas22. 

 A necessidade da legitimação erudita da festa de Corpus e de fixação 
para a posteridade dos seus contornos públicos, sob a égide do rei e da cidade, 
são reveladores da força que D. João V impôs a esta celebração e através 
dela à sua pessoa régia.

Os jesuítas e o reforço/criação
de uma imagética solar
Se, como defendemos, a Companhia de Jesus terá sido a responsável pela 
introdução em Portugal do motivo do sacrário esférico, teremos de nos re-
portar às ações dos inacianos na construção da sua própria imagética, tão 
bem documentada na Igreja do Gesù, em Roma. 

A relação dos jesuítas com a arte tem sido palco de inúmeros estudos e 
correspondentes publicações. Incontornável, pela abrangência e acutilância 
científica dos textos que a compõem, continua a ser a obra coordenada por 
Giovanni Sale23. Nesta, nos vários contributos deixados pelos seus auto-
res, destacamos como mais relevantes para o presente trabalho aqueles de 
Heinrich Pfeiffer e de Marcello Fagiolo, que incidem especialmente sobre 
a iconografia jesuíta. A análise de Pfeiffer esclarece a escolha dos jesuítas 
pelo lema e emblema IHS, e a perceção de como esta decisão condicionou 
a construção da simbólica associada à Companhia, explanada nas obras de 
arte que produziu. No Gesù, apresentam-se as escolhas iconográficas mais 
marcantes para a fixação e a difusão do carisma dos inacianos, como prova 
o recorrente emprego do nome de Jesus, que passa a ser estandarte da 
Companhia, transportado na linha da frente pelos seus santos. A associação 
permanente que os jesuítas farão do nome do Salvador aos seus veneráveis e 
à sua missão encontra-se bem visível na produção artística que promovem, 
nas quais as glórias celestes, onde o monograma IHS surge nimbado por 
raios solares, é uma constante24. Nesse sentido, as mais impressionantes 

22. Idem, II, 129.
23. Giovanni Sale S. J., coord., L´Art des Jésuits, (Paris: Mengès, 2003).
24. As referências bíblicas, que usam a metáfora da luz correspondendo-a à presença divina são múl-

tiplas e referenciam-se tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vejam-se entre outras Ezequiel, 
1:28, Daniel 7:9-14, Isaías, 9:2, 60:19-20, Mateus, 4:16 ou o Apocalipse de S. João, 22:5. https://bib-
liaportugues.com/.
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manifestações deste conceito encontram-se na cúpula da igreja do Gesù, 
pintada por Baciccio, cuja composição pictórica foi desta forma descrita 
por Heinrich Pfeiffer:

Dans une sorte de grand ostensoir lumineux suspendu dans le ciel apparaissent 

les trois lettres IHS. Anges et Saints adorent le nom de Jésus, tandis que les 

démons tombent à terre devant le splendeur de ce Nom sublime. Avec ses nuées 

célests, ses anges et ses saints, la fresque domine l´architecture proprement dit 

de la voûte (…) tous les figures sont reliées par le monogramme lumineux du nom 

de Jésus placé au millieu de la composition. La attraction vers un centre oú tout 

converge est typique de la spiritualité jésuite25.

 Toda a igreja mãe da Companhia, em Roma, celebra a forte erudição 
jesuíta, o seu conhecimento da potencialidade das artes para a difusão e 
interiorização da mensagem que veiculam e a sua efetiva aplicação na cons-
trução de um espaço fortemente simbólico. Neste, apela-se à vivência do 
transcendente, não só pelas emoções instantâneas provocadas pelo impacto 
visual, por exemplo, das composições perspetivadas, mas essencialmente, 
por uma racionalidade que constrói o edifício da sua fé para um segundo 
nível, aquele que entende e racionaliza os conteúdos dos sentidos: “toute la 
production artistique des Jésuits unit l´érudition théologique et la volonté de 
faire participer le spectateur à la gloire céleste”26. 

 Assim, a arte romana jesuíta do Barroco constrói-se como um grande 
palco, no qual o espetador comunga com as imagens de uma realidade sa-
grada, que se faz terrena. Peça chave das construções pictóricas e de todo o 
ambiente que as rodeia, a luz, como símbolo de Jesus e da inteligência divina, 
envolve e articula o espaço sacro A resplandecência da obra de Baciccio para 
a cúpula da igreja do Gesù, intitulada “Triunfo do Nome de Jesus”, gira em tor-
no de uma composição solar, no centro da qual brilha o monograma de Jesus: 
IHS. Este “Teatro da Luz e da Glória”, nas palavras de Marcello Fagiolo, é uma 
criação barroca, que tem o seu apogeu na cátedra de S. Pedro, no Vaticano, 
obra de Gian Lorenzo Bernini. 

La chaire du Bernini exalte l´éclairage direct, frontal et éblouissant au moyen 

d´artifices qui dilatant la “splendeur” (…) et ralaient les rayons du soleil dans l´es-

pace infini de l´óperation artistique (…) force débourdante provoquant l´explosion 

tellurique des anges, la Lumière- incarnée para la divine colombe- ilumine, telle 

le Pentecôte, tous les fidèles du monde.

La Gloire du Bernini doit être comparée avant tout au Triomphe du Nom de Jésus 

(…) dans les deux oeuvres, on retrouve le triumph de l´ineffable lumière de la 

25. Heinrich Pfeiffer S.J., “L´iconographie”, L´Art des Jésuits, coord., Giovanni Sale S. J., 175. 
26. Idem, 173.
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divine sagesse, entourée de 

plusiers cercles de nuages 

que transpercent de violents 

rayons de soleil.

e acrescenta ainda sobre 
o teto de Baciccio, “Telle 
une source lumineuse, le 
monogramme des jésuits 
rayonne sur tout le dispo-
sitif pictural (…)27.

 Esta associação entre o 
nome de Jesus e o mono-
grama da Companhia re-
solveu-se em articulações 
várias, de que as artes fo-
ram veículo preferencial 
de exposição. Em pintura, 
escultura, têxteis, alfaias 
litúrgicas, com destaque 
para as custódias e píxi-
des, a luz e o seu símbolo 
mais premente, o sol re-
presentado pela forma es-
férica, por vezes antropo-
morfizado, associaram-se 
ao nome de Jesus, inter-
ligando-se na construção 

dos tabernáculos, que se convencionou denominar esféricos28.

 Mas não só da espetacularidade das suas obras perenes vivia a igreja 
do Gesù. Tal como todas as outras na centúria de seiscentos, numa Roma em 
plena vivência barroca, ela foi palco de variadas construções efémeras para 
cerimónias do Lausperene ou das Quarenta Horas. As descrições destes apa-
ratos cenográficos, em que intervieram como autores ou como inspiradores 

27. Marcello Fagiolo, “La Scène de la Gloire: le triomphe du Baroque dans la théâtralité des jésuits”, L´art 
des jesuits, 213. 

28. As associações entre o astro solar e Jesus, Maria e os Santos da Companhia, especialmente São 
Francisco Xavier, explanados em emblemas, gravuras e obras de divulgação retórica da Companhia 
foram alvo de estudo recente por Paulo Campos Pinto, “Toto Micat Orbe. Emblemas do sol para São 
Francisco Xavier, na Igreja do Espírito Santo, em Évora”, Missão, espiritualidade e arte em São Fran-
cisco Xavier, 135-159.

