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 22 de Novembro 

 

Sala Polivalente do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian 

(entrada pela Rua Dr. Nicolau de Bettencourt) 

 

Manhã: 9 h abertura oficial com a presença do Dr. Guilherme d’Oliveira Martins 

 

1. 9h30-10h30. Conferência de abertura - Sylvie Deswarte-Rosa: Francisco de Holanda (1518-

1584). Histoire d’une redécouverte. 

 

Coffee break 

 

1ª secção: Francisco de Holanda: Novas Perspectivas 

Moderação: Teresa Leonor Vale 

 

2. 11h-11h40. Keynote speaker Maria Berbara, Francisco de Holanda e a renovação imperial. 

3. 11h40-12h. Alessandra Russo, Lights on the Antipodes / Luzes nos antípodas. 

4. 12h00-12h45. Keynote speaker Bruno Haas, Francisco de Holanda et la Révolution de l’Image du 

Monde. 

Debate 

 

Almoço 

 

2ª secção: Francisco de Holanda: Vida e Obra 

Moderação : Joaquim Oliveira Caetano 

 

5. 14h30-15h15. Keynote speaker Henrique Leitão, Pedro Nunes e o infante D. Luís: ciência e a corte 

portuguesa no tempo de Francisco de Holanda. 
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6. 15h15-15h45. Delmira Espada Custódio, Na oficina de Alexandre Bening: Gerard Horenbout, Simão 

Bening e António de Holanda. 

7. 15h45-16h05. Maria José Redondo Cantera e Almudena Pérez de Tudela, Três pintores 

portugueses en la corte española: Antonio de Holanda, Francisco de Holanda y Manoel Denis. 

8. 16h05-16h25. José Riello, Entre Tiziano y Antonio Moro: Francisco de Holanda y el género del retrato.  

Debate 

 

Coffee break 

 

9. 16h50-17h10. Rui Mesquita Mendes, A Quinta de Francisco de Holanda em Nª Sª dos Enfermos 

(Sintra): contributos históricos e documentais (1570-1583) 

10. 17h10-17h30. António Miguel Trigueiros, A modernidade numismática de Francisco de Holanda: 

uma ciência esquecida, um ensinamento a preservar. 

11. 17h30-18h10. Keynote speaker Annemarie Jordan-Gschwend, Connecting Courts with Portraits. 

Francisco de Holanda, the Parma Miniatures and the Queen of Portugal.        

Debate 

 

23 de Novembro 

 

3ª secção: A Itália que viu Francisco de Holanda. 

Moderação: Lurdes Craveiro 

 

12. 9h-9h40. Keynote speaker Adriano Ghisetti Giavarina, Francisco de Holanda in viaggio nelle regioni 

orientali d’Italia. 

13. 9h40-10h. Ana Isabel Buescu, Uma minuta de instruções às embaixadas no reinado de D. João III: 

sítios, edifícios e debuxos. 

14. 10h-10h20. Federico Troletti, Francisco de Holanda: un’indagine su alcune probabili frequentazioni 

in Italia. 
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15. 10h20-10h40. Elena Calvillo, Performing Italian Art Theory: the importance of verisimilitude de 

Francisco de Holanda’s Projects of the 1540s. 

Debate 

 

Coffee break 

 

16. 11h20-11h40. Elena De Laurentiis, Francisco de Holanda e la miniatura a Roma. 

17. 11h40-12h. Maria Teresa Desterro, “A pintura diria eu que era uma declaração do pensamento em 

obra visível e contemplativa”. A recepção do ideário de Francisco de Holanda na pintura portuguesa de 

Quinhentos.  

18. 12h-12h40. Keynote speaker Felipe Pereda, "De Aetatibus Mundi". El diseño espiritual, la pintura 

encarnada. 

Debate 

 

Almoço 

 

4ª secção: Francisco de Holanda e a teoria da arte. 

Moderação: Luísa Arruda 

 

19. 14h30-15h15. Keynote speaker Fernando Marías, Francisco de Holanda en la Nueva Antigüedad. 

20. 15h15-15h35. Joaquim Oliveira Caetano, Francisco de Monzón. As ideias sobre arte de um 

contemporâneo de Francisco de Holanda. 

21. 15h35-15h55. Isabel Almeida, Os Diálogos em Roma de Francisco de Holanda. 

22. 15h55-16h15. Teresa Lousa, O Amor como tema humanista: de Leão de Hebreu a Francisco de 

Holanda.  

Debate 

 

Coffee break 
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23. 16h45-17h05. Maria Luiza Zanatta e Souza,, A Lisboa de papel de Francisco de Holanda, 1571. 

24. 17h05-17h25. Margarida Tavares da Conceição, Fortificação e desenho: Francisco de Holanda e a 

cultura arquitectónica. 

25. 17h25-17h45. Luís Filipe Costa e Sousa, Francisco de Holanda e a imagem do campo de Batalha. 

Debate 

26. 18h10-18h50 Keynote speaker Alessandro Nova, Theory against Practice: Grace in 16th-century Art 

Theory 

 

19-20 h. Auto da Avé-Maria, de António Prestes – Teatro Maizum (dir. Silvina Pereira). 

 

 

Dia 24 de Novembro 

 

Anfiteatro da Biblioteca Nacional de Portugal 

 

5ª secção: Arte, Cultura e Humanismo no tempo de Francisco de Holanda (I) 

Moderação: Maria Teresa Desterro 

 

27. 9h-9h50. Keynote speaker Tom Earle, A historiografia de um príncipe do Renascimento, de Rui de Pina 

a Damião de Góis. 

28. 9h50-10h10. João José Alves Dias, Letras que nos contam histórias! As capitulares da tipografia 

portuguesa ao tempo de Francisco de Holanda (1517-1585). 

29. 10h10-10h30. Fernando Grilo, Da Pintura estuária ou escultura: Francisco de Holanda e a teoria da 

forma escultórica. 

Debate 

 

Coffee break 
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30. 11h-11h20. José Cardim Ribeiro, De Luminaribus Caeli. De Luce Diuina. 

31. 11h20-11h40. Francisco Henriques, Hierofania e Maravilhamento. A Cosmologia no cerne da 

edificação do retábulo de S. Marcos em Tentúgal. 

32. 11h40-12h. Silvina Pereira, Xabregas 1550 – Drama e espectáculo  

Debate. 

 

33. 12h15-13h. Visita guiada à exposição Sob a chama da candeia. Francisco de Holanda e 

os seus livros, apresentada por Sylvie Deswarte-Rosa.   

 

Almoço. 

 

5ª secção: Arte, Cultura e Humanismo no tempo de Francisco de Holanda (II) 

Moderação: Eduardo Duarte 

 

34. 14h30-15h10. Keynote Speaker Vítor Serrão, A Viagem a Roma e os pintores portugueses no tempo de 

Francisco de Holanda. 

35. 15h10-15h30. Daniela Viggiani, Antonio de Noronha, Veiga e Nápoles. 

36. 15h30-15h50. Rui Manuel Loureiro, Luís Jorge de Barbuda, um cartógrafo português no círculo de 

D. Juan de Borja. 

37. 15h50-16h10. Dalila Rodrigues, Reforma Católica, Memória e Poder: Viseu depois de D. Miguel da 

Silva. 

38. 16h10-16h30. Ana Tarrío, Francisco de Holanda e os godos. 

39. 16h30-16h50. Manuel Morais, A Música no Tempo de Francisco da Holanda (1517-1585): O 

Cancioneiro Musical de Belém. 

Debate 

 

Coffee break 
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41. 17h15-17h50. Keynote speaker Fernando António Baptista Pereira: Francisco de Holanda: da teoria 

do retrato aos auto-retratos. 

17h50. Encerramento oficial. 

 

18h-19h. Espectáculo A Arte da Variação no Tempo de Francisco de Holanda, pelos Segréis de Lisboa 

(direcção de Manuel Morais), com Ana Leonor Pereira, soprano e percussão), Pedro Couto 

Soares (flautas doce e traversa), Miguel Ivo Cruz (violas da gamba baixo e tenor) e 

Manuel Morais (alaúde e viola de quatro ordens).  
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Sylvie Deswarte-Rosa, Francisco de Holanda (1518-1584). Histoire d’une redécouverte 

 

Francisco de Holanda, dont on commémore cette année la naissance, fut longtemps un des 

grands oubliés de l’histoire de la culture portugaise.  Il n’a pas de monuments le célébrant, pas 

de statues devant la Biblioteca Nacional de Portugal. Il ne figure pas dans le monument Camões 

au Bairro Alto alors qu’un Jeronimo de Cortereal, autre écrivain enlumineur, y a sa statue. On 

se souvint finalement de lui, comme un grand apologiste du dessin, donnant son nom à une 

École du nouvel Art industriel, l’Escola industrial de Guimarães (1884). Au XXe siècle, Lima de 

Freitas le célébre dans un des panneaux d’azulejos à la Gare du Rossio (1995-1996) à Lisbonne, 

le portraiturant devant les monuments de sa Lisboa imaginada. 

Francisco de Holanda apparaît aujourd’hui comme une des grandes figures de la Renaissance 

portugaise dans sa spécificité. Son traité Da Pintura antigua (1548), à l’avant garde avec 

l’introduction de l’Idea néoplatonitienne dans la théorie de l’art cinquante ans avant les 

théoriciens italiens, connaît récemment une nouvelle renommée pour sa vision mondiale de l’art, 

avec le fameux chapitre 13 «Como os preceitos da Pintura Antigua forão por todo o mundo».  

Nous allons évoquer ici la fortune critique de Francisco de Holanda: la renommée qu’il connut 

de son temps, l’influence souterraine en Espagne de son traité non publié et de ses livres de 

dessins, sa redécouverte au XVIIe siècle, sans encore prononcer son nom, grâce à ses images de 

la peinture antique, la Volta Dorata de la Domus Aurea et les mosaïques du Temple de Bachus, dans 

son Livre des Antigualhas (Bibliothèque de San Lorenzo de El Escorial). Puis la redécouverte de 

son traité Da Pintura Antigua par Ferreira Gordo à Madrid (1790), sa révélation au monde par 

Raczynski au milieu du XIXe avec la publication en français des Dialogues de Rome avec Michel-

Ange, puis l’interminable et stérile débat sur l’authenticité de ces dialogues et la valeur de son 

témoignage sur Michlel-Ange, enfin la découverte des De Aetatibus Mundi Imagines par Francisco 

Cordeiro Blanco (1953) à la Biblioteca Nacional de Madrid, révélant sa veine créatrice dans 

toute son ampleur. 

 

 

Sylvie Deswarte-Rosa 

Docteur Honoris Causa de Université de Lisbonn. Directeur de Recherche Émérite au CNRS 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) / Lyon. Institut d'histoire des 

représentations et des idées dans les modernités (IHRIM) -UMR 5317 

sylvie.deswarterosa@ens-lyon.fr 

• Thèse de doctorat de IIIe cycle : Les enluminures de la Leitura  Nova. Essai sur la culture artistique 

au Portugal durant la première moitié du XVIe siècle, Paris, École des Hautes Études (IVe section) 

1974, Directeur: Professeur André CHASTEL ; publiée Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 

1977. 
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• Rome, Pensionnaire de l'Académie de France, Villa Médicis, 1978-1980 pour étudier le voyage 

en Italie de Francisco de Holanda (1538-1540) 

• Lisbonne, Prix José de Figueiredo, Academia Nacional das Belas-Artes, 1983 pour l'essai 

sur  De Aetatibus Mundi  Imagines dans les Monuments et Mémoires  E. Piot  

. Il « Perfetto Cortegiano » D. Miguel da Silva, Rome, Bulzoni « I Rinascimenti fuori d'Italia », 1989. 

• Lisbonne, Prix de la Fundação Calouste Gulbenkian pour la meilleure publication en histoire 

de l'art au Portugal pour le livre Ideias e Imagens em Portugal na Época dos Descobrimentos. Francisco 

de Holanda e a teoria da arte, Lisbonne, Difel, 1992.  

• Las edades del Mundo de Francisco de Holanda. Ouvrage d’étude accompagnant l’édition facsimilée 

de De Aetatibus Mundi Imagines, Barcelone, Bibliogemma, 2007. 

et de nombreux articles et essais sur Francisco de Holanda et son œuvre. 

En préparation   

• Sous la lampe allumée. Francisco de Holanda entre textes e Images. Sources et historiographie (BNP, 

Lisbonne) 

• Le voyage en Italie de Francisco de Holanda (1538-1540), Lisbonne, Fundação Calouste 

Gulbenkian. 
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1.ª secção 

 

Francisco de Holanda: Novas Perspectivas 
  

  



21 
 

Maria Berbara, Francisco de Holanda e a renovação imperial 

 

Francisco de Holanda, nas Imagens das Idades do Mundo, desenhou, em um medalhão, a nave de 

Ulisses prestes a chegar a Lisboa, enquanto, ao fundo, Troia aparece em chamas. Holanda 

retoma, aqui, uma tradição antiga: a de que o grego Ulisses, em algum momento de suas longas 

viagens marítimas a caminho do sua Ítaca natal, teria fundado Lisboa, e que o próprio nome 

latino da cidade – Olysipo – estaria etimologicamente conectado ao de Ulisses. O desenho abraça 

uma percepção igualmente antiga: a de que impérios renovam-se, e, nesse processo, com 

frequência trasladam-se em virtude de guerras ou ataques. A partir da análise do desenho de 

Holanda, esta apresentação pretende examinar alguns desdobramentos geográficos e temporais 

do topos da renovação imperial vinculada ao binômio Ulisses/Lisboa - incluindo o Brasil do século 

XIX. 

 

Maria Berbara é doutora em história da arte pela Universidade de Hamburgo e professora de 

história da arte junto ao Departamento de Teoria e História da Arte da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro. Suas mais recentes publicações concentram-se no intercâmbio intelectual, 

cultural e artístico entre a Itália, a Península Ibérica e o 'Novo Mundo' durante a primeira época 

moderna. Presentemente coordena um projeto editorial internacional sobre representações 

sacrificiais e processos de conversão entre a Europa e as Américas nos séculos XVI e XVII. Seus 

projetos individuais e institucionais de pesquisa receberam apoio da Fundação Getty, Villa I 

Tatti, DAAD, Faperj, Fapesp, CNPq e Capes. 

 

 

 

Alessandra Russo, Lights on the Antipodes / Luzes nos antípodas. 

 

The theoretical intersections between Holanda’s image of “The Creation of Lights” in De 

Aetatibus Mundi Imagines and chapter XIII of his Da Pintura Antiga are revolutionary in the XVIth 

century panorama. They still are for art history today. I propose to look anew at these two visual 

and textual masterpieces of Holanda’s work. In particular, I address how the direct observation 

of some precise objects from the Americas (“muitos vasos d’ouro que eu vi, e na suas feguras”) 

triggered in Holanda a novel reflection on the relationship between art and humanity—on art 

as the real human potential of the inhabitable world, “até os antípodas”. But Holanda’s antipodes 

also complicate the current global trend in the humanities.  

 

Alessandra Russo is a professor in the Department of Latin American and Iberian Cultures at 

Columbia University, where she teaches and studies the theory, practice and display of the arts 

in the Early Modern times. She studied in Bologna, Leiden, and at the EHESS, in Paris. Before 
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joining Columbia, she has been researcher at the IIE-UNAM (Mexico) for five years. She is 

author of the books The Untranslatable Image (2014; French edition: L'image intraduisible, 

2013), El realismo circular (2005), and co-editor of Images Take Flight (2015). Since 2016, she co-

directs with Michael Cole a Getty Foundation project on the artistic interactions between 

Spanish Italy and the Iberian Americas in the 16th century. She is presently completing a new 

book entitled A New Antiquity. Art and Humanity as Universal (1400-1600) 

 

 

 

Bruno Haas, Francisco de Holanda et la révolution de l’image du Monde  

 

Dans les enluminures du manuscrit De Aetatibus Mundi, produites à partir de 1545, Francisco de 

Holanda a créé un cycle d’images de la création du monde extrêmement novateur par rapport à 

l’imagerie plus ancienne, qu’elle soit scientifique ou artistique. Pourtant, les motifs et la 

géométrie très particulière de ces images peuvent être ramenés à une longue tradition. Il s’agit 

donc de montrer comment, par un usage rigoureux et intelligent de ces moyens anciens, 

Francisco de Holanda parvient à produire un type d’image nouveau qui pour la première fois 

dans l’histoire des diagrammes et images du Monde pose la question de l’infini et du néant.  

