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Pouco se sabe em concreto sobre o italiano Francesco da Cremona apesar da fama 
que vem ganhando nos últimos anos, a de introdutor da arquitectura do Renasci-
mento no Norte de Portugal. o artista estabeleceu-se aqui em data desconhecida, 
talvez à roda de 1525. Crê-se que tenha nisto seguido o bispo de Viseu D. Miguel 
da Silva (1486-1556) quando, de Roma, este foi mandado regressar à pátria pelo 
rei D. João III, trazendo-o para seu serviço privativo. Aliás, o destino de Francesco 
da Cremona liga-se estreitamente a esta figura extraordinária. D. Miguel da Silva 
passou a Portugal como Escrivão da Puridade e bispo de Viseu, cumulado ainda de 
cargos e bens eclesiásticos que aplicou em obras arquitectónicas de grande fôlego; 
e nos seus vastos domínios territoriais, este poderoso senhor, que fora embaixador 
português junto da Curia romana desde 1515, membro da fervilhante roda social 
dos Medici e familiar dos papas Leão X e Clemente VII, não abdicou dos mesmos 
confortos que conhecera na Roma papal, nem da expressiva grandeza das suas obras 
arquitectónicas. No remanso da província nortenha onde se recolheu, em Santo Tirso 
e Viseu, ou na Foz do Douro junto à cidade do Porto, D. Miguel protagonizou vastos 
empreendimentos de carácter representativo, cuja expressão formal, exibindo a sua 
condição de grande prelado à italiana, delegou no mestre cremonês. 

A redescoberta crítica da obra de Francesco da Cremona liga-se, assim, à figura 
de D. Miguel e, especialmente, à reabilitação da memória histórica deste seu mecenas 
como homem de presença marcante nos meandros sociais e culturais romanos – o que 
tem vindo a ser feito a partir da completa biografia que lhe traçou Sylvie Deswarte1. 

1 DESWARTE, 1989a. D. Miguel da Silva era filho de D. Diogo da Silva e Menezes, aio de D. Manuel I, 1.º Conde de 
Portalegre, e de D. Maria de Aiala. A damnatio memoria que pesou largos séculos sobre D. Miguel da Silva deveu-se 
a vários factores, que só nas últimas décadas começam a ser esclarecidos. Estes relacionam-se sobretudo com a 
fuga de segredos de Estado para a Curia papal, perturbando os interesses de Portugal em matérias relacionadas 
com a administração dos bens da Igreja, a distribuição de seus cargos e dignidades, ou ainda o estabelecimento da 
Inquisição e questões relativas aos cristãos-novos. A elevação de D. Miguel da Silva ao cardinalato por Clemente 
VII em detrimento do infante D. Henrique (para o qual D. João III ambicionava o barrete cardinalício) será a gota 
de água num crescendo de desconfiança entre a família real e D. Miguel, que culminará na fuga precipitada deste 
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Estudos recentes sobre a dupla faceta de D. Miguel, a de diplomata e humanista, 
vêm permitindo conhecer melhor a sua acção mecenática desenvolvida em Portugal 
entre 1525 e 1541, à sombra da qual Francesco da Cremona realizou as melhores 
obras na qualidade de valido privado. Mostram ainda que, da obscuridade no seu país 
natal, Francesco passará subitamente ao cume da profissão como arquitecto na terra 
de acolhimento, e isto por respaldo deste grande senhor. Pois certo é – e embora o 
elenco da actividade artística de Francesco não se esgote ao serviço de D. Miguel da 
Silva2 –, terá sido na resposta às encomendas do bispado de Viseu que a sua obra se 
revelará mais rica e densa de significados plurais no complexo quadro de referências 
do Renascimento italiano3, o qual D. Miguel, enquanto estudioso de antiguidades 
e patrono das letras e das artes, muito contribuiu para trazer para o país natal. Sob 
este desafio máximo, Francesco da Cremona levantará uma série de obras que se 
caracterizarão pela aplicação de uma proposta estilística então quase desconhecida 
em Portugal: a renascentista.

Independentemente dos últimos trabalhos publicados, ora sobre D. Miguel, ora já 
sobre a sua acção materializada pelo braço executor de Francesco, a verdade é que as 

para Roma no Verão de 1541 e subsequente expatriação e confisco dos bens. Não retornando mais à pátria por 
proibição régia, será nessa cidade, que o acolhera triunfalmente na juventude quando participara na embaixada de 
Tristão da Cunha (1514), que D. Miguel encontrará a morte em 1550.

2 Além das obras, conhecidas por via documental, realizadas para o bispo de Viseu no Porto – Igreja de S. João 
Baptista (BASTo, 1964: 327; MoREIRA, 1983: 324), Farol de S. Miguel-o-Anjo (BASTo, 1964: 327), baliza 
de navegação no leito do Douro (por inscrição latina no farol anexo) – e em Viseu – claustro da Sé (JoAQuIM, 
1955: 293, 299; MoREIRA, 2000: 87; RuÃo, 2000: 15) –, dois documentos mencionam o artista ao serviço da 
Câmara do Porto em 1539 – como “Mestre Francisco Italiano carmones d’obras de pedraria que tem carrego das obras 
do Bispo de Viseu” (Viterbo, 1988: vol. I, 531-532) e “mestre Francisco, pedreiro italiano” (Basto, 1964: 139-140) –, 
tendo sido aí chamado a dar um parecer sobre a torre dos paços concelhios.

 Porquanto ao serviço do bispo de D. Miguel da Silva, crê-se também, embora sem fundo documental, que tenha 
renovado os paços abaciais (MoREIRA, 1994) e realizado (até 1536) um farol dedicado a Nossa Senhora da Luz 
hoje destruído (MoREIRA, 1995: 336; MoREIRA, 2000: 85), ambos na Foz do Douro; que em Viseu tenha sido 
autor do projecto de uma loggia renascentista para a Sé, já prevista em 1534 (MoREIRA, 2000: 87; RoDRIGuES, 
2001), da regularização do adro medieval da Sé de Viseu feita em 1534 (MoREIRA, 2000: 87-88), da reforma do 
Paço do Fontelo para quinta de recreio dos bispos de Viseu (MoREIRA: 2000) e do risco da Casa do Miradouro, 
realizada c. 1528-1536 para o deão da Sé D. Fernão ortiz de Vilhegas (ALVES: 1984).

 Como D. Miguel foi abade comendatário do mosteiro beneditino de Santo Tirso e comendatário e prior perpétuo 
do mosteiro agostinho de Landim, suspeita-se ainda que Francesco da Cremona tenha interferido em certas obras 
de vulto feitas no Mosteiro de Santo Tirso c. 1529 (sobre tais obras leia-se MoREIRA, 1995: 338; MoREIRA, 
2000: 85; BARRoCA, 2001: 25-27), na reconstrução da igreja paroquial tirsense de S. Bartolomeu da Lagoncinha 
(BARRoCA, 2001: 27-28), bem como noutras obras no Mosteiro de Landim (MoREIRA, 1988: 12), também de 
vulto. De nenhuma destas obras subsistem vestígios dignos de apreço.

 Sabendo-se que o artista permanecerá no país após o regresso de D. Miguel da Silva a Roma, atribui-se-lhe ainda a 
loggia renascentista da Igreja de S. Tomé de Negrelos em Santo Tirso, realizada para o cardeal Alessandro Farnese 
c. 1545 (MoREIRA: 1995: 339). Por estrita filiação formal, atribuem-se-lhe ainda as autorias dos riscos do Paço 
dos Cunhas em Santar (SERRÃo, 2001: 58), dos Paços do Concelho de Vila do Conde erguidos entre 1538 e 
1544 (MoREIRA, 1982: 28; MoREIRA, 1995: 339) e do Paço de Arnelas em Vila Nova de Gaia (AFoNSo, 
2005: 135). Ainda de mencionar, é a suspeita da sua colaboração na obra camarária do cais do porto da Ribeira, 
na cidade do Porto (BARRoS, 2003: 16-18).