Fig. 2. Sacrário. Altar-mor da Basílica Real de Nossa Senhora da Conceição, 
Castro Verde. © Pe. Luís Miguel da Costa Taborda Fernandes.
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alguns dos mais consagrados arquitetos, escultores, pintores como Pietro de 
la Cortona, Bernini, Rainaldi ou Andrea Pozzo, permitem-nos um vislumbre 
da grandiosidade dessas máquinas, enquanto nos transportam para os seus 
ecos em território luso-brasileiro.

 Como sabemos, as festividades sacras ou profanas no Portugal bar-
roco enformavam o viver quotidiano dos cidadãos. Tanto no espaço das igre-
jas, como nas ruas, as procissões constantes ou pontuais, os casamentos e 
batizados reais, as embaixadas e as entradas régias, bem como outras festas 
ocasionais requeriam a construção de estruturas,29 que seriam engalanadas 
com uma diversidade de ornamentos e figuras de vulto, envolvendo artistas 
dos mais diversos mesteres30. Entalhadores, escultores, arquitetos, pintores 
e armadores todos concorriam para a criação destes aparatos efémeros que 
deslumbravam e entretinham os observadores31.

Frederico Ludovice, o sacrário de Santo Antão 
e suas repercussões
Quando Frederico Ludovice chega a Portugal, trazido de Roma pelos jesuítas, 
para quem trabalhou como metalista e ourives na igreja do Gesù32, Lisboa 
fervilhava com todas estas demonstrações de fé, que se resolviam em per-
manentes espetáculos.

Como defendido33, terá sido o sacrário de cobre dourado, que Ludovice exe-
cutou para pontuar na banqueta do altar-mor da igreja do colégio jesuíta de 

29. Esse tipo de manifestações foi levado para o espaço do Brasil. Em Ouro Preto ocorreu o Triunfo 
Eucarístico no dia 24 de maio de 1733, quando foi trasladado o Santíssimo Sacramento da capela de

Nossa Senhora do Rosário para a igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Cf. Affonso Ávila,  O lúdico e as 
projeções do mundo barroco, II, 3. ed. atual. ampl. (São Paulo: Perspectiva, 1994), 67.

30. Sobre o tema das festividades urbanas, veja-se Elaine Tierney, “Urban Festival”, Baroque (1620-1800). 
Style in the age of magnificence, eds., Michael Snodin, Nigel Llewellyn, (London: V&A, 2009), 166-177, 
Teresa Leonor M. Vale, Maria João Pacheco Ferreira e Sílvia Ferreira, eds., Lisboa e a Festa: cele-
brações religiosas e civis na cidade medieval e moderna e, mais recentemente, Maria João Pereira 
Coutinho, Sílvia Ferreira eds, “Baroque Festivals between the sacred and the profane: Europe and the 
Atlantic”, Série W, 10, (2021).

31. As festas barrocas em Roma foram alvo de um estudo monumental de Maurizio Fagiolo dell´Arco 
coord., Corpus delle feste a Roma /1. La festa barocca, (Roma: Edizione De Luca), 1997. Veja-se tam-
bém sobre o acervo de gravuras do Museu de Roma, no qual a temática é a festa barroca, Simonetta 
Tozzi, Incisione barocche di feste e avvenimenti, (Roma: Gangemi Editore, 2002).

32. Cf. Teresa Leonor M. Vale, “As ordens religiosas e a mobilidade dos artistas. A Companhia de Jesus e 
o ourives João Frederico Ludovice. De Roma a Lisboa”, Lisboa e as ordens religiosas, 53-71.

33. Sílvia Ferreira, “O retábulo-mor da Igreja Matriz de Loures: Uma obra emblemática do entalhador 
Bento da Fonseca Azevedo”, Revista de Artes Decorativas, 1, (2007): 110.
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Santo Antão-o-novo, a peça a introduzir o modelo esférico na construção de 
sacrários em Lisboa. 

 O cronista da História dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de 
Lisboa relata assim o evento de inauguração da famosa banqueta:

(…)  se deo principio à obra e quando foy em tres de Dezembro de 1706, pella 

festa de Sam Francisco Xavier, se assentou no altar mor a banqueta lavrada em 

prata, com obra tam singular, que todos confessaram nam podia a obra ser mays 

perfeyta. No meyo da banqueta dà ella lugar pera assentar o sacrário que he hum 

grande globo de cobre dourado, e na porta que tem o globo se vê huma sacra 

perfeitíssima de prata com que pera abrir o sacrário e tirar delle o Senhor nam he 

necessario remover a sacra (…) Por bayxo della se vem dous serafins prostrados 

venerando o Senhor que está dentro do sacrário (…)34.

 O impacto desta obra na Lisboa de inícios de setecentos deverá ter 
sido enorme. Não só pela sua adivinhada qualidade artística e espetaculari-
dade de efeito, que os materiais usados exibiram, mas também pelo facto do 
seu autor ser um artista alemão, que anteriormente tinha trabalhado na casa 
mãe dos jesuítas de Roma. A aliança destas circunstâncias: a qualidade da 
obra, o prestígio dos encomendadores e a execução por parte de um artista 
estrangeiro, com provas dadas no Gesù, terá impulsionado a fortuna da forma 
esférica e semiesférica na produção dos sacrários barrocos luso-brasileiros 
de entre c.1720 até c.1760.

 A forma esférica dos sacrários, apesar de ser bastante rara fora da 
produção do mundo luso-brasileiro35, é reconhecida numa peça singular 
para a sua época de execução (1592-1593). De grande porte e impacto visual, 
pertence ao altar-mor da igreja de San Giorgio Maggiore, em Veneza. É um 
gigantesco sacrário, em forma de globo, executado por Girolamo Campagna e 
apresenta, em figuras de bronze de vulto, as imagens dos quatro Evangelistas, 
que simulam suportar nos seus ombros a grande esfera. A torção dos seus 
corpos torna realista a imensa tarefa, que do alto do globo é tutelada por 

34. História dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa, I, (Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa, 1950), 447-448. Teresa Vale analisa e interpreta com rigor as circunstâncias da encomenda 
e da execução da obra desta banqueta, indicando os antecedentes de colaboração de Ludovice com 
os jesuítas na igreja do Gesù e de como essa colaboração se repercutiu nas obras de prata e cobre 
que executou para a referida banqueta de Santo Antão-o-Novo. Cf. Vale, “As ordens religiosas e a 
mobilidade dos artistas”, 60-64. 

35. Buscando-se semelhanças com os sacrários dos retábulos espanhóis do barroco, apenas referen-
ciámos um exemplo afim, no qual uma imponente armação em forma de pavilhão com dois anjos 
meninos a segurarem nos panejamentos, que saem da cúpula, sobrepuja um sacrário oval rodeado 
pelas figuras de anjos meninos e adultos. Cf. Pedro Riquelme Oliva, “Los obispos franciscanos y sus 
actuaciones artísticas en la iglesia postridentina (1559-1648) y la Contrarreforma (1648-1724)”, La ca-
tedral guía mental y espiritual de la Europa Barroca Católica, coord. Germán Ramallo Asensio, (Murcia, 
Universidade de Murcia, 2010), 296.
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Deus pai, igualmente, em figura de vulto monumental. Ladeando o sacrário 
surgem dois querubins em veneração36. 