 

Bruno Haas, actuellement Maître de Conférences à l’université de Paris 1, a mené des 

recherches sur l’histoire structurelle de l’image et sur l’histoire des systèmes chromatiques 

depuis le XIIIe siècle, dans la théorie de l’art, les sciences ainsi que dans ses application en 

peinture. Dans ce cadre, il a élaboré la deixis fonctionnelle, méthode d’analyse de l’image 

permettant d’apprécier l’historicité de la perception telle qu’elle se manifeste à travers l’histoire 

de l’art. Parmi ses publications : Die ikonischen Situationen (Les situations iconiques), Paderborn: 

Fink, 2015 ; édité en collaboration avec Bernhard Haas : Analyse fonctionnelle, Musique – Peinture 

– Littérature Ancienne, Hildesheim: Olms, 2010 ; « La méconnaissance du dessin comme 

fondement d’un discours sur l’art », in : Nouvelle Revue d’Esthétique, N° 4, 2009, p. 29-40 

(texte publié en ligne sur le site CAIRN.INFO), “Il Colore: Filosofia Naturale e Pittura tra 

Rinascimanto e Barocco”, in : Paragone Arte LII, series 3, n° 39 (619), Sept. 2001, p. 3-34. 

  

http://utpress.utexas.edu/index.php/books/rusunt
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=2372
https://books.google.com/books?id=C073D37ALYkC&printsec=frontcover&dq=realismo+circular&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwip08HpwcjLAhXMlx4KHWYADoIQ6AEIHTAA#v=onepage&q=realismo%20circular&f=false
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/I/bo16821133.html
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2009-2.htm
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2.ª secção 

 

Francisco de Holanda: Vida e Obra 
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Henrique Leitão, Pedro Nunes e o infante D. Luís: ciência e a corte portuguesa no tempo de 

Francisco de Holanda. 

 

O “mathematicus” do século XVI era, em geral, uma personalidade polifacetada que se envolvia 

em actividades diversificadas, com delimitações disciplinares fluidas, e operando em âmbitos 

sociais muito diversos. A sua figura não admite um paralelo imediato com a de um matemático 

do nosso tempo, e a sua acção tinha impacto em áreas que hoje nos parecem inesperadas. Um 

exame das relações do matemático Pedro Nunes (1502-1578) com a corte e, muito em especial, 

com o infante D. Luís, permite pôr em evidência não só a complexidade e riqueza das 

intervenções de um “mathematicus” quinhentista, mas revela também o lugar que os saberes 

matemáticos ocupavam nos círculos cultos e na corte de Portugal no século XVI. 

 

Henrique Leitão é Investigador Principal no Centro Interuniversitário de História da Ciência e da 

Técnica (CIUHCT), e Presidente do Departamento de História e Filosofia das Ciências, na 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Os seus interesses de investigação estão 

centrados na história da ciência nos séculos XVI e XVII, com especial interesse pela cosmografia, 

cartografia e ciências matemáticas. É o responsável da comissão científica encarregue da 

publicação das Obras de Pedro Nunes, pela Academia das Ciências de Lisboa e Fundação Calouste 

Gulbenkian. Tem investigado também a história do livro e bibliotecas científicas antigas. É 

membro de várias associações académicas, entre as quais a Academia das Ciências de Lisboa, Academia 

Portuguesa da História, Academia de Marinha, a Académie Internationale d’Histoire des Sciences, a History 

of Science Society.  

 

 

 

Delmira Espada Custódio, Na oficina de Alexandre Bening: Gerard Horenbout, Simão 

Bening e Antóniod de Holanda   

 

Durante os reinados de D. Manuel I (1495-1521) e D. João III (1521-1557), três importantes 

famílias de iluminadores - Bening, Horenbout e Holanda - estiveram ao serviço da família real 

portuguesa e das principais cortes europeias, para quem produziram obras de grande aparato. 

As duas primeiras têm uma longa história de colaboração directa, em obras de grande dimensão, 

de que o Breviário franciscano da rainha D. Leonor, os Breviários Mayer van den Bergh e Grimani 

constituem bons exemplos. Os Holanda, pelo contrário, seguiram uma prática oficinal diferente, 

marcada por um certo distanciamento dos modelos flamengos, claramente enunciada no dito 

Livro de Horas de D. Manuel. A comunicação que apresentamos pretende dar conta de alguns desses 

códices, à guarda de instituições portuguesas, cujo estudo detalhado veio trazer novos dados às 

biografias destes artistas, mas também chamar à discussão dúvidas que o tema ainda suscita.  
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O primeiro desses códices, em boa parte iluminado por Gerard Horenbout, é o dito Livro de Horas 

dito de D. Fernando ou D. Catarina cuja reconstituição da sua estrutura primitiva, pela adição das 

Horas dos duques de Devonshire, permitiu clarificar a sua tipologia e restituiu ao códice a dimensão 

adequada ao prestigio do seu destinatário e à importância da ocasião para que fora executado, a 

união de D. Leonor de Áustria à casa real portuguesa. Ainda em relação a Horenbout, evocamos 

as Horas de Holford, um exemplar  tardiamente chegado a Portugal através da colecção de Calouste 

Gulbenkian que possibilitou uma interessante ligação entre este iluminador e o pintor Hans 

Holbein, em torno do mecenato artístico de Henrique VIII de Inglaterra. 

A relação dos Bening com Portugal é maioritariamente lembrada pela escrita laudatória de 

Francisco de Holanda e pela famosa Genealogia do infante D. Fernando, desenhada por António de 

Holanda, iluminada por Simão Bening, e negociada pelo humanista português Damião de Góis. 

Porém, existem outras obras executadas para a corte portuguesa a que os Bening estiveram 

ligados, menos divulgadas entre nós, a merecer estudos mais detalhados, nomeadamente as Horas 

ditas de Hennesy e o Breviário Mayer van den Bergh, a que pudemos acrescentar dois outros 

exemplares: as Horas de soror Joana de Deus e sete fólios soltos comummente designados por Livro 

de Horas de Santos-o-Novo. 

E a concluir, o caso particular da família Holanda, estabelecida entre nós ao serviço da casa real 

portuguesa, cujo corpus nos continua a suscitar muitas dúvidas, merecendo estudos aprofundados 

e uma reflexão conjunta mais aturada. 

 

Delmira Espada Custódio. Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL). 

delmiraespada@gmail.com 

Licenciou-se em Artes Plásticas – Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa. Obteve o grau de Mestre em História da Arte Medieval, na Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a dissertação “A luz da grisalha. Arte, liturgia e 

história no Livro de Horas dito de D. Leonor (BNP, IL 165)”, e o de Doutor, na mesma Universidade, 

com a tese “Relações artísticas entre Portugal e a Flandres através dos Livros de Horas conservados em 

instituições portuguesas”; este último como bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. É 

membro integrado do Instituto de Estudos Medievais, onde desenvolve projectos de investigação. 

 

Graduated in Fine Arts - Painting, in the Faculty of Fine Arts, University of Lisbon (FBAUL). 

Master degree in Medieval Art History in the Faculty of Social Sciences and Humanities, Nova 

University of Lisbon, with the thesis "The light of grisaille. Art, liturgy and history in the Book 

of Hours ascribed to Queen Eleanor of Portugal (BNP, IL 165)." She has concluded a PhD 

project in Medieval Art History, in the same Faculty, addressing the "Artistic relationship 

between Portugal and Flanders through the Books of Hours preserved in the Portuguese 

institutions", developed with a scholarship from Portuguese Foundation for Science and 
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Technology (FCT). She is an integrated member of the Institute of Medieval Studies, where she 

develops research projects. 

 

 

 

Maria José Redondo Cantera e Almudena Pérez de Tudela, Três pintores portugueses en 

la corte española: Antonio de Holanda, Francisco de Holanda y Manoel Denis. 

 

El enlace matrimonial del emperador Carlos V (1500-1558) con la infanta Isabel de Portugal 

(1503-.1539), hija del poderoso rey portugués Manuel I O Venturoso (1469-1521) y hermana de 

Juan III de Portugal (1502-1557), favoreció una estrecha relación entre las cortes portuguesa y 

española. 

Tras el nacimiento del primogénito de la pareja imperial, el príncipe Felipe, el pintor y Antonio 

de Holanda (ca. 1480 - 1557) fue enviado desde la corte portuguesa a Toledo para trabajar al 

servicio de la Emperatriz. Fruto de esta estancia fueron varias pinturas de diverso tipo, por las 

que se le pagó en 1529. 

Más tarde su hijo Francisco de Holanda (1517-1584), de camino hacia Italia, en 1538 visitó 

igualmente a la Emperatriz en Valladolid y posteriormente a Carlos V en Barcelona, de lo que se 

desprenden diversas noticias artísticas. Los contactos del pintor y teórico portugués con la Corte 

española se prolongaron casi hasta el final de su vida. Aunque no llegó a incorporarse al servicio 

de Felipe II, varias obras de su mano estuvieron en posesión del monarca. 

Manuel Denis trabajó de modo más continuado en la corte española, ya que formó parte de la 

Casa de Isabel de Portugal, para quien trabajó como calígrafo, miniaturista y retratista. Tras la 

muerte de la Emperatriz, continuó trabajando allí para sus hijos y en las decoraciones de las 

arquitecturas efímeras de varios funerales reales. También pintó para otros ilustres comitentes. 

Su contacto con Francisco de Holanda le permitió disponer de una copia de su tratado, del que 

hizo una traducción española. 

En esta comunicación se presentarán nuevos datos y se analizarán las circunstancias en las que 

se llevaron a cabo las aportaciones de estos pintores portugueses en la corte española durante 

casi medio siglo. 

 

María José Redondo Cantera Catedrática de Historia del Arte en la Universidad de 

Valladolid. 

Líneas de investigación preferentes: Arte del Renacimiento en España, Arte de Corte en la 

Corona de Castilla durante el siglo XVI (con especial atención a la emperatriz Isabel de Portugal), 

Arte y patrimonio en Castilla y León (siglos XVI-XIX). Investigadora responsable y miembro del 

equipo de varios Proyectos de Investigación nacionales y autonómicos, así como de una Acción 

Integrada con Portugal, en colaboración con el Dr. Vitor Serrão, cuyos resultados se expusieron 



27 
 

en los Simposios Internacionales "El modelo italiano en las Artes Plásticas de la Península Ibérica 

durante el Renacimiento" (publicación de actas en Valladolid, 2004) y “O largo tempo do 

Renascimento” (publicación de actas en Lisboa, 2008). Directora de la revista BSAA arte, 

publicada por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. 

Coordinadora del GIR IDINTAR (Grupo de Investigación Reconocido: Identidad e 

intercambios artísticos. De la Edad Media al Mundo Contemporáneo), de la Universidad de 

Valladolid. Participación en congresos celebrados en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, 

Austria y Hungría. Miembro de diversos comités científicos: de revistas especializadas, de 

congresos y de grupos de investigación. 

 

Almudena PÉREZ DE TUDELA Gabaldón. Conservadora del Real Monasterio de El 

Escorial. Patrimonio Nacional (desde 2002) Licenciada en Historia del Arte por la Universidad 

Complutense de Madrid. Premio Extraordinario de Licenciatura. Ha disfrutado de varias becas 

predoctorales: Formación de Personal Investigador del Ministerio de Educación (1997-2000) y 

Vocalía de Programas Culturales de Patrimonio Nacional (2001). Es autora de numerosas 

publicaciones científicas sobre el coleccionismo y mecenazgo en la corte de Felipe II y el 

Monasterio de El Escorial en el siglo XVI. Destacan su reciente libro, Los inventarios de doña Juana 

de Austria, Princesa de Portugal (1535-1573) y su co-autoría de La correspondencia de Felipe II con su 

secretario Pedro del Hoyo conservada en la British Library de Londres (1560-1568). En el campo de la 

miniatura se ha ocupado del croata Giulio Clovio.  Ha colaborado en numerosas exposiciones 

entre las que destaca Felipe II. Un príncipe del Renacimiento (Museo Nacional del Prado, 1998) y la 

mayoría de las exposiciones organizadas por Patrimonio Nacional desde 2003 (Oriente en Palacio, 

Retratos, etc)… Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, celebrados en 

España, Italia, Austria, Bélgica, Portugal y Francia.  Es miembro de varios comités y proyectos 

de investigación. Actualmente ultima su Tesis Doctoral sobre “El Cardenal Granvela (1517-

1586) como agente artístico para la Casa de Austria”. 

 

 

 

José Riello, Entre Tiziano y Antonio Moro: Francisco de Holanda y el género del retrato 

 

Tradicionalmente, la bibliografía especializada ha subrayado las posturas neoplatónicas y filo-

italianas de Francisco de Holanda, y en particular de su tratado dedicado al arte de la pintura. 

Sin embargo, aún son muchas las preguntas que quedan por hacerse, e incluso responder, sobre 

la vinculación de esas preferencias y, en particular, el género del retrato, al que Holanda consagró 

su diálogo Do tirar polo natural. Con él se situaba en el centro de la polémica entre los defensores 

de un retrato realista, de raigambre flamenca, y otro más idealizado predicado por los pintores 

italianos y por el propio Holanda, quien destaca a Tiziano entre todos ellos. ¿Qué nuevas 
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perspectivas podría ofrecer el diálogo a propósito de las preferencias retratistas en la corte de 

Felipe II? 

 

José Riello (Madrid, 1979) es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de 

Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de los museos y en la Universidad: 

entre 2008 y 2011 colaboró con el Área de Edición del Museo del Prado y desde 2010 es 

profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Sus últimos libros son Sacar de la sombra lumbre. La teoría de la pintura en el Siglo 

de Oro, 1560-1724 (Madrid, Editorial Abada, 2012), la edición de los escritos de 

Enrique Lafuente Ferrari sobre Velázquez (Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 

2013), y la edición en italiano de los escritos sobre arte del Greco (con Fernando Marías; Roma, 

Castelvecchi Editori, 2017). Ha sido comisario de la exposición La biblioteca del Greco (Museo 

Nacional del Prado, 31 de marzo – 29 de junio de 2014), con Javier Docampo; y de ATLAS de 

las ruinas DE EUROPA (Madrid, CentroCentro, 29 de septiembre de 2016 – 29 de enero de 

2017), con Julia Morandeira. jose.riello@uam.es jose.riello@gmail.com 

 

 

 

Rui Manuel Mesquita Mendes, A Quinta de Francisco de Holanda em Nª Sª dos Enfermos 

(Sintra): contributos históricos e documentais (1570-1583) 

 

Francisco de Holanda (1518-1584) é um autor e sobretudo um pensador ímpar no contexto da 

Cultura Portuguesa e Europeia do Renascimento, mas é também uma figura histórica com várias 

leituras, e cujo pensamento e teorias da arte têm sido abordados por vários investigadores sob 

diversos prismas. Um desses é a necessidade de compreender melhor o seu percurso biográfico 

e sobretudo os lugares que marcaram a sua vivência e escrita. 