3 Múltiplos estudos vêm mostrando como D. Miguel da Silva usou do engenho de Francesco da Cremona para 
moldar os seus empreendimentos à imagem das obras que conhecera em Itália, isto segundo um ambicioso programa 
humanístico de representação social (MoREIRA, 1988; MoREIRA, 2000). Tal programa será objecto de nossa 
atenção na Dissertação de Doutoramento que em breve apresentaremos à Faculdade de Letras da universidade 
Porto.
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investigações sobre o artista e a sua obra parecem estacionadas num impasse. A primeira 
causa disto (e se calhar única) assenta na imensa lacuna documental que pesa sobre a 
sua trajectória de vida (primeiro em Itália, depois em Portugal), seja sobre algumas obras 
em que se crê que tenha trabalhado, mas do que não se registam absolutas certezas4. Mas 
notemos que, embora paire a incógnita sobre Francesco da Cremona – pelo patronímico 
deduz-se que seria lombardo, mas nada se sabe sobre quando nasceu ou onde fez a 
aprendizagem do ofício –, muito se conhece já, por outra parte, sobre D. Miguel da Silva. 
É, aliás, fruto deste conhecimento sobre o mecenas, que o corpo principal da obra de 
Francesco da Cremona vem sendo aceitavelmente firmado nas últimas investigações, 
sobretudo por estudos de Rafael Moreira. Além disso, podemos dizer que as relações 
profissionais estabelecida entre D. Miguel e Francesco – binómio inseparável naquele 
corpus artístico – podem ser dadas por conhecidas com razoável certeza; a qualidade das 
arquitecturas levantadas espelham a partilha de ideias sustentadas visivelmente num ideal 
estético comum, em que o desejo de D. Miguel em imprimir certo cunho humanístico 
e antiquizante às formas se combina com certas noções práticas da arte arquitectural, 
aplicadas com inventividade pelo Cremona. ora isto aponta para uma cumplicidade 
semelhante à que se estabelecia então entre o comitente erudito e o seu arquitecto nas 
práticas da Roma contemporânea, este como aquele ali derivando, especulativamente, 
da definição teórica, vitruviana-albertiana, de architectus5. Podemos então dizer que o 
que falta em conhecimento sobre Francesco da Cremona é largamente compensado pelo 
quanto se sabe do patrono e da melhor parte da obra do artista; e podendo as relações 
entre ambos ser aqui dadas por conhecidas com razoável aferição, estaremos em presença 
de uma equação de três termos dos quais apenas é desconhecido o primeiro.

Assim, e sem tencionarmos fazer aqui uma síntese dos conhecimentos sobre o 
tema, propomo-nos pegar isoladamente em questões que a atribuição autoral levanta 
acerca das obras de Francesco da Cremona, procurando, segundo ângulos menos 
explorados deste maneio temático (que não deixará de ser também metodológico), 
achar alguma novidade que contribua para resolver tal equação em ordem ao melhor 
conhecimento do artista.

4 Vd. nt. 2. As principais referências documentais sobre a actividade de Francesco da Cremona em Portugal continuam 
a ser as de Artur de Magalhães Basto e Sousa Viterbo já referidas. Para novos contributos sobre a sua biografia em 
Itália, ver MoREIRA, 2000.

5 Este assunto será igualmente objecto da nossa Dissertação de Doutoramento a apresentar em breve à Faculdade 
de Letras da universidade do Porto, ainda que de forma marginal. Podemos entretanto adiantar que esta relação 
entre D. Miguel e o seu arquitecto privativo, pese embora ainda mal esclarecida quer pela documentação, quer 
pelos vários estudos que a vêm acompanhando, nos parece ser uma falsa incógnita: o contributo de D. Miguel da 
Silva para as melhores obras de Francesco da Cremona em Portugal, nomeadamente as do complexo da Foz do 
Douro ou as que rodeiam a catedral de Viseu, foi já identificado por Rafael Moreira, o qual demonstrou em vários 
estudos que àquele mecenas se deve seguramente o alinhavo do programa ideológico da obra ao amparo de um 
ambicioso plano de representação social (MoREIRA, 1988; MoREIRA, 1995; MoREIRA, 2000). Tal aspecto 
vem propriadamente trazendo à consideração a enorme cumplicidade entre D. Miguel da Silva e o seu arquitecto 
privativo, e isto num quadro socio-profissional talvez único no reino à data dos primeiros trabalhos do artista 
documentados em Portugal (antes de 1528), mas que tinha abundantes precedentes em Itália. É à luz desse ideário, 
de matriz teórica mas que em Itália se aplicava correntemente às práticas, que a obra de Francesco nos parece 
reger-se por um método projectual decalcado dos exemplos romanos, enquanto D. Miguel da Silva, na posição de 
comitente, encarna bem os amplos interesses mecenáticos nas franjas do Humanismo. 
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1.	A	aprendizagem	romana

Partindo dos estudos de Rafael Moreira que atribuem a Francesco da Cremona o 
invulgar complexo portuário, urbanístico e arquitectónico, que D. Miguel da Silva 
levantou a partir de 1526 na Foz do Douro, junto à cidade do Porto, podemos afir-
mar que Francesco representa bem o artista formado no Vitruvianismo dos círculos 
intelectuais romanos em que se movia o seu patrono. Deixaremos aqui de parte o 
programa humanístico gizado para este conjunto ribeirinho, certos porém que novas 
considerações se poderiam tecer sobre essa premissa de D. Miguel da Silva, em parte 
já desvelada na identificação simbólica e formal do projecto com o famoso complexo 
portuário de Óstia realizado na Antiguidade6. Em abono da paridade de Francesco 
com os artistas dos círculos romanos, note-se então apenas que a esta obra da Foz 
do Douro não é estranha a citação de modelos colhidos do repertório arqueológico, 
sobre o qual então se debruçavam artistas como Raffaello Sanzio ou Antonio da 
Sangallo (que também estudaram Ostia antica), e que a sua cultura visual revela 
contacto directo com o meio artístico da Cúria.

A capela inserida no farol de S. Miguel-o-Anjo (1528), por exemplo, uma cons-
trução miniatural erguida para sinalização nocturna da perigosa barra do Douro, tem 
um carácter marcadamente antiquizante na sua mole pétrea sensivelmente cúbica, 
em cuja planta se escavam nichos nas faces internas compondo um tipo inspirado 
nos ninfeus romanos (Figura n.º 1). Alguns metros a ocidente, e ultrapassando já a 
escala diminuta da capela-farol, também a igreja de S. João Baptista (c.1527-c.1546)7 
se matricula em tipologias de matriz antiquária pela sua nave ampla e capela-mor 
centralizada, ainda que de espacialidade resolutamente moderna (Figuras n.os 2 e 3). 
Como especial herança arqueológica, destaca-se aqui o exonártex de acesso tripartido8, 
a lembrar o do baptistério de S. João de Latrão conforme aparece desenhado em alguns 
cadernos quinhentistas de antichità. Nele se escavavam, ábsides semicirculares em 
oposição, nos lados do seu interior, parecendo nisto copiar a planta de umas ruínas 
existentes junto à igreja de Santa Croce em Gerusalemme, também estas na rota de 
estudo das antiguidades romanas9. 

6 MoREIRA, 1988: 12-13; DESWARTE, 1989: 64.
7 MoREIRA, 1983: 324. A igreja esconde-se no interior da fortaleza do mesmo nome, que a envolveu a partir de 

1570. Pese embora o desaparecimento de parte das paredes laterais e a dissolução de alguns outros elementos 
arquitectónicos, a sua estrutura mantém-se perfeitamente legível. As abóbadas da nave foram apeadas em 1647 para 
ampliação da fortaleza, sendo hoje esse espaço um pátio a céu aberto. Para um resumo das alterações entretanto 
sofridas pela igreja, ver BARRoCA, 2001: 80-82.

8 oSÓRIo, 1994: 76. Este nártex havia sido em tempos amparado por duas grossas torres. Foram ainda encontrados 
vestígios de pequenas abóbadas de tijolo de função mal definida, que poderiam dizer respeito a um coro-alto 
levantado sobre a entrada da igreja e ao qual se teria acesso a partir de torre sul. Notemos que, com isto, tal solução 
parece muito semelhante à que veio a ser adoptada poucos anos depois na Igreja de Nossa Senhora da Graça, em 
Évora, parecendo também tratar-se de um protótipo experimental das Sés e Misericórdias portuguesas que foram 
construídas já após a primeira metade do séc. XVI. Rafael Moreira acrescenta a este elenco as igrejas dos Jesuítas 
(oSÓRIo, 1994: 61), embora estudos de fundo sobre a arquitectura das igrejas dos Jesuítas, de Fausto Sanches 
Martins, provem que dificilmente terá sido este o seu protótipo. 