 Será genericamente esta iconografia, que detetamos na produção 
de sacrários esféricos no âmbito geográfico escolhido, nos quais os quatro 
Evangelistas surgem amiúde como legitimadores do mistério divino, pelos 
escritos que compõem os seus Evangelhos, a par de figurações de querubins 
em veneração. É evidente, que a carga simbólica e suas representações vão 
variando de peça para peça, mas todas se reportam à temática de Cristo 
Ressuscitado: o Pelicano (símbolo do sacrifício de Cristo,) as uvas e espigas 
(simbolizando o vinho e o pão eucarísticos), a Fénix renascida (que tal como 
Cristo ressurge da morte para a vida), a figuração do Senhor ressuscitado 
em glória, que surge com frequência nas portas, o cordeiro místico sobre 
os sete selos, o sol antropomórfico, as cabeças de anjos entre nuvens37 ou a 
ceia em Emaús, como prefiguração da última ceia.

 A forma esférica destes sacrários, que por vezes tem sido associada 
ao globo terrestre38, colhe melhor sentido quando associada ao sol. Tanto a 
intencionalidade primeva da Igreja, na representação de Cristo como astro 
solar, como aquela dos jesuítas que inscrevem o IHS na sua imagética asso-
ciada à luz divina, ou ainda o facto de os sacrários terem originalmente a cor 
dourada como prefixo na sua execução, legitimam esta hipótese de trabalho, 
aliás também confirmada pelas Constituições Sinodais da Cidade de Lisboa, 
onde pode ler-se: “o Sacrario serà lavrado ao menos de páo, & dourado todo 
por fóra, podendo ser ou ao menos pintado; & por dentro serà forrado de 
setim, tafetá, ou outra seda carmesim, & terá porta com fechadura, & chave 
de fecho mourisco dourado tambem (...)”39. 

 O facto de alguns sacrários se apresentarem atualmente pintados 
com cores diversas do dourado, por vezes com policromia que indicia o céu 
com suas estrelas, pode indicar repintes ou deformação da ideia inicial do 
sacrário esférico como símbolo solar.

36. Sobre a igreja de San Giorggio Maggiore e as obras de arte que a compõem, cf. Tracy Elizabeth Coo-
per, The history and decoration of the church of San Giorgio Maggiore in Venice (PhD, Princeton, 1990).

37. A omnipresença das figuras angélicas no Barroco atingiu grande expoente também na obra de talha 
e de escultura. Sobre o tema Cf. Maria José Meireles, “Os anjos no esplendor do Barroco”, Angelorum. 
Anjos em Portugal, Manuel de Sampayo Graça coord., (Guimarães: Museu de Alberto Sampaio, 2012),  
115-151.

38. Também nós, em trabalho anterior, colocámos esta hipótese, que derivou do facto de Frederico 
Ludovice ter trabalhado no altar de Santo Inácio da igreja do Gesù de Roma, na qual se identifica no 
seu remate um bem dimensionado globo terreste. Cf. Ferreira, “O retábulo-mor da igreja Matriz de 
Loures”, 110.

39. D. Rodrigo da Cunha, Constituições Synodaes do Arcebispado de Lisboa, 57.
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Em Portugal, as primeiras realizações terão sido ensaiadas em Lisboa, e 
posteriormente derivado para as áreas de influência artística da capital, 
como o Ribatejo e a zona a oeste da cidade, locais onde ainda atualmen-
te se recenseiam exemplares subsistentes. Da cidade e suas periferias, 
os modelos estenderam-se a outras regiões, nomeadamente ao Norte, ao 
Alentejo e ao Algarve.

 Dois dos mais impactantes modelos de sacrários, que adquiriam a 
forma esférica, devem ser aqui salientados: o Sacrário-custódia que perten-
ceu ao antigo convento lisboeta de dominicanas do Santíssimo Sacramento40 
e o Sacrário-custódia da sé de Velha Goa41. 

 O primeiro, bastamente conhecido da historiografia da arte e até do 
público em geral, apresenta-se como peça de inigualável aparato dentro da 
sua categoria. Viajando por várias exposições em Portugal e no estrangeiro42, 
o grande sacrário da antiga igreja do das monjas dominicanas foi considera-
do, mesmo no seu tempo, como peça excecional e incomum. Ao descrever o 
retábulo-mor da igreja deste cenóbio, frei Lucas de Santa Catarina, cronista 
da ordem, elucida-nos: 

No arco, que fica ao Poente, se abre a capella mór, capacíssima, e desembara-

çada, com retabolo que a ocupa toda, ornado de fermosas columnas (…) abre-se 

no meio do retabolo huma nobre e espaçosa tribuna, a que occupa o vão huma 

airosa charola (…) tem a charola por coração hum globo dourado (como o he toda 

a obra); sustenta-o nas mãos hum Anjo de estatura de homem, acompanhado de 

outros dous, que ajoelhados venerão ao Senhor Sacramentado, de que he depo-

sito o globo, e de que são emblemas hum ramo de vide, que fecunda de cachos, 

o cerca, e hum molho de espigas, que graciosamente o corôa (…)43.

 Na sua forma primitiva, este sacrário seria feito em madeira dourada, 
tal como é descrito pelo cronista dos dominicanos. Sabe-se, que só em 1760 

40. Em exposição no Museu Nacional de Machado de Castro, detentor da peça. Veja-se José Monterroso 
Teixeira, “Custódia do Sacramento”, The Age of the Baroque in Portugal, coord. Jay Levenson, (Washin-
gton: National Gallery of Art, 1993), 286–288. 

41. Maria Helena Mendes Pinto, “Custódia-sacrário, Museu de Arte Cristã. Convento de Santa Mónica. Goa. 
Índia, coord., Maria Fernanda Matias, (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011), 38-40.

42. Esteve presente nas exposições Triunfo do Barroco, no âmbito da Europália, em 1991, de que derivou 
o catálogo. Cf. José de Monterroso Teixeira coord., Triunfo do Barroco, (Lisboa: Centro Cultural de 
Belém, 1993), 210-211 e na exposição de Washington na National Gallery. Cf. Levenson, coord., The Age 
of Baroque in Portugal.

43. Frei Lucas de Santa Catarina, História de S. Domingos, II, (Porto: Lello & Irmão Editores, 1977), 1090-
1091. Sobre este sacrário e demais obra de talha da antiga igreja do cenóbio de freiras dominicanas 
do Santíssimo Sacramento, à Pampulha, veja-se: Sílvia Ferreira, “Acerca do carácter transitório da 
obra de talha: o caso exemplar dos mosteiros de monjas dominicanas de Lisboa”, eds. Ana Cristina 
da Costa Gomes et alii, Monjas dominicanas. Presença, arte e património em Lisboa, (Lisboa: Aletheia, 
2008), 180-184. 
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se retirou o recetáculo em madeira e se adicionou uma esfera em prata com 
pedras preciosas, com a correspondente aureola solar. 

 Quanto ao Sacrário-custódia da sé de Goa, este apresenta-se de 
fatura também original. Lavrado em prata, um grande globo é encimado pelo 
pelicano simbólico, que sugere alimentar as suas crias, bicando o próprio 
peito. Na esfera existe uma pequena abertura, que dá acesso ao seu interior, 
local de reserva da sagrada espécie.