Assim o fizeram aqueles que escreveram sobre a vida e obra de Holanda, desde os primeiros 

biógrafos, como o Abade de Castro (1844, 1869) e Sousa Viterbo (1899, 1904); aos autores de 

edições críticas da obra de Holanda, como Joaquim de Vasconcelos (1879, 1918), Vergilio 

Correia (1929), Reinaldo dos Santos (1942), Manuel Mendes (1955), Jorge Segurado (1970, 

1975, 1983), Angel González García (1984), José da Felicidade Alves (1986, 1989) e Maria de 

Lourdes Sirgado Ganho (2006); passando pelos estudaram aspectos particulares da sua 

vida – como Rafael Moreira (1982, 1987), Vítor Serrão (1989) e Joana Balsa Pinho (2011) –; 

aos que analisaram a sua obra – como José Stichini Vilela (1982), ou mais recentemente António 

Moreira Teixeira (1993, 2002), Nuno Miguel da Encarnação Afonso (2001), Idalina Proença 

Maia Sidoncha (2011), Maria Luiza Zanatta de Souza (2011) e Maria Teresa Viana Lousa (2004, 

2013) –, já para não falar do incontornável labor de Sylvie Deswarte-Rosa (1981-2018), que de 

há longo tempo se vem dedicando à figura de Holanda. 

mailto:jose.riello@gmail.com
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No caso de Francisco de Holanda várias foram as circunstâncias e lugares que marcaram a sua 

vida e a sua escrita: a sua naturalidade lisboeta, a sua juventude eborense, as suas deambulações 

com a corte por Santarém ou Almeirim, a sua aprendizagem nas viagens a Itália, o seu regresso 

a Lisboa e sobretudo, já no fim da vida, o seu exílio bucólico n’um «Monte entre Lisboa e Sintra»! 

Este «exílio» perpassa nas duas obras de 1571, ambas dedicadas a D. Sebastião: «Da Fábrica que 

Falece à Cidade de Lisboa» e «Da Sciencia do Desenho», onde se apresenta como alguém que se 

encontra afastado das intrigas da corte, onde domina a «inquitas & contraditio» (Fab, Lib. XI : 14), 

e que se decidiu a «fazer lavrador e viver no monte como homem inútil e que de nada serve n’este tempo» 

(Da Sc., lib. I : 4), queixando-se em se perder «aquella sciencia e arte que em mi morre tão desatinada 

e esquecida em um mato e monte que está entre Sintra e Lisboa» (Da Sc., lib. VIII : 23), (Vilela, 1982 : 

51). Duas das suas últimas obras, «Da Sciencia do Desenho» e «De Cristo Homem», foram mesmo 

escritas neste monte ou quinta, perto de Sintra, a primeira em Julho de 1571 (Moreira, 1982 : 

639; Deswarte-Rosa, 1987 : 66), e a última em 1583, um ano antes da sua morte, admitindo-

se que as restantes, escritas ou concluídas depois de 1569, ainda que parcialmente, também o 

tenham sido. 

Na presente comunicação iremos abordar as circunstâncias históricas do exílio de Francisco de 

Holanda (a Grande Peste de 1569); descortinar alguns aspectos da sua religiosidade pessoal, na 

devoção à Virgem, N.ª Sr.ª dos Enfermos, invocação do oratório da sua casa, onde ainda no 

século XVIII «concorre muita gente em romaria, por ser a Imagem da Senhora milagrosa» (Castro, 1763: 

472), mas que já era dotada de ermitã em 1583; e por fim iremos analisar em detalhe um 

importante documento, até muito recentemente inédito, que nos permite hoje conhecer melhor 

como era a sua Quinta nobre de Sintra em 1570. 

  

Rui Manuel Mesquita Mendes (Lisboa, 1974 – ), Investigador colaborador do ARTIS – 

Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (IHA-FLUL), 

licenciado em História (FL-UL, 2015) e em Engenharia de Produção Industrial (FCT-UNL, 

1998). Como investigador independente tem mais de 10 anos de investigação em arquivos, onde 

identificou e recolheu um largo acervo de fontes sobre a história e património da cidade de 

Lisboa e região da Grande Estremadura – em particular sobre a sua arquitectura religiosa (igrejas 

e capelas) e civil (quintas e casas nobres) –, além de diversos contributos inéditos para a história 

da arte portuguesa. Membro e colaborador de associações de estudo e defesa do património e 

instituições académicas, é autor de várias comunicações e artigos – com temáticas tão diversas 

como os arquivos notariais e eclesiásticos, sociedade e religião, arte e património – em 

publicações portuguesas e estrangeiras da especialidade. 
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António Miguel Trigueiros, A modernidade numismática de Francisco de Holanda: uma 

ciência esquecida, um ensinamento a preservar 

 

Numa conhecida passagem da segunda parte Da Fábrica que Falece Há Cidade de Lisboa (1571), 

Francisco de Holanda lembra a Dom Sebastião «de quanto serve a ciência do desenho no serviço 

delrei», no particular do desenho das novas moedas do jovem monarca, onde ele teve uma 

intervenção importante no período de transição do reinado de Dom João III e durante a regência 

de Dona Catarina, referindo ainda terem sido cometidos grandes erros desde então noutras 

moedas de ouro, prata e de cobre. O autor identifica todas as moedas desenhadas por António 

e Francisco de Holanda para correrem no continente do reino e na Índia; os desenhos 

legendados para novas moedas de Dom Sebastião debuxados na guarda de um livro que lhe 

pertenceu; e tenta identificar esses grandes erros praticados noutras moedas do mesmo reinado, 

à luz do ideário numismático renascentista advogado por Francisco de Holanda. Quatrocentos e 

cinquenta anos depois, passada a era dourada da numismática portuguesa contemporânea, 

alcançada que foi nos últimos anos do Escudo como unidade monetária nacional e durante a 

vigência da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (1986-

2001), o autor revela alguns os grandes erros que desde então têm sido cometidos nas novas 

moedas de Euro da República Portuguesa, por falta de estudos numismáticos académicos da 

ciência do desenho das moedas e por desinteresse dos seus encomendadores.    

 

António Miguel Trigueiros (Coimbra, 1944) é engenheiro-químico aposentado, foi diretor 

da Casa da Moeda de Lisboa, vogal da Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses e diretor da Sociedade de Geografia de Lisboa. É membro efectivo 

do Instituto Dom João VI e académico honorário da Academia Portuguesa de História. É autor 

de uma vasta obra de investigação histórica que cobre os campos da Numismática, da História 

Monetária, da Medalhística e das Ordens e Condecorações. Entre os seus livros mais conhecidos 

estão "Moedas Portuguesas na Era dos Descobrimentos 1385-1580" (Lisboa, 1992), "A Grande 

História do Escudo Português" (Lisboa, 2004) e "A Viagem das Insígnias. Valor e Lealdade” 

(Lisboa, 2017; Rio de Janeiro 2018). A maioria dos seus artigos científicos está publicada na 

plataforma editorial Academia EDU, como contribuição para o acesso livre e universal ao 

conhecimento nas ciências e humanidades. 

E-mail: editor@estudosdenumismatica.org 

 

 

 

 

 



31 
 

 Annemarie Jordan-Gschwend, Connecting Courts with Portraits. Francisco de Holanda, 

the Parma Miniatures and the Queen of Portugal    

 

In 1650 the Englishman and amateur painter Richard Symonds was granted an exclusive tour of 

the Palazzo Farnese in Rome. He made copious notes of this visit, which included seeing the 

garden (giardino secreto) and pavilion, the Palazzetto bordering the Tiber river, which Cardinal 

Odoardo Farnese built around 1602. This private retreat contained many art works painted by 

Annibale Carracci and his workshop, but also paintings and portrait miniatures Odoardo had 

inherited from his great-uncle Cardinal Alessandro Farnese. A series of small paintings were 

displayed in a little room, which Symonds called ‘a closet’. Among them a series of diverse little 

ritrattos in oyle by a Fleming which he qualified as ‘curious’. 

This paper will take a closer look at an important commission Catherine of Austria (1507-1578), 

queen of Portugal gave her painter and courtier Francisco de Holanda in October of 1564. She 

requested he paint miniatures of her family, some members already dead, others still alive by 

this date, replicating portraits hanging in her dynastic portrait gallery in the Lisbon royal palace, 

the Paço da Ribeira. She intended to give Holanda’s miniatures as a wedding gift, among other 

regal presents, to her niece, Maria of Portugal (née Braganza) on the occasion of her marriage to 

Alexander Farnese. The 1565 wedding took place at the Lisbon court, the festivities planned and 

organized by Catherine, before Maria departed for Brussels and Parma, her new residence. 

The miniatures traveled with Maria’s trousseau to Italy and have remained in the Farnese 

collections until today, incorporated into the Galleria nazionale di Parma. By re-evaluating 

contemporary documents and inventories in Lisbon, Brussels and Parma, I will chart the story 

of these miniatures which once hung in the Palazzetto in Rome, as well as other Farnese 

residences in Naples and Parma. Over the years, they have been attributed to various painters, 

most recently to the Portuguese painter active in Spain, Manuel Denis, however archival sources 

substantiate that Francisco de Holanda executed them for his patron, the queen of Portugal, for 

the 1565 Lisbon wedding.  

 

Annemarie Jordan-Gschwend. A Research Scholar with the Centro de Humanidades 

(CHAM) in Lisbon and in Switzerland since 2010, she obtained her PhD in 1994 from Brown 

University (Providence, R.I.). Her dissertation centers on the court, household and collection 

of Catherine of Austria, Habsburg princess and queen of Portugal (1507-1578). Her areas of 

specialization include Kunstkammers and menageries at the Renaissance courts in Austria, the 

Netherlands, Spain and Portugal. In recent years, this research has focused on the court culture, 

patronage and collections of Habsburg women. She further specializes on the global, cultural 

and artistic transfers between Africa, Asia, Brazil and the Renaissance Habsburg courts.  

In 2015, she guest curated the exhibition: Echt Tierisch! Die menagerie des Fürsten, Schloss Ambras, 

Kunsthistorisches Museum, Innsbruck which focused on Habsburg pets, wild exotic animals and 
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the imperial menageries in Vienna and Prague. With Kate Lowe, she co-edited the recent award-

winning book, The Global City. On the streets of Renaissance Lisbon (Paul Holberton, London, 2015), 

granted in 2016 the “Almirante Teixeira da Mota” prize by the Academia de Marinha in Lisbon. 

She co-curated with Kate Lowe the international exhibition: Cidade Global / Lisboa no Renacimento 

/ The Global City. Lisbon in the Renaissance in 2017, which venued at the Museu Nacional de Arte 

Antiga in Lisbon and the Museu Nacional Soares dos Reis in Porto. Recently, she co-curated 

with Dagmar Eichberger the 2018 summer exhibition at Schloss Ambras in Innsbruck: Women. 

The Art of Power. Three Women from the House of Habsburg.  

She is author of numerous publications (articles, exhibition catalogue essays and contributions 

in books), including Retrato de Corte em Portugal. O legado de António Moro (1552-1572) (Lisbon, 

1994), The Story of Süleyman. Celebrity Elephants and other Exotica in Renaissance Portugal (Zurich-

Philadelphia, 2010), and a recent biography: Catarina de Áustria. A rainha colecionadora, (Lisbon, 

2017).  

From 2008 to 2013 she was principal coordinator and director of the research project: Hans 

Khevenhüller, Diplomat and Artistic Agent at the Court of Philip II of Spain funded by the Getty 

Foundation in Los Angeles. This monograph is expected in 2019 with Paul Holberton Publishing 

in London. 
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3.ª secção 

 

A Itália que viu Francisco de Holanda 
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Adriano Ghisetti Giavarina, Francisco de Holanda in viaggio nelle regioni orientali d’Italia 

 

È noto che il libro delle Antigualhas di Francisco de Holanda rappresenta una selezione dei suoi 

disegni che, secondo l’attendibile ipotesi di Sylvie Deswarte, l’artista avrebbe passato in bella 

copia forse solo circa vent’anni dopo che egli aveva compiuto il suo viaggio in Italia.  

Durante il lungo periodo trascorso a Roma, nel 1540 Francisco lasciò la città per compiere un 

viaggio nelle regioni orientali d’Italia, seguendo un itinerario che dovrebbe essere quello a suo 

tempo indicato da Elias Tormo, al quale si può aggiungere qualche ulteriore precisazione: uscito 

da Roma sulla via Flaminia, il pittore portoghese si soffermò in Umbria, a Narni e a Spoleto; di 

qui probabilmente raggiunse Foligno e, passato nelle Marche, la città di Camerino, facendo – 

come egli stesso racconta – una deviazione a Matelica, per poi giungere a San Severino e, via 

Macerata e Recanati, infine a Loreto. Successive tappe furono Ancona, Pesaro, Ferrara, Padova 

e Venezia, dove egli si trattenne probabilmente più a lungo. 

Suo compito principale sembra essere stato quello di aggiornare per mezzo di disegni il re Joáon 

III sullo stato delle più moderne fortificazioni situate sull’itinerario dal Portogallo in Italia e 

soprattutto in questa penisola.  Sul litorale meridionale del mare Adriatico, nella regione Puglia, 

si trova la città di Barletta, di cui nel suo libro Francisco de Holanda presenta soltanto un disegno 

piuttosto fantasioso della statua bronzea nota come “Colosso”, ma non quello delle sue mura. 

Ed è strano, considerando che, come scrisse più tardi Leandro Alberti (Descrittione di tutta Italia, 

Venezia 1550), si trattava di uno dei quattro castelli considerati per convinzione popolare “di 

maggiore eccellenza” in tutta l’Italia. Possiamo quindi concludere che, con molta probabilità, 

Francisco non si sia mai recato a Barletta, senza pertanto aver conoscenza delle fortificazioni 

della città. Diverso invece il caso del disegno della fortezza di Ancona, che l’artista scrive in Da 

ciência do desenho di aver eseguito e che, escluso dalla raccolta del libro, è evidentemente andato 

perduto. Mentre, sempre di Ancona e forzando un po’ la situazione reale, Francisco non rinunciò 

a raffigurare, sullo sfondo del suo disegno dell’Arco di Traiano, una torre posta all’estremità del 

molo: il Rivellino del Porto nel suo aspetto precedente ai lavori di ammodernamento del 1542. 

Il disegno che raffigura una veduta del Santuario di Loreto testimonia correttamente lo stato dei 

lavori di costruzione del Palazzo Apostolico, mentre alcune perplessità sollevano i disegni della 

Villa Imperiale di Pesaro o della Loggetta di San Marco a Venezia: in entrambi i casi, infatti, le 

rappresentazioni di Francisco de Holanda non corrispondono del tutto a quanto realizzato. Più 

che pensare alla possibilità che egli possa aver copiato dei progetti di tali opere, poi modificati, 

sembra più probabile ipotizzare che disponesse di schizzi incompleti e che a distanza di molti 

anni, al momento di metterli “in pulito”, o in bella copia, non abbia potuto far altro che 

completarli sulla base dei suoi approssimativi ricordi. 

È perciò dal confronto tra i fogli del libro delle Antigualhas e la situazione attuale delle opere 

raffigurate che si può giudicare l’attendibilità dei disegni di Francisco de Holanda; il quale, anche 

nelle regioni orientali d’Italia, si dimostrò curioso e sensibile osservatore di quanto di bello ed 
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interessante gli si trovasse di fronte, conservandone l’immagine probabilmente in un taccuino 

che solo molti anni più tardi avrebbe rappresentato la traccia per comporre uno splendido 

volume. 

 

Prof. Arch. Adriano Ghisetti Giavarina – Laureato in architettura all’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” è professore ordinario di Storia dell’architettura all’Università degli Studi 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. E’ stato docente in corsi e seminari organizzati dal Centro 

Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza e in corsi di specializzazione 

dell’Università d’Annunzio. 

Ha ricevuto il premio per la Storia dell’Architettura “Gustavo Giovannoni” (Centro di Studi per 

la Storia dell'Architettura, Roma, 1983), il premio per la Cultura Abruzzese “Antonio De Nino” 

(Centro Nazionale Ricerche “Antonio De Nino”, Pratola Peligna, 2005), il premio nazionale di 

Critica d’Arte (43° Premio Sulmona, 2016) ed è stato segnalato al premio Salimbeni per la Storia 

e la Critica d’Arte (San Severino Marche, 1991). 

Ha partecipato a convegni e congressi internazionali e pubblicato libri e saggi su riviste 

specializzate riguardanti la storia dell’architettura dal Medioevo al Settecento. Ha collaborato al 

Dictionary of Art (Mac Millan, London 1996 – 18 voci) e collabora al Dizionario Biografico degli 

Italiani (Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma – 9 voci).  

I suoi interessi sono rivolti specialmente all’architettura del Rinascimento e allo studio dei 

disegni antichi. 