9 Como detectamos no tratado Architettura Ingegneria e Arte Militare, Francesco di Giogio Martini, f. 76v., tav. 140.
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os aspectos tectónicos destas construções denotam igual observação cuidadosa 
dos vestígios arqueológicos, o que se reflecte na aplicação do tijolo na elaboração de 
fundações e estruturas portantes contínuas. Do ponto de vista formal, estar opção 
técnica traduz-se por massas escavadas segundo as necessidades do modelado da obra10, 
o que é especialmente notório em S. Miguel-o-Anjo. A grande cúpula de seis panos 
e lanternim que cobre a capela-mor de S. João Baptista, ainda que moderna, acentua 
a ideia dessa aprendizagem acerca do uso do tijolo feita junto da ruína, ao mesmo 
tempo que testemunha a importação de técnicas desconhecidas aos mestres locais.11.

Por outro lado, vem sendo notado que os tipos antiquizantes da capela-farol e 
da igreja foram retomados em moldes puramente renascentistas, mostrando um 
enraizamento nos anseios estéticos do seu próprio tempo. o embasamento e a cornija 
que cintam o exterior do farol de S. Miguel-o-Anjo declaram-se como interpretações 
contemporâneas de fórmulas antiquárias (Figura n.º 4), do mesmo modo que o alto 
embasamento que ancora a igreja de S. João Baptista ao solo (Figura n.º 8), constituído 
por molduras clássicas sobrepostas, ou o entablamento dórico onde alternam métopas 
e tríglifos junto à cornija do templo (Figura n.os 10 e 11), evidenciam a interpretação 
crítica dos modelos clássicos.

ora, podemos dizer que todos estes aspectos (tipológicos, construtivos e formais) 
concordam grosso modo com a marca conceptual que caracteriza as obras romanas 
dos primeiros anos do século XVI, tendo sido definida em continuidade com os 
objectivos do século anterior: a inspiração colhe-se dos edifícios antigos, sem todavia 
deixar de se exercer sobre eles um juízo crítico tutelado pelo corpo teórico da disci-
plina então em formação sobre os alicerces do tratado De Architectura (séc. I a.C.) 
do latino Vitrúvio. No resultado final ficaria patente certa liberdade experimental 
sobre tipologias, técnicas construtivas, ou outros. Sendo isto em parte revelado à 
transparência na obra de Francesco da Cremona, nota-se, porém, que a mesma 
enferma por vezes de algumas deficiências na concepção geral do projecto clássico, 
e até mesmo de limitações na apreensão das regras articulativas das ordens. Estas 
características, já notadas na igreja da Foz do Douro e no claustro da Sé de Viseu 
em particular12, sugerem-nos uma formação incompleta, talvez colhida mais de visu 
do que por meio de uma relação do tipo mestre-discípulo. Por outro lado, alguns 
atavismos que lhe apercebemos ao nível da linguagem plástica levam-nos a propôr 
a ideia de uma formação recebida junto de mestres de carácter regional, ou, quando 
muito, activos na geração anterior. Serão estas pequenas imperfeições, que todavia 
não tiram encanto e apelo às obras do cremonês, que, se olhadas mais de perto, talvez 

10 Note-se que o resultado formal e espacial desta técnica é totalmente diferente do que decorre da aplicação do 
sistema construtivo tradicional português – uma malha de pontos de apoio unidos por paredes-cortina –, o qual 
descende directamente da tradição tecno-construtiva do Gótico tardio e já nada tem a ver com as técnicas romanas, 
configurando-se esta como exacerbamento do valor estrutural do edifício a ponto de diluir o morfológico.

11 A documentação da fábrica dá-a por “obra italliana e feyta à guisa de Itália”, e, por isso mesmo, terminada pelo “Mestre 
Francisco Italiano” (ou “cremonês”) após o retorno de D. Miguel da Silva a Roma (mas ainda antes de 1546), por 
pedido expresso das autoridades locais feito a D. João III. MoREIRA, 1983: 324.

12 GuILLAuME, 1989: 111; RuÃo, 2000, 15
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permitam lançar aqui novas pistas sobre as rotas de formação e pesquisa do artista 
antes de se estabelecer em Portugal.

A aceitarmos como referindo-se-lhe o único documento da actividade italiana 
que, em rigor, se conhece a um certo “maestro Francesco cremonese”, o mesmo terá 
trabalhado como “muratore” nas obras de S. Pedro de Roma, de onde supostamente 
foi resgatado por D. Miguel da Silva. Francesco deverá tratar-se, assim, do homó-
nimo assinante do termo de compromisso, datado de 4 de Agosto de 1514, que lhe 
consigna parte da obra de alicerce do nicho ocidental do transepto. É na qualidade 
de “muratore” que o artista se compromete a realizar a obra, deixando-a pronta até 
ao nível do terreno13.

A contextualização destes dados vem permitindo a Rafael Moreira considerar 
que Francesco da Cremona estaria integrado na empreitada dirigida por Giuliano 
Leno, esta sob alçada dos peritos arquitectos Fra Giovanni Giocondo da Verona 
(1433-1515), Raffaello Sanzio (1483-1520) e Giuliano da Sangallo (c. 1443-1516). 
E ao notar que tal contrato foi firmado apenas quatro dias após Raffaello ter tomado 
as rédeas do estaleiro papal, o mesmo autor supõe “uma relação anterior de plena 
confiança”14 entre Raffaello (na qualidade de superintendente máximo da obra) e 
o cremonês. Perante isto, aventa ainda a hipótese de que a formação de Francesco 
se viesse fazendo junto daquele arquitecto, talvez em outras obras realizadas no 
perímetro urbano de Roma, ou que essa mesma confiança derivasse de relações 
laborais previamente estabelecidas entre mestre Francesco e o anterior responsável 
pela fábrica de S. Pedro, o – também lombardo – arquitecto Donato Bramante 
(1444-1514). Todas estas hipóteses continuam em aberto à espera que confirmação 
documental sendo ainda inconclusivas, tais como outras igualmente plausíveis15. Certo 
é, se as obras levantadas por Francesco da Cremona em Portugal não desmentem 
uma aprendizagem romana como já atrás se expôs, fazem-no com particularidades 
que, em hipótese, poderão ser eloquentes acerca da formação e actividade do artista 
nas fábricas romanas, questionando tais ligações.

13 Segundo documento referido por Rafael Moreira (MoREIRA, 2000: 85) a partir de elenco documental publicado 
por Christoph Luitpold Frömmel (FRoMMEL, 1984: 264), estes alicerces faziam parte da “cappella del Re di 
Francia”, isto é, a primeira do lado do evangelho. Para Jean Guillaume, Francesco da Cremona tratar-se-á de um 
homónimo sem ligações a S. Pedro (GuILLAuME, 1989: 112).

14 MoREIRA, 2000: 85, 91.
15 Afigura-se ainda possível a recomendação do artista a D. Miguel pelo próprio Raffaello Sanzio ou pelo banqueiro 

Agostino Chigi, sendo que Francesco bem poderia ter estado a serviço do último como colaborador de Raffaello nas 
obras da sua capela privada em Santa Maria del Populo, ou até nas esplêndidas stalle da villa do banqueiro, conhecida 
como La Farnesina, sita na imediata vizinhança da residência de D. Miguel nas margens do Tibre. Sylvie Deswarte 
recorda ainda que este palácio que D. Miguel da Silva ocupou no fim da sua embaixada em Roma, chamado de S. 
Jacopo in Settignano, havia tido a sua fachada renovada pouco tempo antes pelo mesmo Giuliano Leno à sombra 
do qual Francesco da Cremona aparece no rol de S. Pedro (DESWÄRTE, 1989b: 60). Estabelece-se, nisto, outra 
possível ligação directa entre o artista e aquele arquitecto e gestor das fábricas papais.
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2.	De	muratore	a	arquitecto:	a	igreja	de	S.	João	da	Foz	do	Douro

Retomando a apreciação da torre-farol de S. Miguel-o-Anjo, note-se como, no 
desenho do seu prisma granítico, estão ausentes quaisquer elementos tectónicos a 
reforçar visualmente os cunhais, ou mesmo a funcionar como balizas compositivas 
do seu único vão hoje visível, aberto no alçado nascente (Figura n.º 4). A tímida 
cornija que sobrepuja a janela voga livremente junto à moldura do vão sem a tocar, 
por idênticas deficiências do projecto clássico. E apesar do recurso insistente à 
molduragem antiquizante, ainda não se recorreu aqui às ordens arquitectónicas.