 Embora peças de excecional qualidade artística e impacto visual, as 
suas formas e materiais utilizados não foram a norma na produção dos sa-
crários esféricos e semiesféricos do barroco português. Irradiando de Lisboa 
para o resto de país e para o Brasil, esta nova forma foi utilizada inserida na 
estrutura retabular ou dela autonomizada e colocada na banqueta. 

Fig. 3. Sacrário. Altar-mor da Igreja de Santa Maria, Matriz de Loures.
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 Os exemplos mais expressivos desta forma esférica ou semiesférica, 
encontram-se no altar-mor da igreja matriz de Loures44, no altar de N.ª S.ª 
do Rosário da igreja de Santiago, em Lisboa, no altar da capela do Senhor 
dos Passos, no mosteiro de Santos-o-Novo, em Lisboa45, no altar-mor da 
igreja matriz de Samora Correia, na igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em 
Matacães, Torres Vedras e na igreja de N.ª S.ª da Encarnação, Encarnação-
Mafra. Irradiando de Lisboa para outras regiões reconhecem-se exempla-
res a norte, no retábulo da igreja do antigo convento de Santo António, em 
Ferreirim-Lamego46, na igreja de Santo António, Viana do Castelo47, na igreja 
de S. Francisco, Guimarães48, no mosteiro de Santa Maria do Bouro, em Amares 
e no altar de S. Vicente, na sé do Porto. No sul, destacam-se no retábulo-mor 
da igreja da Ordem 3.ª de S. Francisco, em Elvas49, no retábulo-mor da igreja de 
S. Bartolomeu, antiga dos jesuítas, em Vila Viçosa50, no retábulo de N.ª S.ª da 
Assunção, da igreja do antigo colégio jesuíta do Espírito Santo, em Évora51, no 
altar-mor da Basílica de Castro Verde, no retábulo-mor da igreja do Salvador, 
em Mértola, no retábulo-mor da igreja do Santíssimo Salvador, em Beja52 no 
retábulo-mor da igreja matriz de S. Cucufate, Vidigueira53, na ermida de São 

44. Sílvia Ferreira, “A escultura e a talha da capela-mor da igreja de Santa Maria de Loures (1688-1721): 
uma nova obra para um novo tempo”, Sílvia Ferreira, coord., Igreja Matriz de Loures, descodificar o 
passado, projetar o futuro, (Lisboa: Secretariado Nacional para os bens Culturais da Igreja) (no prelo). 
O grande globo é agenciado por dois anjos adultos e nele se exibem, a ladeá-lo, os quatro símbolos 
dos Evangelistas, acompanhados por cabeças de anjo e pela concha símbolo de renascimento. Na 
porta reconhece-se o cordeiro místico transpostando estandarte. Nestes elencos de altares com 
sacrários esféricos, apenas referiremos bibliograficamente aquelas estruturas que já foram alvo de 
estudo.

45. O qual se reconhece ter sido truncado, estando atualmente reduzido à forma semiesférica.
46. Carla Queirós, “O Convento de Santo António de Ferreirim: da fundação às obras do século XVIII”, Os 

franciscanos no mundo português III. O legado franciscano, coord. Natália Ferreira Alves, (Porto: CE-
PESE, 2013), 199-223; Francisco Lameira, Pedro Vasconcelos Cardoso e José João Loureiro, Retábu-
los na Diocese de Lamego, (Faro: Departamento de Artes e Humanidades da Universidade do Algarve 
e Diocese de Lamego, 2017), 102-103. 

47. Sobre a igreja do extinto convento de Santo António de Viana do Castelo, cf. Paula Cardona,  Confra-
rias em Viana do Castelo: a encomenda artística dos séculos XVI a XIX, (Porto: Edições Afrontamento, 
2012), 299-305.

48. António José de Oliveira, “O convento de São Francisco de Guimarães: artistas e obras (1679-1773)”, 
Os franciscanos no mundo-portugues III. O legado franciscano, 154-156.

49. Miguel Ángel Vallecillo Teodoro, Retablística alto alentejana (Elvas, Villaviciosa y Olivenza) en los siglos 
XVII-XVIII, (Mérida: Universidad Nacional de Educación a Distancia-Centro Regional de Extremadura, 
1996), 236-240, Francisco Lameira, O retábulo da Companhia de Jesus, em Portugal: 1619-1759, (Faro, 
Departamento de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve, 2006), 134-135.

50. Vallecillo Teodoro, Retablística alto alentejana (Elvas, Villaviciosa y Olivenza) en los siglos XVII-XVIII, 
168-173.

51. Lameira, O retábulo da Companhia de Jesus, em Portugal: 1619-1759, 108-109.
52. Francisco Lameira, José António Falcão, Retábulos na Diocese de Beja, (Faro: Universidade do Algar-

ve, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Artes e Humanidades, 2013), 84-85.
53. Idem, 92-93.
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Lourenço, em Almancil54 e em Loulé 
na igreja matriz de S. Clemente55.

 De entre todas as tipologias 
decorativas aplicadas à envolvente 
destes sacrários, destacamos aque-
la que acolhe o recetáculo em forma 
de pequeno baldaquino. Pensados 
como pavilhões, apresentam cúpula 
com lambrequim, de onde pendem 
panejamentos, por vezes, lateral-
mente sustidos por meninos56. A 
utilização da forma do baldaquino 
pavilhão é já reconhecida nas repre-
sentações de pintura de grotesco no 
Renascimento57, não sendo igual-
mente descartada pelos pintores 
de cavalete do mesmo período58. A 
criação de ambientes de intimidade, 
de resguardo e de veneração do mis-
tério, neste contexto, da ressurreição 
de Cristo, intensifica-se no período 
barroco, onde o baldaquino surge em variados suportes59. Identificamo-los na 

54. Francisco Lameira, O retábulo no Algarve, (Faro, Departamento de História, Arqueologia e Patrimó-
nio da Universidade do Algarve e Região do Turismo do Algarve, 2007), 90-91.

55. Idem, 94-95. O elenco que apresentamos não é exaustivo, o que se justifica pela abordagem recente 
ao tema. A inventariação a nível nacional de sacrários esféricos está ainda por realizar. De forma 
idêntica, a falta de investigação direcionada exclusivamente para cada um destes sacrários e a difi-
culdade em atribuir autorias a peças, por vezes de autores diferentes daqueles dos retábulos onde 
se inserem, justifica a ausência, neste estudo, de leituras comparativas na busca da paternidade das 
obras.

56. A forma de pavilhão construída com recurso a panejamentos, como resguardo do sagrado é reco-
nhecida desde logo no Antigo Testamento, na estrutura que abrigava a arca da aliança e, desde logo, 
a presença de Deus. A forma dos pavilhões em cúpula, coroados ou não, surge com intensidade no 
barroco, arte cenográfica e criadora de ilusões visuais, como é o exemplo apontado. As cortinas que 
sugerem ser levantadas, e que possibilitam o contato do observador com o recetáculo do Senhor 
sacramentado, são exemplos típicos destes expedientes artísticos e psicológicos.

57. Como, por exemplo, pelo mestre gravador Enea Vico, concretamente na gravura Leviores et (ut vide-
tur), extemporaneae picturae quas grotteschas vulgo vocanatur (c. 1543) do Instituto Nazionale per la 
Grafica, Roma. Citado por Allessandra Zamperini, Ornament and the Grotesque. Fantastical decoration 
from Antiquity to Art Nouveau, (London: Times & Hudson, 2008), 181 (est. 151).