 

 

 

Ana Isabel Buescu, Uma minuta de instruções às embaixadas no reinado de D. João III: 

sítios, edifícios e debuxos 

 

Esta comunicação tem como objecto um texto de um códice da BNP revelado e transcrito por 

Pedro Pinto. O texto não se encontra datado nem tem um destinatário concreto. Pedro Pinto 

sugere tratar-se de uma minuta régia destinada a uma embaixada, não especificada, 

provavelmente de D. Pedro de Mascarenhas a Itália, anterior a 1538. Contudo, da sua análise, 

ficamos com a convicção de, tratando-se efectivamente de um documento do reinado de D. João 

III, o seu escopo e horizontes vão para além de uma embaixada cronológica e geograficamente 

determinada, para se erigir como um documento de maior alcance e de surpreendente 

modernidade. 

 

Doutora em História, Ana Isabel Buescu é professora na FCSH-UNL e Investigadora 

Integrada do Centro de Humanidades (CHAM/UNL-UAç). Principais domínios científicos: 

História de Portugal Moderno, educação de príncipes cultura de corte, livrarias régias e 



36 
 

aristocráticas, cerimónias régias e história biográfica. Livros publicados (desde 2007): A livraria 

renascentista de D. Teodósio I, duque de Bragança, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 2016; Na 

Corte dos Reis de Portugal. Saberes, Ritos e Memórias. Estudos sobre o século XVI, 2ª edição, Lisboa, 

Colibri, 2010 (2ª ed. 2011); D. João III (1502-1557), Lisboa, Círculo de Leitores, 2005 (2ª ed. 

2008); Catarina de Áustria (1507-1578) Infanta de Tordesilhas, Rainha de Portugal, Lisboa, A Esfera 

dos Livros, 2007; em colaboração: A Mesa dos Reis de Portugal. Ofícios, Consumos, Práticas e 

Representações (séculos XIII-XVIII), coord. Ana Isabel Buescu e David Felismino, Lisboa, Círculo 

de Leitores, 2011  

Projectos de investigação: (investigadora):http://www.cham.fcsh.unl.pt/teodosio/ 

DIAITA:Património alimentar da Lusofonia www.uc.pt/iii/research_centers/CECH/projetos/diaita 

Books of Hours in Royal Libraries booksofhours.royallibraries@fcsh.unl.pt. Colaboradora da EVE -

Enciclopédia Virtual da Expansão Portuguesa, Séculos XV-XVIII http://www.fcsh.unl.pt/cham/eve/.  

Contacto e curriculum vitae detalhado: 

aib@fcsh.unl.pt 

http://www.cham.fcsh.unl.pt/files/file_000992.pdf 

 

 

 

Federico Troletti, Francisco de Holanda: un’indagine su alcune probabili frequentazioni in 

Italia 

 

Lo studio esamina alcuni possibili contatti, diretti e indiretti, di Francisco de Holanda in Italia. 

Si tratta di un’indagine preliminare che vuole sondare i rapporti di conoscenza e i probabili 

contatti che hanno permesso al trattatista portoghese di muoversi tra le città della Penisola e 

studiare la cultura italiana.  

È preso in esame il trattato rinascimentale di Francesco di Giorgio Martini, artista poliedrico 

presente alla corte di Urbino, per verificare il possibile nesso con i testi e le rappresentazioni 

degli edifici visti in Francisco de Holanda. Lo studio è il tentativo di verificare quanto Francisco 

de Holanda abbia appreso sul versante dell’architettura militare durante il viaggio in Italia.  

Infine è proposta una verifica su alcuni passaggi testuali contenuti nel Cortegiano di Baldassare 

Castiglione, anch’egli presente come Francesco di Giorgio Martini a Urbino dove è ambientato 

il trattato, per comprendere quando Holanda sia debitore dal trattatista italiano. 

  

 

Federico Troletti - post-doc FBA University Lisboa 

Federico Troletti is a Historian of Art with a specialization in Renaissance sculpture in northern 

Italy. He holds a PhD at the Università degli studi of Trento; he studied marble and bronze 

sculpture focusing on the artworks in the Italian regions of Veneto and Lombardy. He studied 

http://cham.fcsh.unl.pt/pages/eve.htm
http://cham.fcsh.unl.pt/pages/eve.htm
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preservation and restoration of works of art (Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte 

Medioevale e Moderna at the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milano) and followed with 

his professors the restoration of the Pinacoteca of Brera and the da Vinci’s Cenacolo in Milano. 

He published some catalogue cards for exhibitions on Beato Angelico, Donatello, Caravaggio, 

Pedro Berruguete, and other Renaissance painters. He is director of the Museum Camus (Breno, 

Italy). 

 

 

 

Elena Calvillo, Performing Italian Art Theory: the importance of verisimilitude de Francisco 

de Holanda’s Projects of the 1540s 

 

The first-person narrative and striking verisimilitude of Francisco de Holanda’s Diálogos em Roma, 

which was surely intended to amplify the rhetorical impact of his treatise Da Pintura Antigua, were 

problematic for many of the first critical twentieth-century readers of his work, who called into 

question the historical truth of the text rather than read it according to the conventions of a 

Renaissance dialogue.  A number of important scholars have since successfully championed the 

historical value and general veracity of the dialogues. Building on previous scholarship, this paper 

considers the heuristic potential of the second part of the Da Pintura Antigua and Os Desenhos das 

Antigualhas (Ms. 28-I-20, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo el Escorial) and the 

way in which the reader’s and/or viewer’s experience of them was central to Holanda’s cultural 

and professional enterprise.  The paper will consider the formal mechanisms and devices that 

were particularly effective for these projects. Charming details, careful attention to scale and the 

representation of spaces—real and imagined—and the populating of those spaces with 

verisimilar figures made both the text and the drawings accessible and interesting, and thus also 

highly persuasive. Holanda constructed his works to prompt engagement through performance, 

bringing the world of sixteenth-century Rome vividly home to Portugal. 

 

Elena Calvillo is an Associate Professor of Art History at the University of Richmond (Virginia). 

Her research has focused on artistic invention and imitative strategies.  Broadly interested in 

theories of representation and cultural translation in sixteenth-century Italy, Spain and Portugal, 

she has published studies on the miniaturist Giulio Clovio and the writings of his contemporary 

Francisco de Holanda; most recently “`No Stranger in Foreign Lands’: Francisco de Hollanda 

and the Translation of Italian Art and Art Theory,” in Trust and Proof: Translators in Renaissance 

Print Culture (Brill, 2017), edited by Andrea Rizzi. Another study, “Authoritative Copies and 

Divine Originals: Lucretian Metaphor, Painting on Stone and the Problem of Originality in 

Michelangelo’s Rome,” Renaissance Quarterly 66 (2013), considers painting techniques developed 

by Clovio, Holanda, and Sebastiano del Piombo. She co-edited with Piers Baker-Bates a volume 
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dedicated to oil painting on stone, Almost Eternal: Paintings on Stone and Material Innovation in Early 

Modern Europe (2018), part of Brill’s series Art and Material Culture in Medieval and Renaissance Europe. 

She is completing her book, “Beyond Disegno: the Invention of Giulio Clovio in Michelangelo’s 

Rome,” and has begun a new project that investigates cultural brokerage and translation between 

early modern Rome and Imperial courts. 

 

 

 

Elena De Laurentiis, Francisco de Holanda e la miniatura a Roma 

       

Il giorno di Pasqua del 1539 Francisco de Holanda, trovandosi a Roma al seguito di Dom Pedro 

Mascarenhas, ambasciatore del re di Portogallo, visse un evento che segnò profondamente la sua 

esistenza d’uomo e d’artista. Durante la messa celebrata dal papa Paolo III nella Basilica di San 

Pietro, davanti a tutti i cardinali e alla corte, insieme agli ambasciatori dei re cristiani e a qualche 

altro nobile romano, Francisco ricevette il corpo di Nostro Signore Gesù Cristo dalle stesse mani 

del pontefice. Si può facilmente immaginare come il giovane, poco più che ventenne, rimase 

spiritualmente colpito dalla sacralità di quel gesto oltre che affascinato dalla magnificenza del 

cerimoniale liturgico pontificio. Paolo III Farnese (r. 1534-1549), il grande mecenate del 

Rinascimento, in sontuose vesti liturgiche ufficiò la solenne messa del giorno della Resurrezione 

sull’altare di Pietro davanti a un messale splendidamente miniato. L’episodio è evocato da 

Francisco de Holanda nella Memoria inserita alla fine del Libro II del suo trattato Da Pintura 

Antiga, terminato nel 1548 e dedicato al re João III. Nello stesso trattato Francisco aggiunse 

anche un elenco degli artisti più famosi distinti per arti – pittori, miniatori, scultori in marmo, 

architetti, intagliatori in rame e di gemme – dei quali ebbe notizia o conobbe personalmente 

durante il suo soggiorno italiano. Al terzo posto dei più famosi miniatori d’Europa inserì, dopo 

suo padre Antonio de Holanda e Giulio Clovio, “Mestre Vincencio em Roma”, seguito da “O 

que illluminou uns livros que El-rey D. Manuel, que sancta gloria haja, deu a Belem, vindos de 

Italia” (ovvero Attavante degli Attavanti) e dal fiammingo Simon Bening. In questa classifica dal 

carattere marcatamente autobiografico, il miniatore francese Vincent Raymond (documentato a 

Roma dal 1522 - †1557) compare dopo il grande don Giulio (1498-1578), il “piccolo e nuovo 

Michelagnolo” secondo la nota definizione vasariana, che Francisco conobbe nell’autunno del 

1539 nel palazzo del cardinale Marino Grimani a Roma, poco prima che il miniatore croato 

entrasse al servizio del “Gran Cardinale” Alessandro Farnese, il nipote di papa Paolo III. Le 

notizie riportate da Francisco nel suo trattato sono di particolare interesse in quanto dimostrano 

come il giovane nello svolgere le mansioni impartitegli dall’ambasciatore Mascarenhas, non solo 

ebbe l’occasione di conoscere a Roma alcuni degli artisti più celebri dell’epoca – Michelangelo, 

Sebastiano del Piombo, Baccio Bandinelli, Perin del Vaga, Giulio Clovio, Valerio Belli, Antonio 

da Sangallo il Giovane e Jacopo Meleghino – ma ebbe anche la possibilità di accedere ai Palazzi 
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Vaticani dove ammirò i magnifici corali miniati da Vincent Raymond. Infatti a questa data il 

miniatore francese lavorava al servizio del papa e aveva già miniato alcuni antifonari e graduali 

per la Cappella Pontificia. La fama delle sue opere riecheggiava tra le mura della corte papale e 

raggiunse il culmine dieci anni più tardi, quando Raymond ottenne da Paolo III il riconoscimento 

ufficiale, espresso con un alto elogio della sua abilità, di miniatore papale della Cappella e 

Sacrestia Sistina per tutta la durata della sua vita. A differenza di Giulio Clovio che è stato oggetto 

di studi approfonditi da parte della critica anche recentemente in occasione delle celebrazioni 

per il quarto centenario della morte di El Greco, la personalità artistica di Vincent Raymond è 

ancor oggi poco conosciuta. La testimonianza di Francisco de Holanda che colloca il miniatore 

francese tra le “aquile” della miniatura del Rinascimento, è indice dell’importanza che l’arte della 

miniatura, intesa nell’accezione tradizionale del termine ovvero di illustrazione e decorazione di 

libri manoscritti, aveva per il portoghese e i suoi contemporanei. 

 

Elena De Laurentiis dopo la Laurea in Lettere a indirizzo artistico presso l’Università di 

Genova e la Specializzazione in Storia dell’arte medievale e moderna presso l’Università di Pisa, 

ha svolto il Perfezionamento all’Estero presso l’Universidad Autónoma di Madrid. Le sue 

ricerche sono rivolte allo studio della miniatura italiana e spagnola dei secoli XVXVII. È 

diplomata in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Genova e dal 

2007 è socio della Società Internazionale di Studi di Storia della Miniatura. È stata docente a 

contratto presso l’Università di Genova in Storia dell’arte moderna nei Paesi europei. Ha curato 

le mostre Códices de la Capilla Sixtina. Manuscritos miniados en colecciones españolas (Madrid) e The Lost 

Manuscripts from the Sistine Chapel. An Epic Journey from Rome to Toledo (Dallas) e l’edizione italiana 

del volume Codici della Cappella Sistina. Manoscritti miniati in collezioni spagnole (Roma 2010), 

dedicate a quaranta codici liturgici provenienti dal disperso fondo della sacrestia della Cappella 

Sistina in Vaticano, ritrovati dalla studiosa in Spagna. È autrice di diverse pubblicazioni 

riguardanti, tra l’altro, Giovanni Battista Castello il Genovese, Giulio Clovio, i miniatori del 

Monastero di San Lorenzo de El Escorial, Luis Lagarto, Frans van de Casteele detto Francesco 

da Castello. 

 

 

 

Maria Teresa Desterro, “A pintura diria eu que era uma declaração do pensamento em obra 

visível e contemplativa”. A recepção do ideário de Francisco de Holanda na pintura portuguesa 

de Quinhentos 

 

Sob as suas diversas formas a imagem adquire, no século XVI, uma presença táctil esquecida 

desde a Antiguidade, ao mesmo tempo que se opera, sob o signo da beleza na qual se objectiva 

a nova subjectividade, um distanciamento que rejeita o realismo mais directo do Quattrocento. Ao 
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afirmar o seu carácter ideal e subjectivo, a imagem adquire um novo estatuto, transformando-se 

numa estilização consciente da intersubjectividade. O mundo das formas é visto como uma 

criação consciente do homem, uma realidade eminentemente cultural que, para conservar um 

valor universal e objectivo, carece de uma garantia, o reconhecimento de um modelo cuja 

autoridade seja incontestada. Essa será a função da cultura Antiga e, em termos artísticos, da arte 

dos grandes mestres – sobretudo Rafael e Miguel Ângelo – cujas obras passarão a constituir como 

que uma linguagem reconhecida culturalmente.  

Esta nova concepção basilar à produção artística quinhentista, não poderia deixar de carrear uma 

profunda transformação na natureza das relações entre a imagem e o espectador.  

Em Portugal, Francisco de Holanda foi um dos primeiros a ter acesso a este novo ideário 

imagético e aos princípios que norteiam o conceito intelectual da Idea criadora. Durante a viagem 

realizada a Itália, o contacto com alguns dos expoentes do Neoplatonismo, transforma-o no 

principal interlocutor, entre nós, de uma ideia metafísica de Belo.  

Este desejo inflamado de atingir a beleza, aliado ao desejo mais amplo de busca da harmonia, fez 

dele o primeiro tratadista a aplicar a Idea platónica à Teoria da Arte. A obra de arte deve 

transformar-se num eco do mundo, sublimado certamente, mas fiel à sua natureza e ao seu 

registo, que tende ao sobre-humano, à proximidade com Deus, e o artista, inspirando-se com 

humildade na obra divina, deve “reconstruir” um universo em íntimo acordo com o cosmos, 

mas afastando-se da morna imitação da natureza. Para este teórico e pensador, a obra de arte é 

o único meio de traduzir e restituir ao mundo a harmonia universal superiormente definida. 

Este desejo de representar a beleza e atingir essa harmonia, baseando-se no postulado de que a 

beleza é a causa da harmonia e esplendor de todas as coisas está, em  Francisco de Holanda, 

intimamente ligado ao desejo de elevar a pintura à mais nobre condição. Na pintura, objectivando 

o ideal em formalismos, acentua-se através desta intelectualização a distância da imagem que 

acaba por se sobrepor ao próprio objecto, reencarnando o seu significado formal, tornado 

abstracto por força de uma sobrecarga realista que, vindo em segundo lugar, é forçosamente 

analítica e não se pode fundir integralmente na totalidade original da forma. De onde esta 

dualidade interna da imagem, espartilhada entre a objectivação da forma e a projecção de 

sentidos, que mais não é do que o reflexo da cisão da consciência do artista entre o eu e o outro, 

o ser para si, e o ser para os outros. 

A imagem deixa de ter um significado meramente extrínseco para se tornar expressão de 

convicções. A pintura, em particular (bem como a gravura) contribuem para a decomposição de 

um universo fixista relativamente às imagens, já que a partir de agora elas se tornarão modos de 

aproximação originais e pessoais de visualizar determinados significados morais e conquistar 

novos aspectos do visível. 