Perante o exemplo, a verdade não pode ser escamoteada. A confirmar-se como 
relativo a Francesco da Cremona, o referido documento administrativo de S. Pedro, 
embora prestigiando o artista pela sua colaboração em fábrica tão importante, é claro 
quanto ao tipo de desempenho que dele se esperaria na obra: Francesco é indicado 
como “muratore”, o que não deixa dúvidas acerca da sua participação subalterna 
ligada à obra mais grosseira dos alicerces16. De facto, será como “pedreiro”, e sempre 
nesta qualidade, que o “Mestre Francisco Italiano” comparecerá décadas depois na 
documentação portuguesa da Igreja de S. João Baptista, ideia esta que convirá reter 
mesmo que a nomenclatura profissional não tenha sido tão precisa em Portugal 
quanto o foi na Itália do século XVI17.

A observação da igreja de S. João Baptista da Foz do Douro não deixa margem para 
uma apreciação muito diferente da que já se fez acerca do pequeno farol, pese embora 
se trate de obra mais evoluída por aplicação das ordens. No exterior, a sobreposição de 
molduras logra aqui um efeito de gosto mais rico (Figura n.º 8 e 11) e Francesco cria 
certa monumentalidade pela espessa cornija da base da cúpula, ornada com métopas 
vazias e triglifos com gotas pendentes. o detalhe de desenho, porém, parece-nos trair 
uma reflexão tardia sobre o tema e suscitada provavelmente já em Portugal, feita 
através dos livros, talvez do “Vitrúvio” de Cesare Cesariano18, porquanto se mostre 
algo distante das soluções romanas, estas mais ligeiras na aparência. No exterior da 
capela-mor e no remanescente das torres da frontaria, o alto envasamento cria um 
efeito de podium a partir do qual se lançam pilastras capitelizadas na verticalidade 
dos cunhais, denotando nisto uma exploração do sentido tectónico das ordens 
que, em Roma, estimulava os supra-mencionados artistas activos em S. Pedro. Já o 
interior da nave (Figura n.º 9 e 10) roça a indigência relativamente ao faustoso gosto 
all’antica que o exterior do templo procura captar por via dos elementos decorativos 
mencionados. os seus panos lisos, de aparelho irregular que uma fina camada de 

16 o facto não poderá ser contornado, mesmo que se possa reconhecer a estes elementos uma função estrutural 
importante, como se deduz da sua “funzione intermedia fra i pilastri e i contro-pilastri della cupola, e l’attacco di una 
sacrestia verso ovest” (FRÖMMEL, 1984: 264).

17 Vd. nt. 2. Podemos salientar que as vantagens de D. Miguel da Silva em trazer um mestre-pedreiro para Portugal 
seriam inúmeras, dada a escassez de mestres locais que soubessem trabalhar segundo o novo estilo. Assim se entende 
a solução de compromisso encontrada neste artista, capaz de realizar riscos “à romana”, mas também sabedor de 
como os materializar em estaleiro – o que não seria certamente o caso de boa parte dos arquitectos-artistas activos 
em Roma na sua geração.

18 MoREIRA, 1995: 337.
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reboco uniformizaria, apenas são animados pelos vãos de acesso ao recinto e pelas 
janelas altas que iluminam o templo. Apesar de ser aqui perceptível um cuidado no 
arrumo dos vãos da nave, este a denunciar já o recurso ao desenho no momento do 
projecto, note-se que a modulação rítmica dos alçados internos, ainda imperfeita, 
não tem verdadeira contrapartida tectónica como seria de esperar tendo em mente 
a lição clássica dos arquitectos papais. As janelas, de derrame profundo orlado de 
singelo filete granítico, parecem suspender-se na tímida cornija que cinta as paredes 
laterais da nave sem qualquer referente tectónico a ditar a sua posição. Do mesmo 
modo, pequenas saliências tipo mísula (idênticas às que se vêm na galeria do claustro 
de Viseu), elementos planos e de efeito meramente decorativo que assinalam, sem 
pretensões de rigor, a distância média entre os vãos, parecem suspensas da mesma 
cornija. Tratam-se de elementos característicos das obras do primeiro Renascimento, 
a partir dos quais usualmente se lançavam abóbadas de tijolo (como sucede na galeria 
viseense), marcando o sítio dos panos murais onde, nas obras mais evolucionadas de 
Roma, se destacavam pilastras19. Aliás, é à imagem das obras romanas, e acompa-
nhando o que se fez nos paramentos exteriores do edifício, que a capela-mor se ritma 
por estes elementos capitelizados (Figura n.º 11). Por conseguinte, a sua ausência na 
nave carece de justificação20. 

A presença de elementos próprios do vocabulário das ordens, embora uma novidade 
face ao que acontece na torre-farol, conflitua aqui com a sua elementar sintaxe e não 
atende, na sua aplicação, a certos critérios compositivos mais elementares. A linha 
da cornija da nave, por exemplo, embora percorra adequadamente o recinto a toda 
a roda, não se compadece, na parede que divide a nave da capela-mor, nem com a 
altura destinada para o seu arco, nem com a linha da imposta deste, acabando por 
se interromper a cerca de um terço da altura total do seu meio-ponto (Figura n.º 11 
e 12). Com igual falta de critério, a mesma cornija passa bem acima das edícolas que 
ladeiam o acesso à capela-mor, e estas, embora acompanhem a altura da imposta do 
seu arco, vogam livremente nos panos de parede laterais, o que acentua a estranheza 
anti-canónica do conjunto.

Com isso, o registo de Francesco da Cremona como “muratore” nas fábricas papais 
suscita alguma reflexão sobre a sua qualidade de arquitecto, tendo em conta que 
estas imprecisões revelam uma obra realizada à conta de métodos projectuais ainda 
não totalmente afinados segundo os mais recentes desenvolvimentos. Vejamo-lo 
mais de perto.

19 A supressão destas pilastras na nave leva-nos a propor que talvez se previsse a ornamentação das paredes internas 
do templo com pintura a fresco, eventualmente representando arquitectura fingida – e sabemos que D. Miguel da 
Silva tinha adornado assim o seu palácio de romano de S. Jacopo in Settignano. Tal opção estaria de acordo com 
estas ausências de pontuação rítmica do aparato murário interno, com o tipo de paramento escolhido, e ainda com 
a arrumação dos vãos chegada à linha da cornija, libertando-se deste modo os panos murários para receber vastas 
cenas pictóricas. 