58. Como é o caso da pintura de Sandro Botticelli, “Madonna del Padiglioni (c.1490). Pinacoteca Ambro-
siana, Milão. https://www.ambrosiana.it/opere/madonna-del-padiglione/.

59. No mobiliário, concretamente em leitos, nas armações efémeras criadas especialmente para as 
múltiplas celebrações da igreja, mas especialmente para a de Corpus Christi, nas armações fúnebres 
dos catafalcos e ainda nos paquifes dos brasões.

Fig. 4. Sacrário. Altar-mor da igreja de Nossa Senhora da Oliveira. 
Samora Correia, Santarém. © Nuno Saldanha.
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retabulística ornamentando remates, decorando as charolas que recebiam o 
Santíssimo em dias de adoração ou encimando os nichos de santos inscritos 
no corpo dos retábulos. O seu uso na decoração dos sacrários esféricos deste 
período parece ter colhido especial influência nos desenhos de Jean Berain 
e Jean Lepautre e nas obras de arte a que deram origem, com destaque para 
os cartões das tapeçarias encomendadas por Luís XIV, a Jean Berain, bem 
como nas armações efémeras.  Vejam-se, por exemplo, as criações de Jean 
Lepautre destinadas a alcovas, em finais do século XVII60, as armações efé-
meras de Castrum Doloris, executados em homenagem a falecidos ilustres 
(de que o dedicado a D. Pedro II na igreja de Santo António dos Portugueses, 
em Roma, é exemplo sobejamente conhecido)61 e, por fim, os sacrários, nos 
quais alguns em forma de pavilhão, assemelham-se a desenhos de Berain 
e Lepautre. Não só na talha barroca reconhecemos esta forma a um tempo 
decorativa e simbólica. Se atentarmos na azulejaria portuguesa, encontra-
mos este motivo, por exemplo, em um painel de azulejo da igreja matriz de 
Caminha62, datado de cerca de 1650, ou na escadaria nobre do antigo colégio 
de Santo Antão-o-Novo, em Lisboa, em data mais aproximada àquela dos 
sacrários referidos. De forma semelhante referenciamos este motivo, em 
composição decorativa, nos embutidos de mármore da capela do Santíssimo 
Sacramento da igreja de São Roque, em Lisboa63. 

 Embora, estes motivos não apareçam com tanta constância e aparato, 
desenham-se, contudo, as suas linhas principais: uma pequena cúpula com 
lambrequim de onde pendem panejamentos, trazendo reverência e graça às 
composições onde se integram. 

 Muito frequentemente, os sacrários de forma circular apresentavam 
dois anjos ladeando a composição, nela inscritos ou em figuras autónomas. 
Estes conjuntos, nos quais se observa o resguardo e apresentação do lugar 
sagrado de recolha do Santíssimo, em que este é agenciado ou protegido 

60. Cf. Maxime Préaud, coord., Graveurs du XVIIe siècle. Jean Lepautre (deuxième partie), (Paris: Biblio-
thèque Nacionale de France, 1999), 88 (est. 1293), 99 (est. 1324).

61. Gravura de Carlo Fontana. 1707. Catafalco destinado às exéquias de D. Pedro II na igreja de Santo 
António dos Portugueses, em Roma. Online  em http://purl.pt/4185

62. João Miguel dos Santos Simões, Azulejaria em Portugal no século XVII, II. (Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997), 17-18 e Est. II.

63. Cf. Maria João Pereira Coutinho, “Os embutidos de mármore no património artístico da Misericórdia 
de Lisboa”, Património Arquitectónico. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, coord., Maria Helena Oli-
veira, (Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2006), 126-128.

Pág. anterior Fig. 5. Carlo Fontana, Castrum doloris erectum Romae in Templo S. Antonii Nationis 
Lusitaniae in funere Petri II. Portugalliñ Regis an. 1707. http://purl.pt/4185.
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por dois querubins, remon-
ta ao Antigo Testamento e 
refere-se à seguinte pas-
sagem do Êxodo: 

faze-me um dos querubins 

em uma extremidade e o ou-

tro na outra: farás os queru-

bins formando um só corpo 

com o propiciatório, nas 

duas extremidades.  Os que-

rubins terão as asas estendi-

das para cima e protegerão o 

propiciatório com suas asas, 

um voltado para o outro. As 

faces dos querubins estarão 

voltadas para o propiciató-

rio. Porás o propiciatório 

em cima da arca; e dentro 

dela depositarás as Tábuas 

da Aliança que Eu te darei64.

 Embora nestes exemplos que estudamos, os querubins não estejam 
exatamente nas posições referidas no Êxodo, o seu sentido é idêntico, va-
riando o modo como reverenciam e protegem o lugar sagrado. Na igreja de 
N.ª S.ª da Encarnação, em Mafra, os anjos de vulto perfeito ajoelham-se, um 
de cada lado do sacrário esférico, reverenciando o Senhor sacramentado, 
enquanto na igreja matriz de Loures, eles ladeiam e integram o conjunto, 
formando com este uma só peça. 

 Existem ainda sacrários esféricos, que facilmente reconhecemos não 
terem sido executados para o local onde se encontram. Podemos observá-los, 
por exemplo, e sem pretensões de exaustividade, na capela do Conventinho, 
em Loures, na capela de Nossa Senhora do Rosário, na igreja de São Domingos 
de Benfica, ou no altar-mor da igreja de S. Cristóvão, em Lisboa. Estas peças, 
quando não inscritas no conjunto retabular podem ter sofrido remoções 
por motivos vários. Acidentes, questões de gosto, verificando-se também o 
oposto, a inserção destas estruturas em retábulos para os quais não foram 
projetadas, o que se revela, desde logo, na diferença de estilos e na decalage 
de períodos de execução. A verdade é que, sendo o sacrário uma peça que 
pode ser autonomizável do conjunto do altar onde se insere, a sua encomenda 
poderia ser feita a artista diferenciado daquele contratado para executar o 

64. Êxodo: 19-21. https://bibliaportugues.com/exodus/25-20.htm.

Fig. 6. Sacrário. Altar-mor da igreja de Nossa Senhora da Oliveira. Matacães, 
Torres Vedras. © João Camilo Costa.
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retábulo. No entanto, a utilização de estilemas próprios a cada época e, por 
vezes, a cada oficina, permite reconhecer grosso modo os casos em que as 
peças são contemporâneas dos altares onde se inserem, ou não.

Os sacrários esféricos em Minas Gerais
No âmbito do espaço colonial luso-brasileiro, a partir dos anos finais dos 
seiscentos e da primeira metade do século XVIII, núcleos urbanos foram orga-
nizados na Capitania de Minas Gerais, adjacentes às zonas onde transcorriam 
as atividades mineradoras. Destacaram-se, nesses sítios, a construção de 
edificações religiosas destinadas a acolher a fé da população que adensava 
essa região. Locus essencial da assistência espiritual à época, as igrejas e 
as capelas mineiras receberam, em seu interior, o esmero de artistas dedi-
cados a elaborar formas e imagens que instituíram o teatro sacro barroco 
pós-tridentino e resultaram em construções visuais inspiradas no glossário 
plástico lusófono. 