Esta nova realidade pictórica, apesar de não ter tido a mesma força expressiva que alcançou em 

outros países, não deixou de se manifestar na pintura portuguesa, como procuraremos 

demonstrar na nossa comunicação. 
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Maria Teresa Desterro é Professora Adjunta no Instituto Politécnico de Tomar, onde exerce 

também as funções de Directora da Unidade Departamental de Arqueologia, Conservação e 

Restauro e Património e Directora da Licenciatura em Conservação e Restauro. É, ainda, 

membro da Direcção do Centro de Estudos em Arte e Cultura do Instituto Politécnico de 

Tomar. 

Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Mestre em 

História da Arte pela mesma Faculdade, é Doutorada em História de Arte, pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa.  

Da sua obra publicada, destacam-se os livros O Mestre de Romeira e o Maneirismo escalabitano, 1540-

1620, Ed. Minerva, Coimbra, 2000, O Retábulo da Varziela, Ed. Câmara Municipal de 

Cantanhede, 2001 e A Santa Casa da Misericórdia de Thomar – 500 anos de História, Ed. Visual Arte, 

Tomar, 2010 e é autora de diversos artigos publicados em revistas da especialidade. 

É membro integrado do CIEBA/FBAUL (Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes da 

Faculdade de Belas Artes de Lisboa) – Secção Francisco de Holanda - e colaboradora do 

ARTIS/IHA/FLUL (Centro de Investigação de História da Arte da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa), sendo investigadora de alguns Projectos de I&D financiados pela FCT. 

 

 

 

Felipe Pereda, "De Aetatibus Mundi". El diseño espiritual, la pintura encarnada. 

 

El uso del color en el manuscrito De Aetatibus Mundi de Francisco de Holanda ha sido ignorado 

casi por completo en toda discusión sobre esta obra. Esta presentación aborda su estudio como 

parte de un ejercicio de exégesis visual poniéndolo en relación con la interpretación del 

debate disegno/colorito de los "espirituales" del círculo de Vittoria Colonna. 

  

Felipe Pereda, es Fernando Zóbel de Ayala Professor of Spanish Art, en el departamento de 

Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de Harvard. Ha escrito sobre arte, teoría del 

arte, historia y arquitectura de la alta Edad Moderna. Su dos libros más recientes son, Crime & 

Illusion. The Art of Truth in Golden Age Spain [Harvey Miller/Brepols, 2018], y Images of 

Discord. Politics and Poetics of the Sacred Image in 15th c. Spain [Harvey Miller/Brepols, 2018] 
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4.ª secção 

 

Francisco de Holanda e a Teoria da Arte 
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Fernando Marías, Francisco de Holanda en la Nueva Antigüedad 

 

Francisco de Holanda defendió en Da Pintura antigua que él mismo era arquitecto –“Eu Francisco 

d’Ollanda, que screvo stas cousas som o derradeiro dos arquitettores” de siete nombres citados, 

y que algunos preceptos tenían que ser los de la “escolhida architectura” y la “antiguidade nova”. 

Tal vez debiéramos volver a plantear, por una parte, qué entendía Holanda por la práctica de la 

arquitectura y en qué medida juzgaba su contribución a esta disciplina. Por otra parte, 

preguntarnos si su “antiguidade nova” debería ser un simple sinónimo del “antico moderno” 

vasariano o de la arquitectura “modernamente antigua” tafuriana o, como intentaremos 

demostrar, incorporaba una antigüedad arqueológica y modernamente recuperada procedente 

de la Biblia, tanto de las arquitecturas del Antiguo como del Nuevo Testamento, evidenciadas en 

sus diseños de su De aetatibus mundi imagines (1545-1551/1573), de la Biblioteca Nacional de 

España de Madrid, en sus Das antigualhas (1538-1541) del Monasterio del Escorial o en 

Da Fábrica que falece à cidade de Lisboa (1571). Pues fue esa “antiguidade nova” no solo algo que 

deseaba revivir sino en la que también querría vivir. 

    

Fernando Marías (Madrid, 1949). Es Catedrático de Historia del Arte de la Universidad 

Autónoma de Madrid y Miembro de la Real Academia de la Historia; también es Vicepresidente 

del Centro Internazionale di Studi di Archittetura Andrea Palladio de Vicenza (Italia) y editor de 

su revista Annali di archittetura, así como miembro del Centro Internazionale di Studi Jacopo 

Barozzi da Vignola de Roma. Pertenece al consejo de las revistas Revue de l’art, Lexicon, Verona 

illustrata, Future Anterior Journal, Archivo español de arte, Locus Amœnus, Potestas, Ars Longa, Acta artis, 

Studia Aurea y Goya entre otras. 

Ha sido Visiting Professor of Spanish Art en Harvard University (1989-1990), Fellow de la 

Fundación Getty (Los Angeles, California) (1993-1995) y Samuel H. Kress Senior Fellow del 

CASVA de la National Gallery de Washington (1994-1995), y ha enseñado también en cursos de 

doctorado en diferentes universidades españolas, europeas y americanas.  

Ha sido Director del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM (1995-1999) y varias 

veces su secretario. 

Ha trabajado sobre el Arte y la arquitectura de la España altomoderna, con especial atención 

hacia la Teoría y práctica artísticas y arquitectónicas, la corografía urbana de la época y figuras 

como El Greco o Velázquez (Velázquez, Historia16, Madrid, 1995 y 20012; Velázquez, Ediciones 

Dolmen, Madrid, 2000; Otras Meninas (editor), Siruela, Madrid, 1995 y 20072; Las Meninas, 

Electa España, Madrid, 1999; Velázquez, pintor y criado del rey, Nerea, Madrid-Hondarribia, 1999 

y multitud de artículos). 

Entre sus últimas publicaciones destacan la edición del Viaje a España de Charles Garnier, eds. 

Fernando Marías y Véronique Gerard-Powell, Nerea, San Sebastián, 2011 (Journey to Spain by 
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Charles Garnier, eds. Fernando Marías y Véronique Gerard-Powell, 2 vols., Nerea, San Sebastián, 

2011). 

Pinturas de historia, imágenes políticas. Repensando el Salón de Reinos, Real Academia de la Historia, 

Madrid, 2012. 

El Greco’s Visual Poetics, ed. Fernando Marías, The National Museum of Art Osaka-Tokyo 

Metropolitan Art Museum-NHK Promotions-The Asahi Shimbun, Tokyo, 2012.  

El Greco, historia de un pintor extravagante, Nerea, San Sebastián, 2013, con ediciones francesa, 

inglesa (2013) y rusa (2014). 

y El Griego de Toledo, pintor de lo visible y lo invisible, Fundación El Greco2014, Madrid-Toledo, 

2014. 

El Greco. Il miracolo della naturalezza. Il pensiero artistico di El Greco attraverso le note a margine a Vitruvio 

e Vasari, eds. Fernando Marías y José Riello, Roma, Casa editrice Castelvecchi, 2017. 

En la actualidad prepara un nuevo libro sobre El Greco, en dual. 

 

 

 

Joaquim Oliveira Caetano, Francisco de Monzón. As ideias sobre arte de um contemporâneo 

de Francisco de Holanda 

 

Embora Francisco de Holanda seja a face mais visível e importante da teoria da arte portuguesa 

no século XVI, o debate artístico em Portugal teve outros autores. Um dos primeiros, e dos que 

mais recorrentemente escreveu sobre arquitetura, pintura, escultura e gravura e, sobretudo, 

acerca do papel da imagem na espiritualidade, foi Francisco de Monzón (C. 1500-1575), um 

castelhano aconselhado pela imperatriz Isabel a D. João III em 1535, para se tornar pregador 

régio e professor universitário em Portugal. Tanto nos seus tratados de educação (Espejo del 

Principe Christiano – 1544, 2ª ed. 1571 -, Espejo dela princesa Christiana – 1544), como nas suas 

obras espirituais (Norte de Idiotas, 1563, Monzón debruça-se sobre o papel das artes na corte e 

na religião, tomando a defesa dos modelos da antiguidade Clássica e da nobreza e liberalidade 

das artes, mas fazendo com que estas dependessem da noção de decoro e de “honestidade” da 

produção artística, num pensamento em que os modelos renascentistas se juntam a ancestrais 

conceções do poder quase mágico da imagem e a princípios morais próprios do tempo da contra-

reforma. 

 

Joaquim Oliveira Caetano (Beja, 1962). Doutor em História da Arte. Conservador da coleção 

de pintura do Museu Nacional de Arte Antiga. Publica regularmente sobre História da Arte, 

sobretudo sobre pintura do século XVI, desde 1983. Foi comissário de várias exposições em 

Portugal e em Espanha. Entre 2000 e 2010 dirigiu o Museu de Évora. Foi assistente convidado 

na Universidade de Évora entre 1999 e 2009. 
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Isabel Almeida, Os Diálogos em Roma de Francisco de Holanda 

 

Ironia dos nomes ou do destino, ninguém terá exaltado a viagem a Itália como Francisco 

d’Ollanda, e ninguém como ele tornou tão duradouramente visível a memória dessa peregrinação. 

Aquilo que a Grécia fora para Cícero – “madre de todas as ciências” –, quis Holanda que a Itália 

fosse para si e para os seus contemporâneos. Daí que a enaltecesse, por um lado dizendo-a 

desejada e próxima ainda antes de conhecida, por outro lado fazendo da maneira italiana a medida 

absoluta, o modelo mais fecundo, a pedra de toque de qualquer prática criativa.  

Homem de uma só fé, enquanto artista, Francisco de Holanda aliou a este credo um 

especialíssimo orgulho individual, que sobressai nos Diálogos em Roma, onde a várias vozes tratou 

de compor o seu próprio elogio. Para se afirmar e para se definir, escolheu, por palco simbólico, 

a caput mundi. 

Procurar-se-á ver que, mais do que a complementar dramatização do pensamento exposto em 

Da pintura antiga, os Diálogos em Roma representam uma sonhada consagração. No pequeno teatro 

assim construído, não há didascália inútil nem fala sem propósito. Os gestos dos interlocutores 

indicam a dignidade atribuída à pintura; nos comentários e no debate sobressai, a par do 

constante elogio ao mestre – Miguel Ângelo –, o aplauso a Holanda, que se desdobra na função 

de personagem e de narrador.  

 

Isabel Almeida. Doutorada em Literatura Portuguesa pela U. Lisboa, com uma tese intitulada 

Livros portugueses de cavalarias, do Renascimento ao Maneirismo (1999), orientada pelos Professores 

Aníbal Pinto de Castro e Maria Vitalina Leal de Matos, é Professora auxiliar da Faculdade de 

Letras desta Universidade. Integrou a equipa responsável pela edição d’ Os Lusíadas Comentados 

por D. Marcos de S. Lourenço (CIEC, 2014). Trabalhos sobre Gil Vicente, Jorge F. de Vasconcelos, 

Fernão Mendes Pinto, P.e António Vieira ou Camões encontram-se publicados em revistas e 

volumes colectivos, como o Dicionário de Luís de Camões (2011), dirigido por Vítor Aguiar e Silva, 

ou A Biblioteca Camoniana de D. Manuel II (2015), coordenado por José Augusto Cardoso 

Bernardes.  

 

 

 

Teresa Lousa, O Amor como tema humanista: de Leão de Hebreu a Francisco de Holanda 

 

A teoria do Amor é o aspecto do pensamento de Leão de Hebreu ao qual os seus contemporâneos 

mais estiveram sensíveis e pode dizer-se que foi através do Dialoghi d'amore que este autor atingiu 

uma popularidade pouco comum para um português em pleno Renascimento. O conceito de 

Amor encontrará neste autor uma narrativa fértil que deixará rasto em vários artistas, humanistas 

e filósofos, nomeadamente em Francisco de Holanda, quer tenha sido pelo contacto directo com 
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a obra na sua estadia em Roma, quer tenha tido indirectamente por via de ser um tema de forte 

herança petrarquista tão caro ao Renascimento. 

Os Dialoghi de Hebreu, escritos em 1502, tiveram a primeira edição póstuma em 1535, na cidade 

eterna, a mesma que 4 anos depois acolhia Francisco de Holanda e seria palco dos seus, também, 

diálogos. 

Hebreu apresenta uma visão universal do amor, onde expõe as grandes linhas do seu 

pensamento, nos planos da cosmologia, teologia, metafísica, antropologia e estética. 

Nesta obra o filósofo pretende mostrar a sua doutrina afirmando que o amor é uma 

fundamentação ontológica da realidade, idealizado como sentimento e intelecto.  

Hebreu e Holanda têm pontos em comum muito curiosos: ambos reflectem acerca do 

protagonismo de um Deus Artifex: “Esta criação que não se faz depender do tempo, é feita à 

imagem da criação artística que possui no espírito o modelo do que irá produzir.”( Leão Hebreu, 

Diálogos do Amor, Texto fixado, anotado e traduzido por Giacinto Manuppella, vol. II, Lisboa. 

Instituto Nacional de Investigação Científica, 1983, p. 292).  

Aquele a que Hebreu chama o sumo Artífice ou Arquitecto do mundo, o Deus Pintor, nas 

palavras de Holanda vê-se espelhado na força criadora do artista, também ela expressão do amor 

divino. 

Se nada há no mundo sensível que escape ao amor, para Hebreu a contemplação é fundamental 

para que haja união entre o amante e a coisa amada. Esta requer recolhimento e pode dar-se por 

via do êxtase em que há um abandono do corpo (ex. Fedro de Platão), aspecto ao qual Holanda 

dá especial ênfase recuperando mesmo a expressão Divino Furor, como expressão máxima da 

ideia interior do artista através do esquisso. O amor à arte é também um tema que perpassa o 

Renascimento, e que se manifesta num tipo de dedicação que se por um lado é voluntária 

exigindo esforço e sacrifício, por outro é também uma força irresistível e involuntária como a do 

amor. Tanto em Hebreu como em Holanda, há uma valorização da visão como o sentido mais 

nobre, ao mesmo tempo que há um recuperar da expressão agostiniana “olhos interiores”. O 

belo pode apenas ser captado pelo sentido da visão: as belas formas, as belas cores consequentes 

da luz, mas a suprema beleza é espiritual e não está ligada à matéria.  

Na arte do Renascimento surgem ecos deste tema, nomeadamente o contraponto entre o Amor 

Profano e o Amor Sagrado, divulgado tanto por Ficino (De Amore, 1484) como mais tarde por 

Hebreu (1534), que obtém uma fecunda representação artística. Os dois exemplos que se 

seguem são flagrantes: a Primavera de Botticielli e o Amor Sacro e Amor Profano de Tiziano (Roma, 

1514). Por fim. veremos como também Francisco de Holanda incorpora este tema através do 

emblemático díptico Afrodite e Eros e Anjo do Senhor. Estes desenhos que se podem datar entre 

1545 e 1547, surgem no final do De Aetatibus Mundi Imagines. Holanda representa os deuses da 

Antiguidade, símbolos da sensualidade, como frágeis e descarnados corpos exibindo a sua 

materialidade e finitude, como símbolo do devir e do amor sensual, por oposição ao esplendor 

e à beleza luminosa do Anjo do Senhor, uma beleza eterna e universal.  
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Teresa Lousa. Professora Auxiliar Convidada na FBAUL desde 2009, da área de Ciências da 

Arte e do Património, Investigadora integrada do CHAM, onde é Vice Coordenadora da Linha 

de Investigação em Cultura, História e Pensamento Ibero-Americano e Coordenadora da secção 

de autores Portugueses do Subgrupo Gerações Hispânicas coordenado pelo Professor José 

Esteves Pereira. Doutorada em Ciências da Arte e do Património (FBAUL- 2013), Editora da 

Revista Art&Sesorium ISSN2358-0437 (UNESPAR), desde Janeiro de 2018, Sócia da Sociedade 

de Estética y Teorias da Arte de Espanha, Mestre em Teorias da Arte (FBAUL- 2005), 

Licenciatura em Filosofia (FCSH- 2000).Tem escrito diversos artigos em revistas indexadas e 

internacionais bem como participado em múltiplos congressos. 