20 os exemplos romanos aplicam estas pilastras de ângulo às arestas internas de quadras em forma octogonal (como 
na capela-mor da igreja de S. Pietro in Montorio), ou de planta circular (como na Capela Chigi), neste último caso 
servindo para explorar a sua quadratura, sublinhando-a estruturalmente.
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 A planta da Igreja, por exemplo, revela alguma debilidade no manejo da geometria 
instrumental ao projecto, consequência de um ainda fraco entendimento modular do 
espaço (Figura n.º 2). o diâmetro da cúpula (8 metros) e a sua altura total (16 metros 
medidos do chão ao zénite) indicam a utilização de um módulo espacial cúbico, que 
foi duplicado na volumetria da capela-mor. Mais detidamente, observa-se que toda a 
planta da capela obedece a uma malha quadrilátera que trabalha o módulo de 6,5 x 
6,5 braças como medida-padrão, tendo sido este quadrado, também em duplicado, a 
definir o comprimento total da nave. Do mesmo modo, é este módulo que define e os 
limites do presbitério. A planta hexagonal da capela-mor resulta da sua quadratura. 
Esta armadura geométrica, porém, afasta-se das pesquisas contemporâneas sobre o 
emprego de rácios matemáticos na planificação das principais quadras de um projecto, 
o que já tinha sido formulado com clareza, havia já mais de meio século, no De re 
aedificatoria (1485) de Leon Battista Alberti. A verdade é que a implantação do 
edifício no terreno, feita com base nesta malha, marca-se por algumas deficiências: 
o limite frontal do exonártex da fachada é impreciso relativamente a esta geometria, 
e a parede norte da nave apresenta um desvio sensível em relação ao seu eixo reitor 
longitudinal, o que na prática se traduziu pelo enviesamento da capela-mor. E mesmo 
que se possa considerar que estes aspectos tenham eventualmente resultado de 
condicionantes exercidas por edifícios pré-existentes, não deixam todavia de assinalar 
uma ainda frágil mestria da geometria enquanto disciplina ancilar da Arquitectura. 
Tal grelha serve aqui, antes de mais, para estabelecer o perímetro externo do edifício, 
e não as proporções das áreas internas como o reclamaria qualquer divisão harmó-
nica das mesmas segundo as evoluídas teorias albertianas. Isto confirma-se na sua 
frouxa capacidade reitora enquanto efectiva armadura ao desenho mais preciso da 
planta: no desenho da capela-mor, por exemplo, é o diâmetro bruto do recinto que 
resulta de um círculo inscrito na área útil do módulo quadrado (Figura n.º 3), isto 
quando tal módulo deveria antes definir a sua área útil, segundo a lógica moderna 
de harmonização dos espaços. E se o facto poderá traduzir receio de construir uma 
cúpula com maiores dimensões do que a que foi feita, tal resulta, enfim, de uma 
geometria pouco clara e que atende mal ao conceito de espaço modular. Por último, 
repare-se que a esta malha não correspondem sub-módulos a ditar a localização dos 
vãos nas paredes laterais do templo, nem ainda a distribuir as mísulas da cornija, 
ainda que estes elementos mantenham sensivelmente igual distância e simetria entre 
si, como já foi observado. o facto traduz incoerência na definição geométrica do 
todo, e deverá ser resultado da coexistência, na mesma obra, de vários sistemas de 
modulação do espaço, estes nem sempre compatíveis entre si, e menos ainda com 
a sintaxe das ordens.

Tudo isto revela um entendimento ainda tardo-medieval (ou, quando muito, 
proto-renascentista) da vantagem das armaduras geométricas para definir a obra 
no terreno e a sua repartição, longe ainda do valor modernamente concedido à 
geometria euclidiana em fase projectual. Na linha desta apreciação, note-se que a 
escolha das proporções da nave em duplo quadrado se estreita à tradição cristã de 
reproduzir as do Templo de Salomão nos recintos sacros, também estas de preferência 
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tardo-medieval ou proto-renascentista, como atesta a Capela Sistina no Vaticano, 
terminada nestes moldes em 1484 por Baccio Pontelli21. Na Foz do Douro, o facto 
denuncia uma escolha certamente mais motivada por considerações simbólicas, e por 
referência a uma geometria sagrada, do que derivando do moderno entendimento 
modular do espaço que a gramática vitruviana das ordens pressupunha e implicava. 
De facto, nenhuma relação se estabelece entre as proporções ditadas por esta malha 
e a membratura clássica patente na obra. Em geral, todos estes aspectos juntos 
parecem indicar a mão de mestre familiarizado com as feições das ordens, sobretudo 
com os seus aspectos decorativos, certamente ainda dotado com alguma habilidade 
para o desenho de traças, mas ainda pouco treinado no manejo das regras clássicas 
de composição.

3.	Atavismos	e	regionalismos.	A	formação	lombarda

Pese embora estas indecisões projectuais, reconhece-se na obra de Francesco 
da Cremona um entendimento da arquitectura renascentista que ultrapassa já a 
combinação de elementos clássicos soltos apostos sobre membratura tardo-gótica, tal 
como ainda em 1526 propunha o tratado Medidas del Romano, dirigido aos “oficiales” 
por Diego de Sagredo. Neste aspecto, o belíssimo piso-térreo que Francesco realizou 
para o claustro da Sé de Viseu entre 1528 e 1534, em linguagem clássica de rara 
pureza em Portugal, sobeja para demonstrar um conhecimento que se avantajava 
ao do autor espanhol. o desenho das arcadas, moduladas segundo o ideal clássico, 
transcende a primeira versão do tratado sagrediano e impõe-se, sem dúvida alguma, 
como o melhor claustro renascentista executado no país.

Noutros aspectos, porém, a arte de Francesco fica-se a meio caminho entre aquele 
entendimento meramente decorativo das ordens, que as destitui de implicações 
métricas na geometria articulada do edifício, e uma evidente atenção às tipologias 
da Antiguidade e suas técnicas construtivas (já aqui apreciado em 1.), como se podia 
achar nas pesquisas italianas mais avançadas uma vez superada a compreensão das 
ordens. Este meio-caminho, patente em vários aspectos da sua obra, merece ser 
observado mais de perto, já que dele emanam sinais identificáveis como atavismos, 
ou até mesmo regionalismos, o que poderá ajudar a contextualizar melhor a sua 
aprendizagem em Itália.

À roda de 1528, acompanhando o avançar de outras obras na Foz do Douro, 
Francesco da Cremona renovou também a brévia existente junto à igreja de S. João 
Baptista, e fê-lo em coerência com a linguagem renascentista escolhida para todo o 
complexo. As suas novas portas-janelas (Figura n.º 5 e 6), de incontestável requinte 
palaciano e cortesão, recordam, nos seus detalhes, outras semelhantes desenhadas por 

21 A cobertura da igreja de S. João Baptista, se feita em madeira – o que seria “perfeitamente concebível” (GuILLAuME, 
1989: 113) – aproximá-la-ia da igreja de Santa áurea realizada por Baccio Pontelli em Óstia, ainda que achados 
arqueológicos levem Rafael Moreira a propor, para a igreja portuguesa, uma abóbada em tijolo do tipo “volta à 
unghete” (MoREIRA, 1994: 69).
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Antonio da Sangallo Il Vecchio (1455-1534) para o Palácio Contucci (in.1519), em 
Montepulciano (Figura n.º 7). Não deixam ainda de apontar para outro precedente, 
este romano, nos vãos que Antonio da Sangallo Il Giovanne (1484-1546) – sobrinho 
do anterior – desenhou para o palácio do cardeal Farnese iniciado em 1515. 

Esta semelhança merece reparos. A estrutura arquitravada que sobrepuja o 
lintel do vão no paço da Foz, distinta por alto friso sustentado por pilastras jónicas 
capitelizadas em substituição das jambas, iguala, em refinamento estético, a vivência 
cosmopolita que se respira nos precedentes referidos, e que certamente D. Miguel da 
Silva procurou copiar aqui. Neste particular, os vãos de Francesco representam bem 
o trabalho de um mestre formado na linha das obras papais renascentistas, que terá 
ocasião de reafirmar mais tarde, ainda em Portugal mas já após a fuga de D. Miguel 
para Roma, nas obras que supostamente levantou até aos anos 50, década em que 
se lhe perde o rasto documental. Lembramo-nos, por exemplo, da Loggia anexa à 
igreja de S. Tomé de Negrelos (c. 1545), construída em Santo Tirso para o cardeal 
Alessandro Farnese (que era afilhado de baptismo de D. Miguel e foi herdeiro dos 
seus títulos e bens eclesiásticos em Portugal), ou do risco da nova Câmara de Vila 
do Conde (1538-1544), cujas “singulares janelas arquitravadas de tipo sangallesco”, 
semelhantes às dos paços abaciais da Foz do Douro, vêm permitindo atribuir o seu 
risco ao cremonês por estrita filiação formal (Moreira, 1995: 338-339).