 Entre os elementos artísticos alocados no interior dos templos lu-
so-mineiros, aproximadamente entre os anos de 1720-1760, sobressaem-se 
os retábulos, que são composições arquitetônicas comumente erguidas em 
madeira, material que ressoa tanto a tradição portuguesa quanto a dificuldade 
local na aquisição de materiais pétreos. Em Minas, essas estruturas englobam 
itens ornamentais, iconográficos, arquitetônicos e estéticos que acentuaram 
a ascendência metropolitana. Exemplo disso pode ser observado no desenho 
dos sacrários, confeccionados em formatos sortidos, incrustados de relevos 
que explicitam o zelo dos artistas na produção dessas peças. Tendo em vista 
que este texto examina a presença do equipamento destinado a guardar a 
hóstia sagrada, nos retábulos, chamamos a atenção para os sacrários se-
miesféricos65 inseridos em algumas dessas obras setecentistas mineiras, 
que ecoam feitios extraídos do repertório artístico coevo lusófono. 

 Esta pesquisa identificou seis retábulos mineiros compostos por 
sacrários de formato frontal esférico que, diferentemente de alguns mode-
los lisboetas relacionados neste texto, não se encontram em uma mesma 
cidade. Optamos pela análise de exemplares avistados em núcleos urbanos 
distintos, para que fosse possível apresentar a repercussão de vocabulário 

65. Observação: os sacrários mineiros identificados não são esféricos. Geralmente apresentam feição 
esférica frontal, como explicita o exemplar do retábulo-mor da igreja matriz de Nossa Senhora do 
Pilar (São João del-Rei). 
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formal e observar as preferências dos oficiais envolvidos no planejamento e 
na execução dessas obras. Isso demonstra, a nosso ver, o deslocamento des-
ses profissionais pelo vasto território da Capitania, que supriram demandas 
por serviços de ornamentação nas construções de edificações religiosas. A 
geografia de operação dessas oficinas reverbera uma peculiaridade local e, 
certamente, uma das artérias favorecedoras da propagação do repertório 
visual para as distintas zonas do território colonial, que também contou com 
a circulação de livros, gravuras, tratados artísticos e arquitetônicos. Assim, 
apuramos os modelos de sacrários que integram o retábulo de São Miguel 
da matriz de Nossa Senhora de Nazaré (Cachoeira), o retábulo-mor da Sé de 
Mariana, o retábulo-mor da igreja matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem 
(Itabirito), o retábulo-mor da igreja do Bom Jesus do Monte (Furquim), o re-
tábulo-mor da igreja matriz de Santo Antônio (Ouro Branco) e o retábulo-mor 
da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar (São João del-Rei), podendo ainda 
existir um ou outro espécime ausente nesta lista. 

 Lamentavelmente, a escassez de fontes documentais nos arqui-
vos impede que sejam conhecidos, pormenorizadamente, os nomes dos 
artistas envolvidos nesses trabalhos, as datas de execução e outros dados 
relevantes para a compreensão dessas obras. Incluem-se nessa ausência 
a impossibilidade de identificação de registros históricos relacionados às 
direções e às fontes coetâneas destinadas a instruir contratantes e artistas 
em relação aos formatos dos sacrários luso-brasileiros. Nesse sentido, con-
soante demonstrou Sabrina Mara Sant’Anna, não houve “legislação religiosa 
americana portuguesa”66 que tratasse de regras artísticas para a realização 
desses artigos, o que dificulta a compreensão da preferência pelo forma-
to semiesférico em Minas. Para esse último apontamento, indicamos as 
Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, promulgadas no ano de 
1707, por D. Sebastião Monteiro Vide. Na década de 1720, esses documentos 
exerceram predominância em outras regiões da Colônia brasileira, como 
certifica a sua adoção pelos bispados do Rio de Janeiro e Olinda67, perante 
a ausência local de normatizações afins. Na sobredita regulamentação, há 
no título XXVII, do Primeiro Livro, apenas menções ao uso e às funções dos 
sacrários, com a indicação de sua presença no altar-mor e da necessidade 

66. Sabrina Mara Sant’Anna, “Sobre o meio do altar: os sacrários produzidos na região centro-sul das 
Minas Gerais setecentistas,” (tese doutoral, Universidade Federal de Minas Gerais, 2015), 57.  

67. Sebastião Monteiro Vide, Bruno Feitler, Evergton Sales Souza, Istvan Jancsó, Pedro Puntoni, eds., 
Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia,  (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2010), p. 53. 
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de douramentos externos e de tecidos internos para forração68, sem qualquer 
sugestão para o seu desenho. 

 Em relação à produção de sacrários, sabemos que a única direção 
existente, inclinada a nortear os trabalhos artísticos, não foi emitida por 
normatização portuguesa, tampouco no Brasil, mas vinculada ao tratado de 
Carlo Borromeo, destinado a regular a arquitetura e os elementos artísticos 
que comporiam as edificações religiosas em Milão. Conforme constatamos, 
Borromeo sugeriu que os sacrários poderiam ter formato octogonal, hexago-
nal ou redondo69, sendo ausentes outras linhas instrutivas para a configuração 
formal desses itens. Em hipótese, consideramos que essa lacuna gerou gran-
de variedade de formas e de modelos dos sacrários mineiros produzidos ao 
longo do século XVIII, abrangendo peças de grande porte, como o sacrário do 
retábulo-mor da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar (Ouro Preto), algumas 
em formato de urna, como o sacrário do retábulo-mor da matriz de Nossa 
Senhora da Conceição (Catas Altas) e tantas outras, que não se desviavam 
das composições tradicionais, convertendo-se em elementos compactos e 
integrados no registo do banco retabular 

 Nessa perspectiva, conjectura-se que a feição dos sacrários semies-
féricos mineiros esteja diretamente vinculada à influência iconográfica do 
vocabulário artístico lusófono analisado neste texto, trazido para as igrejas 
de Minas pelos artistas ativos na região, conhecedores das tendências plás-
ticas metropolitanas e, de certo modo, influenciados pelas regulamentações 
de Carlo Borromeo, que influenciaram a concepção do espaço sacro sete-
centista português. Além disso, essas referências gráficas poderiam ser 
encontradas em missais, gravuras, tratados de arte e arquitetura, bem como 
em outras publicações disponíveis à época, elementares para disseminar e 
inspirar os arquétipos constantes na ornamentação retabular setecentista 
luso-mineira. Há poucos registros sobre a existência de livros e de gravuras 
de arte e arquitetura em Minas Gerais durante o século XVIII, diferentemente 
da abundância dessas obras em Portugal, como comprova a pesquisa de 
Maria da Graça Pericão70, que contabilizou centenas desses itens no acervo 
da Biblioteca Nacional de Belas Artes (Lisboa). No território da Capitania 
de Minas há indícios documentais sobre a circulação de gravuras avulsas71 

68. Monteiro Vide, Feitler, Sales Souza, Jancsó, Puntoni, Constituições Primeiras do Arcebispado da 
Bahia, 169-170. 

69. Maria Isabel Rocha Roque, Altar Cristão: evolução até a reforma católica (Lisboa: Universidade Lu-
síada, 2004), 198.

70. Maria da Graça Pericão, “Tratadística de Arte dos Séculos XVII e XVIII existente na Biblioteca da Aca-
demia das Belas Artes de Lisboa,” en Barroco 15 (1990-1992), 189-218.