 

 

 

Maria Luiza Zanatta e Souza, A Lisboa de papel de Francisco de Holanda, 1571 

 

Pintor, iluminador e grande teorizador da Arte do Renascimento português, Francisco de 

Holanda (1517-1584), teve reconhecimento tardio pelos historiadores da Arte e da Arquitetura 

europeia, apesar de seu vasto conjunto de escritos.  

Nesta comunicação, trataremos do único manuscrito do humanista que ainda se encontra em 

Portugal, uma preciosidade do acervo da Biblioteca da Ajuda (Ms. Cota 52-XII-24) que foi 

oferecida ao rei D. Sebastião em 1571. Nele estão recolhidas as lembranças para a cidade de Lisboa 

que não saíram do papel. Entretanto, apesar do insucesso das propostas junto ao jovem monarca, 

elas sobreviveram ao terremoto de 1755 e vieram ao Brasil junto com a Biblioteca Real 

Portuguesa em c.1810. A Lisboa de papel de Francisco de Holanda foi copiada no Rio de Janeiro, 

em 1814, mas somente seria oficialmente divulgada e publicada em Portugal pelas mãos de 

Joaquim de Vasconcelos em 1879. 

 

Maria Luiza Zanatta de Souza é arquiteta, mestre (2006) e doutora (2011) em História e 

Teoria da Arquitetura e do Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo. Sob a supervisão do Professor Doutor Luciano Migliaccio, defendeu 

a tese  “Um novo olhar sobre o manuscrito ‘Da Fabrica que falece a Cidade de Lisboa – Francisco 

de Holanda, 1571’”. É pós-doutoranda do Programa de Pós-graduação em História da Arte pela 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), onde colabora como professora no curso de graduação e pós-graduação em História 

da Arte, da linha de pesquisa ¨Estudo da Arte e das Tradições Clássicas¨. É colaboradora do 

grupo de pesquisa ¨Estudos da Tradição Clássica¨, cadastrado no C.N.P.Q.  desde 2014. 

Associada desde 2017 da  SILBA  (Société Internationale Leon Battista Alberti). 
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Margarida Tavares da Conceição, Fortificação e desenho: Francisco de Holanda e a cultura 

arquitectónica. 

 

No contexto português do século XVI, onde os desenhos de arquitectura não são abundantes e 

os tratados de teoria da arquitectura ainda menos, o legado de Francisco de Holanda oferece um 

panorama invulgar, senão mesmo estranho, considerando até um âmbito europeu mais alargado. 

Deixou obras escritas e desenhadas, em suficiente número e relativa consistência, mas o seu 

contributo para a renovação da cultura arquitectónica portuguesa do Renascimento tem sido 

frequentemente tomado por posições extremadas na historiografia da Arte e da Arquitectura. 

Mais do que isso, tem conduzido de algum modo ao descrédito de Holanda, enquanto arquitecto 

sem obra construída, sem profundidade teórica, sem aptidão para o que se chamaria hoje 

desenho técnico. 

No entanto, tais observações não se distanciam por completo de um certo anacronismo, 

tornando-se necessário reflectir mais objectivamente sobre as existências documentais e 

respectivos contextos. Em consequência, é preciso reavaliar a contribuição de Francisco de 

Holanda para a renovação da cultura arquitectónica, sob pena de puro desperdício. Deste modo, 

propõe-se um sumário crítico dos aspectos em que o trabalho de Holanda contribuiu para a 

renovação da linguagem (visual e textual) no que à arquitectura diz respeito. Tal análise detalhará, 

por um lado, o plano conceptual ou projectual e, por outro lado, os aspectos relativos à 

fortificação moderna, que este artista de corte testemunhou em directo numa conjuntura 

particularmente importante. 

Para esse efeito, serão considerados os conteúdos da representação de fortalezas no chamado 

Álbum dos Desenhos das Antigualhas, mas também, ainda que subsidiariamente, o discurso da Fábrica 

que Falece à Cidade de Lisboa (que não será, contudo, o objecto principal de reflexão). Do ponto 

de vista da linguagem escrita, será analisados alguns capítulos do livro Da Pintura Antiga, incluindo 

naturalmente os Diálogos em Roma, mas será dada maior atenção aos argumentos contidos na 

Lembrança... Da Ciência do Desenho. Portanto, não se tratando de uma análise de fontes inéditas, 

pelo contrário, a intenção é sublinhar a importância do legado de Holanda a partir de uma 

perspectiva da história da teoria da arquitectura e da fortificação modernas. 

 

Margarida Tavares da Conceição (IHA/NOVA/FCSH Intsituto de História da Arte, 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa). Licenciada em 

História, variante História da Arte pela Universidade de Lisboa (1989). Mestre em História da 

Arte pela Universidade Nova de Lisboa (1998). Doutora em Arquitectura, na especialidade de 

Teoria e História da Arquitectura, pela Universidade de Coimbra (2009), com a tese Da cidade e 

fortificação em textos portugueses (1540-1640). Investigadora integrada do Instituto de História da 

Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, desde 2013. 

Professora auxiliar convidada do Departamento de História da Arte da mesma faculdade, desde 
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2012. Professora auxiliar convidada do Departamento de Arquitectura da Universidade 

Autónoma de Lisboa, desde 2015. Principais interesses de investigação: cidade e fortificação na 

época moderna, tratados de arquitectura e de áreas correlacionadas. 

 

 

 

Luís Filipe Costa e Sousa, Francisco de Holanda e a imagem do campo de Batalha 

 

O domínio dos meios de representação gráfica desempenhou um papel importante nas 

transformações que tiveram lugar na guerra de Quinhentos. O domínio do desenho serviu para 

projectar máquinas e engenhos, armas e armaduras, mas também para o estudo de novas 

propostas de fortificação; segundo Girolamo Cataneo, era indispensável “di sapergli ben 

disegnare sopra carta” para “disegnar fortezze”. Francisco de Holanda encarou esta necessidade 

de uma forma ainda mais abrangente, como ferramenta conceptual no traçado da “forma e 

proporções” de toda a espécie de artifícios bélicos: “no desenho das fortalezas, o desenho dos 

canhões, o desenho das armas e armaduras, …”. O desenho servia para executar o registo 

cartográfico destinado à análise da topografia, mas também se usava como apoio de campanhas 

militares, nomeadamente no planeamento da ordem de batalha de um exército. 

A partir das indicações de Francisco de Holanda sobre o papel do desenho no contexto da guerra, 

plasmadas nos textos “Da pintura Antiga” e “De Quanto Serve a Sçiençia do desenho…”, propõe-se 

uma breve incursão no mundo aparentemente restrito ao exercício das armas. Propõe-se analisar 

o campo de batalha na perspectiva arquitectónica ensaiada por Guido Beltramini na obra “Andrea 

Palladio and the Architecture of Battle…”, e evidenciar a componente estética que se encontra 

subjacente à teoria e prática do planeamento e construção da forma dos exércitos europeus no 

século XVI, destacando a riqueza decorativa das armas, e a presença – constante na estrutura das 

formaturas militares quinhentistas – de conceitos transversais às artes como a simetria, 

proporção. 

 

Luís Costa e Sousa. CHAM / FCSH - Universidade NOVA de Lisboa 

Licenciado em Arquitectura na FAUTL (actual FAUL) em 1990. Apresentou a dissertação de 

Mestrado na CH-FLUL em 2006 (galardoada com o prémio de Defesa Nacional de 2006), e 

completou o doutoramento em História dos Descobrimentos e Expansão pela mesma instituição 

(2013). Dedica-se ao estudo da ligação entre a produção artística quinhentista com a escrita e 

prática de guerra em Portugal no século XVI, tema sobre o qual tem vários livros, artigos e 

comunicações. O seu último livro, Construir e desconstruir a Guerra em Portugal 1568-1598, 

recebeu ex-equo o prémio de Defesa Nacional (2015). Participou no projecto "Monumenta: 

Documentos Inéditos ou Raros sobre Belém do Pará”, financiado pelo Instituto Camões (bolsa 

“Fernão Mendes Pinto” Jul.2016-Jan.2017). Foi bolseiro de pós-doutoramento do CHAM 
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(UID/HIS/04666/2013), tendo desenvolvido um projecto que contempla a sinalização da 

iconografia militar portuguesa, em vários suportes, nos séculos XVI-XVII. É IR projecto “De Re 

Militari. Da escrita da guerra à imagem do campo de batalha no espaço português (1521-1621)” - 

PTDC/ART-HIS/32459/2017 

 

 

 

Alessandro Nova, Theory against Practice: Grace in 16th-century Art Theory 

 

 
The lecture does not present new material, but only a critical survey of the three art theoretical 

concepts from the Trecento to the late 16th century. Amplifying the results and combining the 

aperçus already developed in previous art historical literature (Baxandall, Summers, Jacobs, 

Emison, and many others), the paper explores a few issues that seem to be open to further 

research: namely the increasingly aesthetic connotations of Grace in the 15th century, in 

comparison to Late Medieval usage; secondly, the new perception of artistic Grace in the 16th 

century, in comparison to that of the 15th century; finally, the concepts of Venustas and Splendor 

as forming a triad with the aesthetic concept of Grace.  

Furthermore, at the end of this lecture, it will be argued that the art theoretical vocabulary of 

the Early Modern period is very elusive and probably inadequate for discussing works of art, in 

comparison with the language of the ateliers. To express my thesis in a few, brutal words: the 

vague terminology of the art theory of the Renaissance was possibly developed to allow a small 

group of courtiers to talk about things they did not really understand, to lend a patina of 

competence to uninformed viewers who did not have the intellectual instruments to approach 

the products of their visual culture. 
 

Alessandro Nova is Director of the Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-

Institute since 2006. He was Professor of the History of Italian Renaissance Art at Goethe-

Universität in Frankfurt (1994–2006) and Assistant Professor at Stanford University (1988–

1994). He studied "Lettere e Filosofia" at Università degli Studi di Milano and Art History at 

Courtauld Institute of Art in London, where he received his Ph.D. (1982). In 1986 he earned 

his doctorate from the university of Milan. He received grants from Alexander von Humboldt-

Stiftung (1985/86, 1989), J. Paul Getty Foundation (1986/87), and the Institute for Advanced 

Study in Princeton (1992–1994). He taught at Humboldt Universität Berlin, École des Hautes 

Études en Sciences Sociales – CEHTA Paris and other international Institutions. 

Author of numerous articles in major international journals on art history, Alessandro Nova has 

specialized in Cinquecento culture and dedicated his research inter alia to meta-themes such as 
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theory and perception of art or methodological questions concerning art history. He is the author 

of 

Michelangelo, Architetto (1984) 

The artistic patronage of Pope Julius III (1988) 

Girolamo Romanino (1994) 

Il libro del vento: rappresentare l’invisibile (2007) 

Bild/Sprachen. Kunst und visuelle Kultur in der italienischen Renaissance (2014) 

and co-author/co-editor of the new annotated edition of Giorgio Vasari’s Vite (45 vols.). 
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Arte, Cultura e Humanismo no tempo de Francisco de 

Holanda 
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Tom Earle, A historiografia de um príncipe do Renascimento, de Rui de Pina a Damião de 

Góis 

 

Damião de Góis foi possivelmente o humanista português mais conhecido internacionalmente. 

Viveu muitos anos na Europa do norte e também na Itália, donde trouxe algumas das técnicas 

da historiografia humanista italiana para Portugal. Através de uma comparação entre a Crónica do 

Príncipe D. João, obra de Góis que trata da juventude do futuro rei D. João II, e a Crónica de D. 

Afonso V, de Rui de Pina, livro escrito uns 50 anos antes do de Góis que descreve os mesmos 

acontecimentos, é possível tirar umas ilações acerca da conceção humanista da história de Góis. 

 

Thomas Earle é professor catedrático jubilado de Estudos Portugueses da Universidade de 

Oxford, na qual decorreu toda a sua carreira académica. É autor de numerosos livros e artigos 

acerca da literatura e da cultura portuguesas, incluindo uma edição, com estudo introdutório, 

da tradução desconhecida do Livro de Eclesiastes de Damião de Góis (2ª edição, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2014). 

 

 

 

Fernando Grilo, Da Pintura estatuária ou escultura: Francisco de Holanda e a teoria da 

forma escultórica 

 

Desde há muito que a obra literária e teórica de Francisco de Holanda tem vindo a ser estudada, 

seja na sua relação com as teorias da arte do Renascimento e do Maneirismo, seja na 

compreensão do seu percurso humano. Esses estudos permitiram que hoje se detenha um 

entendimento muito mais profundo do que foi o percurso do teórico português e a sua relação 

com o tempo em que viveu. Tais estudos permitem-nos compreender hoje o pensamento 

holandiano e atribuir-lhe um ineditismo e uma importância cultural notável. 

São, por isso mesmo, bem conhecidas as ideias de Francisco de Holanda sobre pintura, a 

importância da sua reflexão sobre a sua prática, as ferramentas metodológicas que criou e com 

as quais inteligentemente desmontou a mais vanguardista prática artística do seu tempo.  

Conhecem-se igualmente as circunstâncias da sua viagem a Roma, as relações que aí manteve, as 

oportunidades de enriquecimento cultural e artístico de que aí disfrutou, as obras de arte que 

viu e as que desenhou.  

Contudo, gostaria de abordar um aspecto que considero menos estudado do pensamento do 

teórico português, a sua reflexão sobre a prática escultórica.  

 Partindo, naturalmente, do que Francisco de Holanda escolheu partilhar com a posteridade 

identifico ideias e modos de entender a escultura como prática artística, ou como ele próprio 

definiria como pintura estatuária ou escultura.   
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Se bem verificarmos, quer do ponto de vista gráfico quer do ponto de vista metodológico, a 

escultura está sempre subjacente ao seu discurso, tanto no que respeita à relevância das 

“antigualhas” que viu, que utilizou na explanação de importantes conceitos e argumentos e que 

desenhou, como no que concerne à sua compreensão e apreço por Miguel Ângelo e a sua arte.  

A raiz do pensamento holandiano sobre escultura reside em vários factores, no modo como 

entende a importância dos modelos dos Antigos, na relação com a teoria do tirar pelo natural” e 

na sua formação como artista, ocorrida em Évora em anos que antecederam a sua viagem a Roma.  

Neste contexto é particularmente relevante a antevista relação com o mestre Nicolau 

Chanterene, imaginário régio e arauto de D, João II, sem dúvida o mais importante e influente 

escultor de quantos à época habitavam em Portugal. Acredito que teria sido o escultor francês 

quem o introduziu à prática da modelação em barro e depois ao trabalho escultórico noutros 

materiais, que mestre Francisco afirma não desconhecer, aqui se iniciando a sua prematura 

relação com a escultura, os seus materiais e as suas dificuldades e principais características 

formais e estéticas. 

 

Fernando Jorge Artur Grilo, nasceu em Lisboa, 14 de Junho de 1962. Licenciado em 

História, Variante de História da Arte, 1988, Mestre em História da Arte, pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, 1991, Doutor em História da Arte, pela Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa, 2000, Docente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Membro da comissão científica e da direção do ARTIS, Centro de investigação em História da 

Arte, no qual dirige a linha de investigação intitulada Arte Portuguesa e nos Espaços do Império, 

membro da direção da Red de Estudos da Arquitectura Tardo Gótica Peninsular e Europeia. 

Autor de dezenas de artigos sobre História da Arte e do colecionismo artístico trabalha nas áreas 

da história da escultura e da arquitectura do tardo gótico e do renascimento, no colecionismo 

artístico (Séc. XIX e XX), e em Museologia. 

 

 

 

José Cardim Ribeiro, De Luminaribus Caeli. De Luce Diuina 

 

Inspirado na visita que fizera trinta anos antes, na companhia do Infante Dom Luís, ao santuário 

do Sol e da Lua, sito junto à Foz do Rio de Colares, Ollanda, ao compor o seu “manifesto” Da 

Fabrica que Falece à Cidade de Lisboa inclui nele, de sua autoria, uma ara christiana consagrada SOLI 

AETERNO CHRISTO IESV. Na Capela de Nossa Senhora dos Enfermos, que ergue no seu 

“monte” equidistante entre Lisboa e Sintra, coloca uma lápide onde dedica esse sacellum – como 

lhe chama – VIRGINI QVASI AVRORA. 