Mas este refinamento, bem romano na origem programática, e que aqui ficou 
patente no gesto de voltar as sacadas à paisagem do estuário, não se acompanha 
por uma erudição extensiva aos paramentos adjacentes do edifício. Pelo contrário, 
nenhum entendimento modular do todo arquitectónico se expressa no volume desta 
construção, pelo que nenhuma coerência compositiva, sujeita à mesma criteriosa 
geometria que preside aos seus vãos, lhe é lícito reconhecer. os vãos dispõem-se nos 
panos murários sem sombra de referência a qualquer divisão estratificada do alçado 
ou sua marcação vertical, o que poderia ter sido feito por recurso a embasamentos, 
pilastras ou cunhais rusticados, ainda a frisos moldurados, como era então moda 
generalizada em Roma. A torre-farol ali bem próxima e a igreja junto ao paço, vimos 
já, enfermam de condição semelhante.

o caso repete-se em Viseu, por exemplo, adquirindo contornos mais específicos 
no painel central da fachada da Casa do Miradouro (Figura n.º 13), levantado 
pela mesma data. Aqui, a articulação do portal jónico arquitravado com a janela 
bífora que lhe assenta no estrato superior, ainda que de belo efeito, não se faz com 
a coerência compositiva interna a que obrigava o projecto clássico, nem respeita, 
sequer, as elementares regras da sobreposição de ordens. Em vez disso, comporta-se 
como a justaposição de dois módulos diferentes, cada qual com a sua integridade 
própria bem definida à luz do paradigma, mas numa junção inorgânica segundo as 
mesmas leis. A composição é aqui feita por adição simples de dois módulos deco-
rativos vogando em planos secos, traindo um classicismo ainda incipiente – ou até, 
talvez melhor dizendo, certo goticismo atávico de que o desenho dos restantes vãos 
da fachada poderá ser resíduo, estes bem medievalizantes no alfiz que os remata.
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Retenha-se, entretanto, que se poderia dizer que esta tendência para a disposição 
dos vãos nos panos murários, feita sem referente geométrico que ultrapasse uma 
elementar noção de symmetria e ritmo, é paralela à relativa indiferença que Antonio 
da Sangallo Il Vecchio votava à animação murária com base no entendimento tec-
tónico das ordens – e valha aqui o exemplo único do já referido Palácio Contucci. 
Franceso da Cremona parece inclusive seguir a proposta sangallesca na recusa do 
tema da sobreposição das ordens – e pensamos agora no painel central da Casa do 
Miradouro –, assunto este que, se prima pela indiferença geral que lhe vota a obra 
de Sangallo, muito pelo contrário preocupava outros arquitectos atentos ao estudo 
de ruínas como as do Coliseu ou do Teatro de Marcelo. Naturalmente, esta aproxi-
mação entre algumas marcas do desenho da obra de Francesco e as de Antonio da 
Sangallo – cujo irmão Giuliano, recordamos, seria coadjuvante de Raffaello na obra 
de S. Pedro pela altura em que o “maestro Francesco cremonese” aí trabalhou – lança 
pistas para sondar a actividade romana do artista italiano antes de vir para Portugal.

Por outro lado, e de igual modo, as mesmas características permitem ainda 
equacionar uma precoce formação lombarda de Francesco, feita talvez na órbita dos 
artistas regionais das imediações da sua Cremona natal. É que os mesmos particu-
lares das fachadas da brévia da Foz do Douro e da Casa do Miradouro denotam, 
fundamentalmente, um método compositivo que é bem regional e lombardo: isto 
é, que se revela por vezes mais atento à decoração arquitectónica empreendida em 
módulos complexos de grande poder exornativo, do que à sua verdadeira integração 
num sistema coerente subordinado ao uso escorreito das ordens.

Como teste à viabilidade desta hipótese, e certamente com interesse para futuras 
averiguações sobre o artista, ocorre-nos lembrar que a invasão da Lombardia pelas 
tropas francesas de Carlos VIII, ocorrida em 1494, provocara o êxodo massivo dos 
artistas e artífices lombardos para Roma, à cata de melhor sorte do que a que aquela 
região devastada pela guerra lhes podia oferecer22. ora, tendo em mente que a 
crítica aponta a década de 80 de Quatrocentos para o nascimento de Francesco da 
Cremona23, podemos considerar a hipótese de o mesmo episódio militar ter sido o 
responsável pela deslocação do jovem Francesco. A verificar-se isto, tal permitiria 
certificar-nos que Francesco da Cremona seria sensivelmente da geração do seu 
mecenas (e não substancialmente mais novo como certos estudos consideram), pelo 
que poderíamos aceitar ainda que teria chegado a Roma em idade capaz de sorver 
a lição antiquária. A fixação dos idiomatismos compositivos e formais na sua obra, 
mais próprios dos estaleiros lombardos do que de outros, poderia ter-se dado por duas 
vias: por uma precoce aprendizagem em obras de carácter provincial, ou depois, já 
durante a integração romana, pela colaboração com artistas originários desta região.

Algumas razões de peso se poderão juntar em favor desta precoce formação 
lombarda: note-se aqui, em primeira-mão ao que julgamos, que o módulo superior 
do painel central da Casa do Miradouro segue de perto o desenho dos vãos inferiores 

22 AzzoLINI, 1996: 9.
23 MoREIRA, 2000: 85.
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das sacristias absidais da igreja da Madonna della Steccata de Parma (Figura n.º 
14), a fábrica religiosa mais importante desta cidade. E Parma, ali bem próxima de 
Cremona, havia sido incorporada nos Estados Papais no início de Quinhentos.

Crê-se que os vãos desta igreja parmesã, compostos por janelas em arco de volta 
perfeita inseridas em composição arquitravada jónica, tenham sido desenhados pelo 
mestre construtor local Giovan Francesco d’Agrate, que desde 1525 colaborou na obra 
da igreja, projectada pelos lombardos Bernardino e Giovanni Francesco zaccagni24. 
Se a data da sua realização parece tardia para permitir considerar a aprendizagem 
de Francesco neste estaleiro em particular – não obstante poder tê-la feito depois 
de ter estado em Roma, o que a sua ligação às fábricas papais não exclui –, podemos 
notar que, sobretudo no estriado das pilastras e na generosa projecção da cornija, 
apontamentos estes que sobressaem na obra de Viseu, os mencionados vãos seguem 
de perto um precedente realizado no claustro de San Giovanni Evangelista da mesma 
cidade, onde o referido Bernardino trabalhara de 1510 em diante (Figura n.º 15). A 
obra da Madonna della Steccata denota ainda outras características que igualmente 
encontramos na igreja da Foz do Douro enquanto preferências lombardas, embora as 
tivéssemos observado já na obra de Antonio da Sangallo, por exemplo: a presença de 
um alto embasamento do qual partem pilastras delgadas de ordem única até à linha 
da cornija, sendo esta uma composição simples, mas de grande efeito monumental, 
que nas obras lombardas contrasta vivamente com a aposição de pequenos módulos 
arquitecturais trabalhados com requinte e minúcia, tais como os já mencionados vãos 
e do paço abacial anexo. Este efeito em S. João da Foz do Douro seria equiparável 
às investigações dos zaccagni feitas na esteira experimental de Bramante, pelo que 
cumpre agora referir que a obra dos zaccagni em Santa Maria della Steccata rece-
beria poderosos influxos da obra daquele arquitecto – talvez no debuxo geral, como 
diz Vasari –, e contaria ainda com a apreciação directa de Antonio da Sangallo Il 
Giovanne desde 152625. Perante isto, talvez o posterior encontro formal da obra de 
Francesco com a destes arquitectos não seja fruto de mero acaso.

Evidentemente, não podemos deixar de relacionar estas mesmas características 
com a sua posterior difusão no gosto romano, como já atrás se disse. Encontramo-las 
aqui expresso nomeadamente na fábrica da Igreja de Santa Maria do Loreto, da 
autoria do mesmo Antonio da Sangallo, ou até nas de Raffaello, como a Capela 
Chigi. Mas poderemos agora acrescentar que um dos responsáveis pela divulgação 
deste gosto teria sido precisamente um artista da geração anterior também já aqui 
mencionado, tal como se prova pelo exterior de Santa Maria della Consolazione ou 
de S. Pietro in Montorio, exemplos romanos mais antigos que se podem colher dentre 
outros possíveis do mesmo artista já fora da cidade, tais como a igreja de Sta. áurea 
de Óstia. Trata-se do escultor e arquitecto florentino Baccio Pontelli (1450-1492), 
que várias vezes terá precedido a acção de Bramante e de Raffaello em algumas 
importantes fábricas papais romanas.

24 LoTz, 1995: 61.
25 LoTz, 1995: 61-63.
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Talvez com interesse para investigações sequentes, esclareça-se que, segundo a 
tradição, Baccio Pontelli teria sido o responsável pela construção da igreja de Santa 
Maria del Popolo à qual a Capela Chigi se adossa, obra que realizou entre 1472 e 
1477 por encomenda da congregação lombarda dos eremitas agostinhos. Esta obra 
teria ainda contado com a colaboração do escultor e arquitecto Andrea Bregno 
(1418-1506), este procedente de uma das mais importantes famílias de artistas do 
norte da Itália26. A intensidade das relações laborais de Pontelli com Bregno é algo 
que não se deverá perder de vista como sinal de contacto dos discípulos de Pontelli 
com modismos originários da Lombardia, pelo menos desde o penúltimo quartel do 
século XV. Como não deverá ser ainda esquecido, no contexto da predilecção do 
cardeal D. Miguel da Silva pelos letreiros epigrafados com que sempre adornou os seus 
edifícios – mas também das suas relações sociais –, que se deve a Bregno, presente 
nos círculos humanísticos de Sisto IV, a estandardização da epigrafia classicizante, 
conforme a fixou, gravada, nos túmulos que fez para vários cardeais. 