71. Alex Fernandes Bohrer, “Os diálogos de Fênix: fontes iconográficas, mecenato e circularidade no 



332

Barroco em movimento: Portugal e Brasil e a construção de um novo olhar

e do tratado Perspectiva pictorum et architectorum (1717), de Andrea Pozzo 
(1642-1709). Esta obra chama-nos à atenção, pois tem sido recorrente a sua 
repercussão na composição formal da pintura e dos retábulos das igrejas 
e capelas locais72, embora não constem representações de sacrários de 
aspecto esférico na obra de Pozzo. Assim, o desconhecimento de peças grá-
ficas, que poderiam auxiliar a penetração dessas alusões para a elaboração 
dos sacrários em Minas Gerais, conduz-nos, mais uma vez, a creditar aos 
oficiais portugueses a introdução e a difusão desses modelos nas obras que 
trabalharam, pois, reconhecidamente, foram esses homens os responsáveis 
pela incorporação e pela divulgação, em Minas, do glossário estético barroco 

barroco mineiro” (dissertação mestrado, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007).

72. Ver: Aziz José de Oliveira Pedrosa, “Modelos, formas e referências para os retábulos em Minas Ge-
rais: o caso do tratado de Andrea Pozzo,” Revista Autônoma, no.13 (2018): 103-124.
Ver: Mateus Alves Silva, “O tratado de Andrea Pozzo e a pintura de perspectiva em Minas Gerais,” 
(dissertação mestrado, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2012). 

Fig. 7. Retábulo-mor, primeira metade do século XVIII. Sé de Mariana, Mariana.
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predominante nas igrejas de Portugal. Deve-se agregar a essa suposição a 
possibilidade de os contratantes dos serviços artísticos, maioritariamente  
irmandades religiosas, solicitarem a forma esférica para os sacrários, perante 
a distinção iconográfica que representava. 

 Como não possuímos mais informações pormenorizadas, que possam 
indicar as motivações do uso de sacrários semiesféricos em Minas Gerais, os 
registros documentais indicam, conforme constatamos, que esses arquéti-
pos surgiram na região por volta da década de 1720, possivelmente no retábulo 
de São Miguel e Almas da igreja matriz de Nossa Senhora de Nazaré (Cachoeira 
do Campo), e desapareceram do repertório local em 1758, aproximadamente, 
quando foi finalizada a execução do retábulo-mor da igreja matriz de Nossa 
Senhora do Pilar (São João del-Rei), onde reside tal modelo. Verifica-se que 
o momento final da existência dessas peças em Minas Gerais foi simultâneo 
à introdução das referências ornamentais francesas na decoração religiosa, 
que acarretou modificação formal e estética das obras faturadas a partir de 
1760 e afetou a elaboração de peças cujo feitio expressava maior complexi-
dade para a execução, como as formas de volumetria esférica. 

 Os levantamentos realizados sugerem que o retábulo de São Miguel 
e Almas, da igreja matriz de Nossa Senhora de Nazaré (Cachoeira do Campo), 
foi um dos primeiros exemplares mineiros a receber sacrário semiesférico. 
Os impasses para a exata datação da obra pioneira a expressar tal aspecto 
devem-se ao desconhecimento de modelos que possam ter sido faturados 
em momento anterior e, em especial, à exígua documentação que nada versa 
sobre o conteúdo. Lamentavelmente, os registros históricos que condicio-
naram a materialização da referida peça se perderam, mas as pesquisas de 
Alex Fernandes Bohrer sinalizam que esse exemplar foi executado entre os 
anos de 1724-1726, por Manuel de Matos e pela oficina que o acompanhou 
e foi responsável pela execução de outros trabalhos na mesma edificação 
religiosa73. O sacrário em análise tem a face frontal esférica, é ladeado por 
figuras antropomórficas, encimado por dossel que sugere o resguardo e 
veneração da sagrada espécie e, na portinhola, consta relevo do Cordeiro 
sobre o Livro dos Sete Selos, iconografia recorrente nesses equipamentos.  

 Provavelmente, em período coincidente à produção do exemplar 
acima citado, foi efetuada a execução do retábulo-mor da Sé de Mariana, que 
também contém sacrário semiesférico, ladeado por figuras antropomórficas 
nuas, com a iconografia do Cristo Ressurreto na portinhola (Fig. 7). Sobre esse 

73. Alex Fernandes Bohrer, “A Talha do Estilo Nacional Português em Minas Gerais: contexto sociocultural 
e produção artística” (tese doutoral, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015), 127.
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retábulo, é conhecida a data do seu douramento, realizado pelos pintores 
José Martins Lisboa e Manuel de Souza e Silva, no ano de 1727.74 Essa infor-
mação permite pressupor, que o trabalho de talha é anterior à data revelada. 
Depois desse período, o conjunto passou por alterações no camarim, entre 
1740-1758.75

 Sem qualquer indicação do período de execução, tampouco da oficina 
responsável pelos trabalhos, estão os retábulos-mores das igrejas matri-
zes de Nossa Senhora da Boa Viagem (Itabirito) e do Bom Jesus do Monte 
(Furquim), ambos abrangendo sacrários de feição esférica. O espécime itabiri-
tense é semiesférico, está ladeado ou agenciado por figuras antropomórficas 
e, na portinhola, apresenta relevo do Cristo Ressurreto (Fig. 8). O aspecto 
plástico do conjunto retabular sugere vinculações à formatação do Estilo 
Nacional português, que delimitou a arte da talha em Minas Gerais nas três 
primeiras décadas do século XVIII. No entanto, observamos a possibilidade 

74. Nedson Pereira de Assis et al., Sé de Mariana: monumento de fé, devoção e expressão artística (Ma-
riana: Arquidiocese de Mariana, 2015), 43. 

75. Pereira de Assis et al., Sé de Mariana, 43. 

Fig. 8. Retábulo-mor, primeira metade do século XVIII. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, 
Itabirito.
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de essa peça ter sido remontada em data incerta, pois a composição sugere 
divergências formais e composicionais entre o coroamento e os registros 
inferiores, embora o douramento tenha assegurado a harmonização da obra. 

 No retábulo-mor da igreja matriz de Bom Jesus do Monte (Furquim), 
o sacrário é semiesférico, está ladeado por figuras antropomórficas, na 
portinhola há relevo do Cordeiro sobre o Livro dos Sete Selos e, na por-
ção superior da peça, consta um dossel, cujo desenho é similar ao mesmo 
item do retábulo de São Miguel e Almas, da igreja matriz Nossa Senhora de 
Nazaré (Cachoeira do Campo). Apesar dessa equivalência, sem a existência 
de evidências documentais ou indícios das oficinas que as realizaram, não é 
viável elencar relações entre essas peças. Conquanto o desconhecimento de 
registro inviabilize embasar a datação da obra de Furquim, sua composição 
ornamental expressa elementos do repertório da talha do Estilo Joanino, 
que em Minas Gerais despontou na década de 173076. Tais aspectos são 
identificados nos adornos e nas unidades estruturais, desaparecendo as 
tradicionais aduelas concêntricas do coroamento, que distinguiram a talha 
do Estilo Nacional português.