Atendendo aos manifestos interesses antiquaristas do Autor, aqui bem presentes pela expressa 

alusão ao referido santuário romano, e ainda à formação profundamente humanista e 
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italianizante de Ollanda, o cariz sideral, luminoso, de ambas as invocações poderia ser 

considerado, de alguma forma, como expressão sincrética entre ecos de priscas concepções 

imagético-religiosas e tendências neoplatónicas. Umas e outras poderão existir, na verdade, mas 

afinal não necessitamos de sair das Escrituras para encontrar a base-primeira de tais expressões. 

Aliás, o confronto entre os conteúdos simbólicos subjacentes ao culto do Sol e da Lua no 

santuário de Colares e aqueles acreditados e glosados por Ollanda é em si mesmo falacioso, pese 

embora o que pudesse o humanista pensar sobre tal assunto. Os primeiros pouco ou nada têm 

a ver como o brilho dos astros, mas sim com a constância – e desejável perpetuidade – dos seus 

ciclos cósmicos, garantes da perenidade dos sucessivos séculos de Roma e do Império. Mas os 

segundos atendem de facto ao imutável esplendor divino, à Diuina Lux que emana de Cristo e 

que a todos ilumina. O Sol e a Lua movimentam-se, e é esse mesmo movimento que lhes confere 

cariz de eternidade na tradição greco-romana. Mas a eternidade de Cristo é imóvel, inalterável, 

fixa desde a origem ao fim dos tempos; e o seu brilho alheio ao declínio do Ocaso. Apenas 

quando se faz Homem cede temporalmente lugar à Vigem sua Mãe, que o antecede e anuncia tal 

como o róseo e húmido luzir da Aurora anuncia o Astro-rei, que dela acaba por nascer erguendo-

se, por fim, triunfante no horizonte. 

Para lá das aparências, encontramo-nos pois perante dois mundos conceptuais essencialmente 

diferentes. ¿Será então que as aludidas relações – embora tão só simbólicas – entre ambos mais 

não são do que meros equívocos, proporcionados por dissemelhantes referentes culturais, por 

leituras diferenciadas dos mesmos objectos? Para os Antigos interessa na verdade apenas o 

movimento dos astros errantes, e não o seu brilho? Como é evidente, a resposta é negativa. Se 

nos cultos oficiais, visando a Salus dos imperadores e a Aeternitas do Império, como aqueles que 

eram praticados no santuário em análise, aquilo que estaria preponderantemente em causa seria 

de facto o movimento cíclico e imparável dos ‘planetas’, com a repetição, quotidiana e anual, 

dos seus começos, apogeus e fins – tal como os próprios ciclos vivenciais e imperiais de Roma –

, noutros contextos também a tradição greco-romana evidencia, enaltece e comenta o cintilante 

brilho dos corpos celestes.  

Assim quando, num Império agora oficialmente cristão, são abandonados, no santuário da Foz 

de Colares, os ritos públicos ali durante séculos praticados por Legados dos Augustos e 

Procuradores da Província Lusitânia, as elites locais tomam conta deste locus sacer e, a seu modo, 

nele perpetuam o culto dos astros – agora já sem preocupações dinásticas e de bem-estar 

colectivo mas atendendo, sobretudo, à realidade microcósmica do sítio e às impressões pessoais 

que ele provoca em quem o visita: um lugar isolado em que as raízes da montanha penetram no 

Oceano e onde os brilhantes luminares celestes, após se erguerem alto por sobre aquele mons 

sacer, vêm extinguir o seu lume em abrasadores e rubros poentes solares e em diáfanos e 

prateados ocasos lunares, ambos espelhados na infinita e ondeada superfície aquática que, 

também ela, então cintila e abunda de luz. Isto mesmo é agora sugerido, poeticamente, num 

fragmentado carmen colocado ao fundo de pequena edícula aí levantada em meados do século IV 
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d.C., consequência de uma percepção deste espaço e alvo de um tipo de culto bem diferentes 

dos que ali tinham vigorado nos séculos anteriores. Dentro de uma sensibilidade, aliás, ora 

bastante mais próxima daquela que revelou Francisco de Ollanda quando, numa outra época mas 

com olhos e alma de algum modo equiparáveis, percorreu e contemplou este mesmo mítico 

local. 

 

José Cardim Ribeiro 

Áreas de investigação: Epigrafia e História Antiga, designadamente no campo das religiões 

paleohispânicas, da língua lusitana e da pesquisa antiquarista. 

Director do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, Sintra. 

Investigador-agregado do “Centro de Estudos Clássicos” da Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, desde 2007.  

 

 

 

Francisco Henriques, Hierofania e Maravilhamento. A Cosmologia no cerne da edificação 

do retábulo de S. Marcos em Tentúgal 

 

A comunicação irá apresentar o resultado de uma investigação em torno do sacrário do retábulo 

pétreo de S. Marcos, na igreja do mosteiro hieronimita com o mesmo nome, em Tentúgal, criado 

com um propósito simultaneamente prestigiante e anagógico, tirando partido da luz solar para 

suscitar nos fiéis um deslumbrante e arrebatador impacto místico. Dará a conhecer os conceitos 

basilares da gromática e da cosmologia no cerne da arte edificatória que lhe esteve na origem, 

concebendo-o em função de uma data e hora específicas que se relacionam com fundação da 

igreja e uma particular celebração litúrgica. Contextualizará a obra relacionando as fontes 

documentais, os artistas e os encomendadores, bem como as fontes teóricas necessárias à sua 

idealização. 

 

Francisco Henriques. Doutor em Ciências da Arte e Mestre em Teorias da Arte, tem dedicado 

os seus projetos de investigação ao estudo da escultura retabular em pedra do período do 

Renascimento em Portugal. 

É investigador do CIEBA (Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes), no núcleo 

Francisco de Holanda – Ciências da Arte e do Património, na FBAUL; é investigador do Projeto 

Santa Cruz, na FCTUC – Departamento de Arquitetura; e colaborador do projeto 

interdisciplinar Blackbox da FCSH-UNL. 

Tem participado como orador em diversos congressos nacionais e internacionais, e é autor e 

coautor de vários artigos em publicações arbitragem científica com a mesma projeção. 
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Silvina Pereira, Xabregas 1550 – Drama e espectáculo  

 

A prática cénica da Corte não só promovia representações de peças dramáticas como patrocinava 

eventos aparatosos de grande dimensão espectacular. É o caso do Torneio de Xabregas, realizado 

em 1550, em honra do Príncipe D. João, onde foi armado cavaleiro, um faustoso espectáculo, 

que envolveu meios extraordinários. Três autores relatam esta festa de luz e cor. Uma Carta que 

Francisco de Morais enviou à Rainha de França, D. Leonor, mãe da Infanta D. Maria, 

descrevendo o Torneio, datada em 1550, o penúltimo capítulo do Memorial das Proezas da Segunda 

Távola Redonda de Jorge Ferreira de Vasconcelos, impresso em 1567, e uma descrição anónima, 

recentemente publicada, escrita a 19 de Agosto de 1550, quatro dias após o Torneio. Leone d’ 

Sommi, judeu de Mântua, no seu tratado de encenação Quatro diálogos em matéria de representações 

cénicas (1556), refere-se a uma experiência vivida como espectador em Portugal. Verídico, uma 

das personagens do 4.º diálogo lembra os célebres “aparatos marítimos” impressionantes pela 

eficácia e impacto visual “Come quello che non ha molti anni in Portugallo vid’io rappresentare”, 

envolvendo um aparato cenográfico muito elaborado e de grande plasticidade. 

 

Silvina Pereira FLUL/Centro de Estudos Clássicos/TEATRO MAIZUM 

Actriz, encenadora e dramaturgista. Fundou e é directora artística do Teatro Maizum, onde tem 

desenvolvido um projecto centrado na pesquisa, dramatização e divulgação de textos de autores 

portugueses. Doutorada em Estudos de Teatro pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa com a tese Tras a nevoa vem o sol – as comédias de Jorge Ferreira de Vasconcelos. Integra como 

investigadora o Centro de Estudos Clássicos da mesma Faculdade, onde desenvolve, com uma 

bolsa da FCT, um Pós-Doutoramento na área do teatro clássico português na perspectiva da 

encenação.  

 

 

 

Vítor Serrão, A Viagem a Roma e os pintores portugueses no tempo de Francisco de Holanda 

 

Seguindo o trilho de Francisco de Holanda, alguns pintores portugueses foram a Roma nos anos 

centrais do século XVI aprender ou aperfeiçoar a sua arte. São conhecidos alguns casos, o mais 

relevante dos quais foi António Campelo, pintor andarilho que goza de celebridade no seu tempo 

e que trabalha a óleo e fresco na Cidade Eterna, sob mecenato do Cardeal Giovanni Ricci da 

Montepulciano, ligado aos círculos de Daniele da Volterra, tendo merecido estudos a Nicole 

Dacos Crifó. Também algo se sabe de Gaspar Dias, que, além de Roma, terá passado ainda por 

Parma e Génova num sedutor caminho criativo onde a influência de Parmigianino se fez sentir. 

Dos sevilhanos Lourenço de Salzedo e Francisco Venegas, que de seguida se estabelecem em 

Portugal ao serviço da corte, existe documentação e rasto de obras, de grande importância no 
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contexto do último terço do século. Menos conhecidas são as viagens que, em 1560, 

empreenderam os pintores João Baptista e António Leitão, ambos enviados a Roma por via do 

mecenato da Infanta D. Maria e cujas obras, hoje identificadas, atestam igual conhecimento dos 

modelos da Bella Maniera romana. A respeito de João Baptista, conhecem-se algumas tábuas do 

retábulo da igreja catalã de Sant Iscle i Sancta Victòria em Dosrius (1565-67), identificadas por 

Joaquín Garriga, mais se sabendo que pintou obras para a Princesa de Ebolí. De António Leitão 

restam traços de vida e de obra na raia portuguesa, como a bela tábua de Cepões (Lamego), de 

1564-65, e as de Foz Coa (c. 1570), Melo, Escarigo e Miranda do Douro, que justificam maior 

atenção. O estudo destes pintores contemporâneos de Francisco de Holanda mostra o quanto a 

pintura portuguesa do terceiro quartel do século XVI se deixou seduzir pelas novidades da Bella 

Maniera de Itália, não só nos modelos compositivos mas também por força da nova argumentação 

a favor de uma liberalidade estatutária por que todos aspiravam. 

 

Vitor Serrão (n. Toulouse-França, 1952) é professor catedrático na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, onde dirige o centro ARTIS-IHA, e Vice-presidente da Academia 

Nacional de Belas-Artes. É autor de numerosos estudos sobre arte portuguesa dos séculos XVI-

XVIII e de teoria da arte, de que se destacam os títulos O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores 

Portugueses (1983), Josefa de Óbidos e o tempo barroco (1991), A Pintura Maneirista em Portugal – arte 

no tempo de Camões (1995), A Cripto-História da Arte. Análise de Obras de Arte Inexistentes (2001), A 

Trans-Memória das imagens (2007), O Fresco Maneirista no Paço de Vila Viçosa (2007) e Arte, Religião e 

Imagens em Évora no tempo do Arcebispo D. Teotónio de Bragança, 1578-1602 (2014). 

 

 

 

Daniela Viggiani, Antonio de Noronha, Veiga e Nápoles 

 

António de Noronha Veiga e Nápoles (post 1694 - ?), forniva a Pietro Guarienti, autore 

dell’edizione del dizionario biografico di artisti Abecedario Pittorico (Venezia 1753), le informazioni 

su Francisco de Holanda che sarebbero comparse nella breve biografia contenuta nel dizionario.  

Sebbene le informazioni non siano del tutto corrette, tuttavia rappresentano una delle rare 

testimonianze offerte dalla letteratura del XVIII secolo su Francisco de Holanda e, altresì, se 

compariamo i contenuti con quelli pubblicati nel 1747 nella Bibliotheca Lusitana, questi ultimi, 

pur essendo più dettagliati, non includono, tuttavia, alcuni particolari presenti nel testo 

dell’Abecedario.  

Poiché su António de Nápoles non si conosce ancora molto (per di più le mie indagini sono 

attualmente in corso), il mio intervento sarà volto a comprendere chi era costui, definito da 

Guarienti «grande letterato versatissimo nelle antichità», a quale contesto familiare apparteneva 

e con quali eruditi era in contatto.  
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Dom António, canonico, insignito in giovane età del titolo di Fidalgo Cavaleiro, nel 1739 entrava 

nell’elitario novero dei Ministros da Santa Sé Patriarchal.  

Una qualche conoscenza si ha del suo entourage familiare, entourage di cui tratteremo, in quanto 

esso potrebbe aver rappresentato il contesto dal quale il canonico aveva recepito le informazioni 

sul teorico portoghese. 

La famiglia aristocratica Noronha Veiga e Nápoles godeva di un’eccellente posizione sociale, 

grazie a rendite, possedimenti di terre, titoli nobiliari e incarichi giudiziari e amministrativi 

affidati ai suoi componenti. 

Il nonno materno di Dom António era stato Diogo Marchão Temudo (†1700), Desambargador 

do Paço, noto intellettuale, appassionato di pittura e autorevole collezionista di dipinti. Temudo, 

per di più, aveva partecipato alla sottoscrizione del decreto in favore della pittura e della scultura, 

concesso dal re Dom Pedro nel 1689, il quale esentava gli artisti da obblighi giudicati non 

conformi alla liberalità dell’arte che esercitavano.  

Pochi anni prima di quella data, tra il 1685 e il 1687, Tomás de Nápoles, futuro nonno paterno 

di António, presiedeva in qualità di juiz la Mesa della Irmandade de S.Lucas. In quegli anni la 

confraternita riuniva artisti tra i più importanti del regno, attivi non solo della vita artistica ma 

anche politica e culturale – basti solo pensare a Félix da Costa o a Bento Coelho – offrendo, 

pertanto, un milieu privilegiato per la riflessione e per lo studio della storia dell’arte portoghese. 

In ultimo, il fratello maggiore di Dom António, Diogo de Nápoles, erede dei morgados di famiglia, 

oltre a raffinato collezionista d’arte era altresì uno stimato bibliofilo proprietario di manoscritti 

antichi, alcuni dei quali intercettati e fatti copiare da Francisco José de Freire.  

Infine, fuori dal contesto familiare troviamo, tra le conoscenze del canonico, José Xavier de 

Valadares e Sousa (†post 1773), scrittore e arcade, il quale dedicava un’ode a Dom António in 

occasione della nomina a Ministro della Patriarcale. 

In conclusione, António de Nápoles apparteneva a un contesto socio-culturale significativamente 

coinvolto negli studi storici, filosofici e letterari e in tale ambiente poteva molto verosimilmente 

aver circolato materiale manoscritto su Francisco de Holanda. Tenteremo di delineare più 

concretamente se proprio in questo ambiente il canonico avesse reperito le notizie e con quali 

modalità.  

 

Daniela Viggiani 

Ricercatrice Indipendente 

Membro dei Seguenti Gruppi di Ricerca: 

-  Chaire sur la Culture Portugaise- Université de Montréal (Québec) 

- Gruppo di Ricerca Museum Studies-Instituto de História da Arte - Universidade Nova De 

Lisboa 
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Rui Manuel Loureiro, Luís Jorge de Barbuda, um cartógrafo português no círculo de D. 

Juan de Borja 

 

Em 1935, num monumental estudo sobre a cartografia portuguesa que ainda hoje merece 

atenção cuidada, Armando Cortesão identificava Luís Jorge de Barbuda como o autor do mapa 

da China impresso na edição de 1584 do célebre Theatrum Orbis Terrarum de Abraham 

Ortelius. Depois do estudo pioneiro de Cortesão, este mapa célebre apareceu repetidamente 

publicado em obras dedicadas à história da cartografia, e foram sendo divulgados alguns 

documentos de arquivo que traziam novas informações sobre o cartógrafo português, sobre as 

suas actividades e sobre os círculos em que se movimentava. Especialmente relevante aparece a 

sua ligação a D. Juan de Borja, embaixador espanhol em Portugal, que na década de 1570 

procurava recrutar os serviços de diversos técnicos e especialistas portugueses, entre os quais se 

contavam Francisco de Holanda e Luís Jorge de Barbuda. É a história deste cartógrafo e do seu 

mapa que se pretende revisitar na presente comunicação. 