4.	Na	esteira	de	Baccio	Pontelli:	novas	pistas	de	investigação

A igreja de S. João Baptista apresenta particularidades que nos dão conta de 
Francesco da Cremona como artista inventivo e que, fazendo uso dos modelos 
antiquários e modernos romanos, procura superar, não sem espírito, algumas 
deficiências dos seus conhecimentos. Chega, inclusive, a lograr soluções absoluta-
mente originais, como é o caso das celebradas janelas em tabula ansata criadas para 
iluminar o interior da igreja de S. João Baptista27. Mas será talvez no tratamento 
das ordens, sobretudo da jónica enquanto capricho programático do “uomo literratto 
e di vita quieta” (como diria Sebastiano Serlio) que era o bispo D. Miguel da Silva, 
que Francesco da Cremona se revelará mais original. No arco da capela-mor da 
igreja da Foz do Douro, por exemplo, onde as pilastras foram tratadas como pilares 
embebidos na parede que separa o presbitério da nave, as proporções do jónico 
foram alongadas muito além dos cânones, fosse na modulação dos fustes, fosse 
na dos pseudo-capitéis. Estes últimos foram desenhados com caprichosas volutas 
distendidas como asas abertas de um pássaro singular, unidas por um flos abaci de 
seis pétalas duplas de turgidez expressiva (Figura n.º 16)28. Francesco explorou 

26 GRuNDMANN, 1998: 111.
27 Tratam-se de originalíssimas molduras rectangulares asadas que eruditamente evocam as placas com inscrições 

triunfais que os antigos romanos suspendiam nos templos (MoREIRA, 1983: 324; GuILLAuME, 1989: 111). 
Como paralelos italianos, Moreira refere os vãos superiores da fachada do palácio Naselli-Crispi (1537), construído 
pelo arquitecto Girólamo da Carpi em Ferrara (MoREIRA, 1994: 69), obra que, podemos acrescentar, em geral 
revela proximidade às de Raffaello, Bramante e Antonio da Sangallo il Giovanne. Tendo sido louvada no VII Livro 
de Sebastiano Serlio (Frankfurt, 1575) redigido entre 1545-1550, o próprio tratadista utilizará a tabula ansata para 
envolver a canhoeira de um projecto de porta de fortaleza (MoREIRA, 1994: 69; AFoNSo, 2004). Em Portugal, 
apenas na fachada da Misericórdia de Braga (in. 1562) foi detectada uma pervivência desta “invenção” de Francesco 
da Cremona (BARRoCA: 2001, 31). 

28 As pilastras capitelizadas que marcam os vértices do hexágono da capela-mor, igualmente jónicas, foram vincadas 
pelo meio – como era aliás corrente em fábricas romanas, mas sempre em versões corintizantes como nos exemplos 
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aqui o potencial plástico das caneluras ao prolongá-las a partir do fuste para o friso 
do entablamento, este tratado como se do cesto de pseudo-capitel de tais pilares 
se tratasse (Figura n.º 11). Este aspecto repete-se nas colunas da galeria claustral 
da Sé de Viseu (in. 1528), onde as caneluras reproduzidas nos cestos exploram a 
adaptação deste modismo à ordem compósita, esta com enrolamentos de acanto 
projectados nos quatro cantos do ábaco e um flos abaco semelhante ao da Foz do 
Douro, agora reduzido a cinco pétalas (Figura n.º 17). 

Este tratamento estriado dos fustes das pilastras prolongando-se pelos cestos 
dos (pseudo-)capitéis, juntamente com o desenho do flos abaci, parece confirmar a 
formação lombarda de Francesco da Cremona. Representa, aliás, um tique bastante 
divulgado por artistas do Norte da Itália nos estaleiros florentinos e romanos do 
seu tempo29. Mas se já na mencionada tendência para a aplicação das ordens em 
pilastras altas e delgadas, estas a marcar ritmicamente os panos verticais do edifício, 
encontramos ressonâncias directas e modelares das obras romanas, sobretudo das 
da geração anterior à do próprio Francesco, parece-nos ser nestes mesmos detalhes 
do tratamento das ordens, agora observando a sua inserção tipológica, que mais se 
parece confirmar essa influência.

Foi já notado30 que o claustro de Viseu segue, em geral, o protótipo tipológico do 
claustro do Palácio da Chancelaria Apostólica de Roma (ou Palazzo della Cancelleria), 
evidências que podemos especificar no ritmo dos arcos lançados sobre colunas, no 
alto friso preparado para receber inscrições, ou mesmo nas páteras decorativas que 
preenchem os panos entre a arcada e a arquitrave (Figura n.º 18 e 19). Valerá a 
pena recordar, a propósito, que a crítica recente tem aproximado esta obra romana 
dos protótipos de Francesco di Giorgio Martini por via de Baccio Pontelli, o qual, 
segundo a tradição, lhe terá desenhado o cortile. Com efeito, este pátio porticado 
identifica-se com os protótipos tardo-quatrocentistas, dentre os quais sobressai o 
cortile do palácio ducal de urbino onde os mencionados Martini e Pontelli haviam 
trabalhado junto a Luciano Lauranna31 – justificando-se assim as semelhanças entre 
esta obra urbinense e a de Viseu, que vêm sendo correntemente apontadas.

Porém, o pormenor do tratamento dos ângulos do claustro de Viseu é diferente 
do da Cancelleria, que aqui se resolve por um duplo pilar de canto orientado a meia 
esquadria, enquanto que, em Viseu, tal se faz por uma dupla coluna de canto. Como 
aponta Rafael Moreira, tal pormenor da dupla-coluna de canto aplicada à articulação 
das quatro faces da arcada claustral viseense tem um precedente directo em Roma, 
no claustro de S. Salvatore in Lauro (Figura n.º 20) – este uma bela construção 

já referidos e nunca explorando a modalidade jónica, tanto quanto julgamos saber –, criando uma inusitada partição 
da flor do ábaco.

29 MoREIRA, 1995: 338. o autor nota ainda que tais capitéis são também semelhantes, no particular do fuste 
estriado, aos do cortile do palácio Pazzi-Quaresi (1470-1472), atribuído a Giuliano da Maiano, e, na decoração do 
ábaco, aos da SS. Annunziata de Florença, realizados por Michelozzo di Bartolomeo. o facto documenta assim 
uma tendência não apenas ligada à diáspora dos arquitectos e escultores lombardos dos finais do século XV, mas 
talvez ainda a exploração de um tipo antigo conhecido na época. 

30 RuÃo, 2000: 15.
31 FRÖMMEL, 1998: 408-413.
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renascentista iniciada cerca de 1450 por Baccio Pontelli. Podemos ainda adicionar 
a este precedente os capiteis duplos do Palazzo Comunale de Jesi (1486-1498), de 
Francesco di Giogio Martini (Figura n.º 21), os quais se tratam certamente, como 
os anteriores de Roma, do resultado de uma reflexão conjunta de Pontelli e Martini 
sobre a tipologia claustral e o pátio civil. No tratamento das colunas de D. Salvatore 
in Lauro, Pontelli substitui os acantos do cesto dos capitéis, estes de um singular 
compósito almofadado com óvulos, por caneluras no prolongamento do fuste (Figura 
n.º 22), tecendo nisto um outro parentesco muito próximo com o claustro de Viseu. 
os enrolamentos de acanto sob os ábacos lembram ainda, intensamente, o jónico 
da igreja da Foz do Douro. 