 O desconhecimento de dados históricos também acomete o estudo 
do retábulo-mor da igreja matriz de Santo Antônio (Ouro Branco), que tem em 
seu banco um sacrário semiesférico (Fig. 9). Sobre essa obra, até o momento, 
resta-nos apenas uma nota do ano de 1754, em que é dada permissão para se 
utilizar recursos, deixados por Antônio Fernandes de Lima, para o douramento 
da tribuna77. Essa informação indica a probabilidade de o conjunto ter sido 
concluído no referido momento, mas é necessário averiguar se a tribuna é 
quociente de trabalho posterior, considerando-se as formas e os ornamen-
tos que a compõe, divergentes dos demais itens do retábulo-mor78. Não há 
informações nos arquivos sobre a oficina que executou a peça retabular em 
estudo, mas pesquisas conjecturam que esse trabalho foi efetivado pelo 
entalhador João Ferreira Sampaio, responsável pela execução da talha da 
capela-mor da igreja matriz de Santo Antônio (Tiradentes)79. 

 O sacrário semiesférico do retábulo-mor da matriz de Ouro Branco 
tem relevo do sol na portinhola, representando o Cristo, e mísulas com ca-

76. Ver: Aziz José de Oliveira Pedrosa, A produção da talha joanina na Capitania de Minas Gerais: retábu-
los, entalhadores e oficinas (Belo Horizonte: Editora UFMG, 2019). 

77. Arquivo Eclesiástico do Arcebispado de Mariana. Irmandade das Almas, Matriz de Santo Antônio de 
Ouro Branco. Prateleira S-34, 1731-1786,14v. 

78. Aziz José de Oliveira Pedrosa, “A talha ornamental da igreja Matriz de Santo Antônio, em Ouro Bran-
co”, Universo do Barroco Iberoamericano, no. 13 (2020): 85. 

79. Oliveira Pedrosa, “A talha ornamental,” 86. 
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beças antropomórficas, 
ladeando a peça apoiada 
sobre cabeças de anjos 
com olhos fechados. Na 
porção superior, há sobre-
pujado arranjo de elemen-
tos curvilíneos dinâmicos e 
concha central. A invulgar 
composição ornamental 
desse sacrário torna-o um 
modelo ímpar no território 
mineiro, pois é perceptí-
vel que as cabeças, em-
baixo, relacionam-se aos 
arquétipos que permea-
ram o projeto de Johann 
Friedrich Ludwig para a 
banqueta do altar-mor da 
igreja lisboeta do Colégio 
de Santo Antão-o-Novo, 
assentado no ano de 1706 
e desaparecido no terre-
moto de 1755 que assolou 
Lisboa80. Esse é um forma-
to repercutido no universo 
artístico lusófono, como 
esclarece a configuração 
do sacrário esférico do re-

tábulo de Nossa Senhora do Rosário, da igreja de São Domingos de Benfica, 
com as cabecinhas de meninos na porção inferior. Impossibilitados de alargar 
o debate sobre o retábulo-mor da igreja matriz de Ouro Branco, perante a 
limitação dos dados localizados, resta-nos a percepção de que ele repercutiu, 
na Capitania de Minas Gerais, peculiaridades que determinaram as escolhas 
formais da arte religiosa em Portugal, o que demonstra a viabilidade das 
indicações de que o repertório, em exame, da talha mineira é resultado de 
intervenções de artistas portugueses atuantes nos templos da região. 

80. Ferreira, “O retábulo-mor da igreja matriz de Loures: uma obra emblemática do entalhador Bento da 
Fonseca Azevedo, 107. 

Fig. 9. Retábulo-mor, primeira metade do século XVIII. Igreja Matriz de Santo 
Antônio, Ouro Branco.
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O último sacrário de formato semiesférico a ser indicado neste estudo é o 
exemplar do retábulo-mor da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar (São João 
del-Rei), executado pela oficina coordenada por José Coelho de Noronha81, 
entalhador lisboeta que exerceu determinante protagonismo no contexto 
da produção artística luso-mineira setecentista, entre os anos de 1755-1758 
(Fig. 10). O espécime em exame apresenta portinhola com relevo do Cordeiro 
sobre Livro dos Sete Selos e bandeira em alusão à Morte e Ressurreição de 
Cristo. Nas laterais da peça, existem quatro pequenas esculturas simboli-
zando o Tetramorfo, que corresponde à “universidade da presença divina, 
as quatro colunas do trono de Deus, os quatro Evangelistas”82: a águia, único 
animal capaz de olhar para o sol de frente de Deus, sem temer, que designa a 
Ascensão;83 a cabeça de anjo, que sinaliza o Nascimento; o leão, que indica a 
Ressurreição; e o touro, que é o símbolo do sacrifício. As laterais receberam 
belas esculturas aladas e relevos sinuosos em forma de “S”, explicitando a 
influência dos estilos ornamentais franceses na ornamentação local. Na 

81. Oliveira Pedrosa, A produção da talha, 280. 
82. Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Dicionário de símbolos, (Rio de Janeiro: José Olympio, 2002), 881. 
83. Chevalier y Gheerbrant, Dicionário de símbolos, 22. 

Fig. 10. Retábulo-mor, 1755-1758. Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, São João del-Rei.
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porção superior, os fragmentos arquitetônicos servem de suporte para a 
pequena tarja ladeada por itens auriculares, com relevo central de pelicano 
e três filhotes, memorando o sacrifício de Cristo. O sacrário em forma so-
lar, acompanhado de referências aos quatro Evangelistas, do pelicano, das 
cabeças de anjos e de nuvens esteiam o discurso contrarreformista, predo-
minante na arte do período, reforçando seu significado e sua função como 
equipamento destinado a abrigar a hóstia sagrada. 

 A construção volumétrica do sacrário da matriz do Pilar (São João 
del-Rei) e os adornos que o compõe sobressaem-se no registro em que se 
encontram por efeito de suas conotações monumentais, poucas vezes incor-
porada às peças mineiras coetâneas e atípicas nos retábulos locais a partir da 
década de 1760, quando esses elementos se tornaram menores e integrados 
ao desenho do banco. Seguramente, essa referência pode ser atribuída ao 
glossário plástico e iconográfico de José Coelho de Noronha, aprendido em 
momento de formação em Portugal. Contudo, malgrado a obra de Noronha 
tenha exercido sobrepujada influência para a arte da talha em Minas Gerais, 
não se tem indícios de outros sacrários de formato esférico ou semiesférico 
por ele executados ou riscados.

 Por esse espectro, os exames produzidos explanam que a presença 
dos sacrários semiesféricos nos retábulos mineiros, as temáticas dos relevos 
incrustados nas portinholas, os elementos escultóricos que complementam 
a composição cenográfica, como as figuras antropomórficas guardiãs do 
receptáculo da hóstia sagrada, asseveram a repercussão dos feitios for-
mais lusófonos, interpretados e disseminados na então Colônia brasileira 
pelos oficiais envolvidos na produção dessas obras. Não menos curioso é 
perceber, na ornamentação religiosa mineira, prováveis reverberações da 
influência iconográfica recorrente na produção artística jesuíta, como se 
cogita ser a opção pelos sacrários esféricos em alusão ao significado do Sol, 
que se tornou emblema da Ordem, incorporado aos itens composicionais da 
desaparecida banqueta do altar-mor da igreja lisboeta do Colégio de Santo 
Antão-o-Novo. O eco dessa iconografia nos sacrários de Minas Gerais pode 
estar condicionado à impressão simbólica evocada por essas imagens na 
construção da narrativa católica, fixando a presença de Cristo na peça reta-
bular, que contava com o acréscimo de relevos equivalentes dispersos pelo 
conjunto, tal como as custódias raiadas, de modo que o retábulo barroco se 
convertesse em suporte à glória de Cristo. 
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