 

In 1935, in a monumental study of Portuguese cartography that still deserves careful attention, 

Armando Cortesão identified Luís Jorge de Barbuda as the author of the map of China printed 

in the 1584 edition of Abraham Ortelius' famous Theatrum Orbis Terrarum. After the pioneering 

study of Cortesão, this famous map appeared repeatedly published in works dedicated to the 

history of cartography, and some archival documents came to light, bringing new information 

about the Portuguese cartographer, his activities and the circles in which he moved. Particularly 

relevant is his connection with D. Juan de Borja, Spanish ambassador to Portugal, who in the 

1570s sought to recruit the services of various Portuguese technicians and specialists, among 

whom were Francisco de Holanda and Luís Jorge de Barbuda. It is the history of this 

cartographer and his map that will be revisited in this presentation. 

 

Rui Manuel Loureiro é doutorado em História pela Universidade de Lisboa (1995). 

Actualmente é professor do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, e 

investigador do CHAM – Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa. É ainda 

membro da Academia de Marinha. Especializou-se na história dos contactos ibéricos com o 

mundo asiático nos séculos XVI e XVII, tendo publicado mais de uma centena de trabalhos 

académicos (incluindo livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas, comunicações 

em actas de colóquios, etc.). As suas publicações mais recentes incluem uma edição do Tratado 

Ophirico de Manuel Godinho de Erédia (CCCM, 2016) e uma nova edição da Suma Oriental de 

Tomé Pires (CCCM, 2017). 

  

Rui Manuel Loureiro holds a PhD in History from the Universidade de Lisboa (1995). He is 

currently a professor at the Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, in Portimão, and a 
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researcher at CHAM - Centro de Humanidades, Universidade Nova de Lisboa. He is also a 

member of the Academia de Marinha, an academic institution of the Portuguese Navy. He has 

specialized in the history of Iberian contacts with the Asian world in the sixteenth and 

seventeenth centuries. He has published more than a hundred academic works (including books, 

book chapters, articles in scientific journals, papers in academic proceedings, etc.). His most 

recent publications include an edition of the Tratado Ophirico by Manuel Godinho de Erédia 

(CCCM, 2016) and a new edition of the Suma Oriental by Tomé Pires (CCCM, 2017). 

 

 

 

Dalila Rodrigues, Reforma Católica, Memória e Poder: Viseu depois de D. Miguel da Silva 

 

O modo como a figura e a obra de D. Miguel da Silva foram abordadas pelo seu sucessor no 

bispado de Viseu, D. Gonçalo Pinheiro (1552-1567), é o campo de questionamento e de 

pesquisa que esta comunicação propõe. O primeiro objectivo, quanto à substância do tema em 

análise, é a identificação precisa dos projectos artísticos promovidos por ambos os prelados nos 

mesmos locais, especialmente no claustro da sé e no paço e quinta do Fontelo. É importante 

reanalisar e reinterpretar fontes, problematizar relações e apropriações, à luz de conjunturas 

históricas e também de acontecimentos e vicissitudes precisas. 

No quadro do episcopado de D. Gonçalo Pinheiro, será interessante estabelecer uma relação 

entre a sua formação humanista, as viagens que realizou, os cargos que desempenhou e a nova 

conjuntura, marcada pelo concílio de Trento. Designado deputado do Conselho Geral da 

Inquisição em 1536, com funções importantes na administração e diplomacia régias, coube-lhe 

desempenhar, na diocese de Viseu, o papel de primeiro impulsionador da Reforma Católica. 

Neste contexto, foi o primeiro bispo a residir na sede do bispado, o que assumiu relevância a 

diversos níveis, e o primeiro a ter de lidar com a situação extremamente delicada resultante da 

relação de D. Miguel da Silva com o Poder. A perseguição de D. João III, intensificada após a 

fuga deste para Roma, em 1540, após a promoção ao cardinalato pelo papa Paulo III, geraram 

um impasse no governo da diocese e, sobretudo, suscitaram questões de “memória” que D. 

Gonçalo Pinheiro teve de enfrentar. Tentaremos perscrutar através de alguns indícios, 

documentos escritos e visuais, o modo como o fez e o alcance que poderá ter atingido. 

 

Dalila Rodrigues. Doutorada em História da Arte pela Universidade de Coimbra, em 2001, é 

Professora Coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu e 

Professora Catedrática Convidada do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. 
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É investigadora integrada do GEMA/CEAACP - Centro de Estudos de Arte, Arqueologia e 

Ciências do Património, unidade de I&D 281, Universidade de Coimbra, desde 2007, e do 

projecto VIAS: an app to promote social inclusion and healthy lifestyles, ESEV/IPV, desde 2016. 

Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian e do PRODEP. 

Foi Directora do Museu Nacional Grão Vasco (2001-2004), Directora do Museu Nacional de 

Arte Antiga (2004-2007) e Directora do Museu Casa das Histórias Paula Rego (2008-2009). 

Foi Administradora da Fundação Centro Cultural de Belém (CCB) e da Fundação de Arte 

Moderna e Contemporânea – Colecção Berardo (2012-2015). 

É autora e coordenadora de livros e publicações nas áreas de História da Arte, Património e 

Museologia. 

 

 

 

Ana Tarrío, Francisco de Holanda e os godos 

 

 

Na obra de Francisco de Holanda, a projeção do passado greco-latino peninsular como mítica 

Idade de Ouro encontra no legado godo um antagonista principal. A sua visão do período 

visigodo como intervenção desagregadora e destrutiva, como interlúdio ou suspensão da cultura 

na história ibérica, insere-se não apenas na expulsio barbariei motivo programático da tradição 

humanística italiana dos sécs. XV e XVI, mas encontrava um propício ambiente de recepção 

numa vertente específica da literatura latina e romance portuguesa, que contestou a chamada 

“tese neogótica”, na sua qualidade de poderoso instrumento legitimador da unidade monárquica 

peninsular sob o domínio castelhano.  

 

Ana María Sánchez Tarrío (A Coruña, 1971), Doutora em Filologia Grega e Latina pela 

Universidade de Santiago de Compostela (2001), actualmente Professora Associada do 

Departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, é autora de diversos estudos 

sobre o papel da cultura humanística na transformação da literatura romance portuguesa no 

século XVI. A esta questão dedicou a sua tese de doutoramento (Universidade de Santiago de 

Compostela, 2001) centrada na corte manuelina e no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, da 

que se seguiram novas investigações publicadas em diversas revistas especializadas. Outros 

estudos abordaram a influência de Poliziano no Commentum Plinii de Martim de Figueiredo 

(1529), a Geographia d’Entre Douro e Minho e Tra-los-Montes do Dr. João de Barros, a presença de 

Lucrécio na obra de Aires Barbosa, ou a tradução de Columela de Fernando Oliveira, entre 

outros temas. O livro Paisagem e erudição no humanismo português (2009) estuda o impacte do 

humanismo na observação da Natureza tomando como ponto de partida o tratado De platano de 

João Rodrigues de Sá de Meneses. No livro Leitores dos clássicos. Para uma geografia do primeiro 
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humanismo em Portugal (BNP, 2015) oferece uma pequena introdução às edições dos clássicos 

determinantes para o círculo letrado manuelino, estudo que acompanha o catálogo da exposição 

homónima com exemplares conservados na Biblioteca Nacional de Portugal, onde esteve patente 

de Outubro a Janeiro (2014-2015), comissariada pela autora. Encontra-se actualmente em 

provas, como volume V das Obras Completas do humanista português (ed. Fundação Gulbenkian), 

um estudo e edição da tradução de Fernando Oliveira. Por outro lado, tem escrito diversos 

estudos sobre o papel da tradição clássica na identidade europeia, promovendo a análise crítica 

da construção de repertórios identitários nacionais (assim “El neogoticismo em la Península 

Ibérica. Los godos em la cultura portuguesa”, e outros trabalhos sobre os mitos de fundação). 

 

 

 

Manuel Morais, A Música no Tempo de Francisco de Holanda (ca. 1518-1584): O 

Cancioneiro Musical de Belém 

 

O período compreendido entre as décadas de 1518 a 1584, é, no que respeita à História da 

Música em Portugal, um dos mais fecundos/ricos e diversificados, muito particularmente no que 

diz respeito à compilação, cópia, e divulgação dos nossos cancioneiros poético-musicais. Portugal 

dispõe actualmente de um corpus de três cancioneiros musicais quinhentistas e um maneirista, 

perfazendo um total de quatro pequenos códices, nomeadamente:  

O Cancioneiro Musical da Biblioteca Nacional de Lisboa (CMBN);  

O Cancioneiro Musical da Bibliothèque de l’École Nacionale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (CMBP); 

O Cancioneiro Musical de Elvas (CME), também conhecido por Cancioneiro Musical e Poético da 

Biblioteca de Públia Hortênsia, bem como Cancioneiro Biblioteca de Públia Hortênsia de Elvas; 

O Cancioneiro Musical de Belém (CMB). 

Destes, escolhemos o mais pequeno mas não o menos diversificado no seu conteúdo poético-

musical, o CMB (provavelmente o menos conhecido), que se preserva em Lisboa, no Museu 

Nacional de Arqueologia e Etnologia, cota Ms 3391. Foi descoberto nos finais dos anos 60 pelo 

Professores Arthur Lee-Francis Asking e Jack Sage, especialistas na lírica quinhentista ibérica.  

Em 1988, publicámos uma edição crítica deste pequeno cancioneiro poético-musical, onde 

juntámos uma transcrição em notação moderna das suas dezoito canções, a 3 e 4 vozes, com 

textos em português e castelhano, cujas formas usadas são chaçonetas, madrigais, vilancetes, cantigas 

e sonetos, escritas em notação mensural branca, de autores como Cetina “La monja”, Dom 

Manuel de Portugal (ca. 1520-1606), Garcilaso de la Vega, Jorge de Montemor  e Anónimos.  

 

Manuel Morais. Prof. Associado Jubilado da Universidade de Évora. Investigador do 

C.H.A.I.A./UÉ. Investigador do INET-md / Instituto de Etnomusicologia-Centro de Estudos 

em Dança /UNL. 
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Fernando António Baptista Pereira: Francisco de Holanda: da teoria do retrato aos auto-

retratos 

 

Os dois pilares da Teoria da Arte de Francisco de Holanda – a imitação da Natureza e da 

Antiguidade, de um lado, e a idea neoplatónica, por outro – têm como ponto de contato o 

processo criativo descrito por Holanda nos dois tratados, o Da Pintura Antiga (1548) e o Do Tirar 

polo Natural (1549). A centralidade do «tirar do Natural» nessa sua Teoria de Arte acaba por 

justificar um tratado autónomo, apesar de a matéria relativa ao desenho e à composição da figura 

humana, nas suas diferentes poses e situações, tivesse já sido tratada no Livro I do Da Pintura 

Antiga, em capítulos muito subsidiários de Pompónio Gáurico, como demonstrou A. González 

García. O próprio raciocínio de validação das imagens já fora defendido nas páginas do Da Pintura 

Antiga e alargado às «figuras naturaes dos principes», preludiando o tratado Do Tirar polo Natural, 

concluído no ano seguinte. Faltava, contudo, o contributo decisivo da «individualidade» que 

distingue de forma substantiva o Retrato de qualquer outra representação da Figura Humana.  

Se Francisco de Holanda fundamenta metafisicamente a possibilidade do Retrato e teoriza todos 

os domínios da sua estética e execução plástica, não abre, em contrapartida, nenhum subcapítulo 

para a autorrepresentação, ou seja, para os retratos dos artistas por eles próprios. Contudo, ele 

próprio se autorretratou no fólio final do seu álbum De Aetatibus Mundi Imagines e não há qualquer 

dúvida de que considerava os artistas dignos de representação, no grupo dos que eram «famosos 

nas armas, no desenho, nas letras, ou em qualquer singular arte liberal». É interessante notar 

que, nessa hierarquia, o desenho, mãe de todas as artes segundo Holanda, precede as letras e 

outras artes liberais.  

No conjunto parco de três retratos, destacados em tondi, de grandes personagens do seu tempo 

que encontrou durante a viagem a Itália e que escolheu deixar-nos no Álbum das Antigualhas, um 

deles é de Miguel Ângelo, sendo os outros dois o do Papa Paulo III, que emparelha com o do 

artista florentino, e o do Doge de Veneza Pietro Lando.  

Os restantes retratos que pintou cuja notícia chegou até nós ou aqueles que sobreviveram até aos 

nossos dias, pintados a óleo em diferentes tipos de suportes (madeira e pergaminho), 

representam figuras de reis e príncipes da corte portuguesa e portanto nenhum artista. Um dos 

mais importantes conjuntos surge no contexto de uma espécie de Ex-voto, o painel Nossa Senhora 

de Belém, enquanto o maior número faz parte de uma Galeria portátil, a que realizou, a encomenda 

da Rainha Catarina de Áustria, para a Princesa portuguesa Maria, que desposou o Duque de 

Parma, Alessandro Farnese, conforme demonstra Annemarie Jordan-Gschwend na comunicação 

que apresenta a este Colóquio.  

Principalmente durante a sua viagem a Itália (1538-40) mas também posteriormente, Francisco 

de Holanda colecionou desenhos de artistas seus contemporâneos, nomeadamente alguns de 

Polidoro da Caravaggio, em que dois são autorretratos, mas foi sobretudo no seu Álbum das 

Antigualhas que realizou outros retratos de artistas e se autorretratou recorrentemente, em 
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diferentes e inovadoras modalidades, como iremos demonstrar. Esses retratos de companheiros 

e de outros artistas, bem como algumas das suas autorrepresentações, surgem como figuras que, 

pela sua presença, dão escala a monumentos, obras de arte ou mesmo eventos ou fenómenos 

representados, seguindo uma tradição anterior que pode ser rastreada em Portugal, mas que em 

certos casos, nas suas atitudes, também indicam ao espetador ou mesmo demonstram admiração 

por esses monumentos, obras de arte, eventos ou fenómenos, atitudes que poderemos considerar 

precursoras da contemplação museológica.  

 

Fernando António Baptista Pereira. Lisboa, 1953. Licenciado em História pela Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, pós-graduado em Museologia pelo antigo Instituto 

Português do Património Cultural e doutorado em Ciências da Arte (História da Arte) pela 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Ensina na Universidade de Lisboa (na 

Faculdade de Letras e na Faculdade de Belas-Artes) desde 1979, sendo atualmente Professor 

Associado na de Belas Artes, onde desempenhou as funções de Presidente do Conselho 

Pedagógico (2006-2011), do Conselho Científico (2012-2017) e de Diretor do Centro de 

Investigação e Estudos em Belas -Artes (CIEBA), de 2010 a 2016, sendo também autor dos 

Planos de Estudos de diversos Ciclos de Estudos dessa faculdade. Tem vasta e diversificada obra 

publicada nos domínios da História da Arte e da Cultura Portuguesas, da Crítica de Arte e da 

Museologia e do Património. É autor do Conceito e da Programação de vários Museus e de 

grandes Exposições nacionais e internacionais em Portugal, em Espanha, no Brasil e em Macau, 

assim como foi o responsável pela coordenação científica dos respetivos catálogos. Foi também 

o Comissário Científico da 1ª Exposição do Museu Hermitage de S. Petersburgo em Portugal 

(«Arte e Cultura do Império Russo. De Pedro -o -Grande a Nicolau II», 2007) e o Revisor 

Científico da Nova História da Arte de Janson, publicada em janeiro de 2010 pela Fundação 

Calouste Gulbenkian. De 1 de Fevereiro de 2017 a 14 de Outubro de 2018 foi Adjunto do 

Ministro da Cultura para os Museus e o Património, tendo regressado, desde então, à vida 

universitária. 

 

 