o conjunto das observações até agora feitas exige um ponto da situação, quer 
sobre as influências recebidas por Francesco da Cremona a partir das obras modernas, 
quer sobre os seus métodos projectuais. As primeiras notas, baseadas em pressu-
postos documentais, apontam algumas obras que talvez tenham sido influentes na 
sua aprendizagem e, certamente também, consistido em referências visuais do seu 
patrono: trabalhos de Donato Bramante e de Raffaello Sanzio, em primeiro lugar, 
ainda que as ulteriores criações de Raffaello e de Bramante reflictam uma moderni-
dade idiossincrática que achamos não comparecer nos arranjos formais portugueses. 
uma precoce formação lombarda de Francesco, feita talvez ainda nas imediações da 
sua terra natal, ou, mais tarde, já nos estaleiros romanos pelo convívio com artistas 
lombardos, parece-nos vivamente de considerar. Em regra, poderá ser observado que as 
influências modelares romanas colhidas por Francesco da Cremona bebem sobretudo 
de obras realizadas pela geração anterior à sua, como revela certa atenção dada ao 
trabalho de Antonio da Sangallo Il Vechio. Mas sobretudo, obras como a igreja da 
Foz do Douro ou o claustro de Viseu, mas também o farol de S. Miguel-o-Anjo em 
boa medida, revelam o estudo cuidado da lição de Baccio Pontelli, este um artista de 
grande proeminência nas fábricas papais a partir de Sisto IV. É possível que algumas 
destas influências tenham chegado tarde a Francesco da Cremona, ou pelo contacto 
com os estaleiros de Bramante – que sucedeu a Pontelli nas fábricas de Santa Maria 
della Pace e da Cancelleria –, ou com os de Raffaello – que igualmente lhe sucedeu 
em Santa Maria del Populo (na construção da Capela Chigi anexa) e na Cancelleria. 

No que tange a Pontelli, algumas notas deverão ser acrescentadas quanto às 
preferências estéticas de D. Miguel da Silva. Lembremos que Sisto IV (1471-1484) 
della Rovere, continuava a ser admirado em Roma enquanto patrono cívico da 
cidade e verdadeiro evergeta all’antica, e que ainda no tempo de D. Miguel era 
louvado pela sua proverbial visão de urbanista na tradução arquitectónica do ideal 
da renovatio urbis. Foi precisamente a Baccio Pontelli que coube a oportunidade 
e o mérito de ter estabelecido pela primeira vez uma verdadeira visão all’antica 
da arquitectura em Roma, desenvolvendo um maneirismo propriamente local: 
o claustro de S. Salvatore in Lauro e a fachada da Cancelleria constituem dois 
marcos deste avanço estilístico, e saldam-se como os primeiros exemplares romanos 
de um claustro e de um palácio de verdadeiramente renascentistas. Pontelli teve 
ainda uma actividade importante na renovação urbana de Óstia já durante os 
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pontificados seguintes, de Inocêncio VIII e Júlio II. Este facto, talvez mais do que 
qualquer outro, deverá chamar a atenção para a importância modelar das obras de 
Pontelli na perspectiva de D. Miguel da Silva, estas de alguma maneira emuladas 
para dar corpo ao programa humanístico de recriar Ostia antica na Foz do Douro32.

Quanto aos métodos conceptuais de Francesco da Cremona, a sua obra evi-
dencia uma aprendizagem estabelecida na observação das obras do seu tempo, 
mas não necessariamente entendendo cabalmente a qualidade do seu desenho. 
Sobretudo, revela que tal aprendizagem terá sido feita sem contacto estreito com 
os instrumentos teóricos normativos da prática compositiva feita segundo o sistema 
arquitectural clássico. Como tal, a cópia de tiques decorativos, se é marca evidente 
da modernidade da sua obra, revela uma aplicação que por vezes sobrevaloriza o 
seu efeito plástico em invenzioni quase expressionistas, ao mesmo tempo que cai 
num mimetismo descarnado de alguns conhecimentos elementares de composição 
clássica.

Por fim, deverá ser frisado que, seja nos vãos rectangulares orlados de pesada 
molduragem arqueologizante, seja nos abundantes letreiros epigrafados que incrustou 
nos paramentos murários de S. Miguel-o-Anjo, seja ainda na inventividade indecisa 
da figuração formal das ordens, a sua obra denuncia um gosto antiquário que é, 
tendencialmente, próprio de algumas décadas anteriores aos anos 20 do século XVI33. 
Com isto, a suposição de que mecenas e arquitecto seriam da mesma geração deve 
considerar-se acertada, já que ambos parecem partilhar os mesmos valores estéticos 
ao apontar para referências visuais comuns. Além disso, a datação dos modelos de 
Francesco da Cremona, quase todos de finais do século XV, condiz com os seus 
métodos de fazer. Estes apresentam-se desenvolvidos ao abrigo de uma aprendizagem 
de feição ainda tardo-quatrocentista e de certo modo imperfeita, aparentemente mais 
presa à prática de estaleiro do mestre-pedreiro do que ao debuxo em atelier, ainda 
que atenta às ruínas arqueológicas. Ao votar maior atenção aos valores expressivos 
do desenho clássico do que à modulação geométrica da obra, Francesco de Cremona 
parece retrair-se ainda nas preocupações conceptuais que eram próprias da geração 
anterior.

32 Vd. nt. 16.
33 Também assinalado por Carlos Ruão (RuÃo, 2000: 12-15) Fica assim justificada a apreciação de Rafael Moreira 

acerca dos detalhes formais da obra do claustro de Viseu, dos seus tiques patentes na sobreposição de molduras 
em bases, arquitraves e cornijas, ou no hipotraquélio em caneluras, que “traem mão de mestre habituada a traçar 
no papel o gosto grandiloquente da Roma papal do fim do Quattrocento, de elegância retórica às vezes excessiva” 
(MoREIRA, 2000: 87).
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Figura	n.º	1
Reconstituição da planta original do Farol de  
S. Miguel-o-Anjo (Gouveia Portuense)

Figura	n.º	2 – Igreja de S. João Baptista, planta, 
esquemas proporcionais

Figura	n.º	3 – Igreja de S. João Baptista, planta, 
esquemas proporcionais
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Figura	n.º	4 
 Capela e farol de  
S. Miguel o Anjo  

(c. 1528),  
Foz do Douro, Porto

Figura	n.º	5 – Paço abacial
(antes 1538-1544), Foz do Douro, Porto

Figura	n.º	6 – Paço abacial
(antes 1538-1544), Foz do Douro, Porto
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Figura	n.º	7
Palácio Contucci 
(Antonio da Sangallo 
Il Vechio, in 1519), 
Montepulciano, Itália

Figura	n.º	8 – Igreja de S. João Baptista 
(c.1527-c.1546), exterior, 
Foz do Douro, Porto

Figura	n.º	9 – Igreja de S. João Baptista 
(c.1527-c.1546), nave e capela-mor, 
Foz do Douro, Porto
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Figura	n.º	10 – Igreja de S. João Baptista (c.1527-c.1546), nave e capela-mor, Foz do Douro, Porto

Figura	n.º	11 – Igreja de S. João Baptista 
(c.1527-c.1546), arco da capela-mor, 
Foz do Douro, Porto

Figura	n.º	12
Igreja de S. João Baptista (c.1527-c.1546), 

arco da capela-mor, 
Foz do Douro, Porto
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Figura	n.º	13 – Casa do Miradouro 
(c. 1528), Viseu

Figura	n.º	14 – Igreja da Madonna della Steccata 
(Bernardino e Giovanni  zacagni, 1521-1527), 
Parma, Itália

Figura	n.º	15 – Convento de San Giovanni 
Evangelista, claustro (Bernardino zacagni, in. 
1510), Parma, Itália

Figura	n.º	16 – Igreja de S. João Baptista 
(c.1527-c.1546), pilastra do arco da capela-mor, 
Foz do Douro, Porto
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Figura	n.º	17
Claustro da Sé 

(c. 1528-1534), 
dupla-coluna de canto, Viseu

Figura	n.º	18 – Claustro da Sé (c. 1528-1534), Viseu
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Figura	n.º	19
Pátio do Palácio della 
Cancelleria (Baccio 
Pontelli?, in. 1486), 
Roma, Itália

Figura	n.º	20
Claustro de S. 
Salvatore in Lauro 
(Baccio Pontelli, c. 
1450), Roma, Itália
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Figura	n.º	21
Claustro do Palazzo Comunale 

(Francesco di Giorgio Mar-
tini,1486-1498), dupla-coluna de 

canto, Jesi, Itália

Figura	n.º	22
Claustro de S. Salvatore in Lauro 
(Baccio Pontelli, c.1450), capitel, 

Roma, Itália
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