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J o ã o  C a b e l e i r a
Arquitecto e Professor Auxiliar na Escola de Arquitectura da Universidade do Minho. 

Responsável pela cadeira de Geometria e membro do Lab2Pt.

In Portugal, the Perspectiva pictorum et 
architectorum (1693), by Andrea Pozzo, is 
shed both into scientific systematizations 
by Inácio Viera (1716), stating perspective 
principals and apparatus applied to the 
deception of the eye, along with the 
development of architectural illusions 
such as the Quadratura painted by 
Gonçalves Sena (1754), at Santarém’s 
Jesuit College, that openly asserts the 
pictorial resources of spatial visual 
manipulation. 
This article observes technical and formal 
strategies undertaken by Sena, whose 
work is consequent to: reatise circulation 
among the city’s elite (producing a 
Portuguese translation); local imagery 
demands (after the departure of Simões 
Ribeiro who introduced and mastered 
the local quadraturist production); 
assimilation of Pozzo’s aesthetic and 
technical model (via the roman treatise); 
or by request of the Ignatian community 
(materializing an imagery program 
coincident with the one implemented by 
Pozzo at the Collegio Romano church).

Keywords: Quadratura, Architecture, 
Illusory Space, Perspective, Treatise, 
Society of Jesus, Andrea Pozzo, Gonçalves 
Sena, Santarém.

Introdução
Apesar das experiências no âmbito de uma 

Pintura Architecta,1 empreendidas por Francis-
co Venegas ou António Bernardes nos séculos 
XVI e XVII, a Quadratura (nos seus fundamentos 
técnicos e conceptuais) só marca presença nos 
espaços nacionais a partir dos alvores do século 
XVIII. Um género pictórico, de declarada intenção 
arquitectónica, que interfere no espaço percebido 
corporalizando conteúdos da óptica, matemática 
e geometria. 

Sendo incontornável o referente italiano na 
implementação desta modalidade imagética e es-
pacial, a sua origem não se encontra confinada à 
hegemonia de uma fonte sendo a prática nacional 
resolvida num hibridismo (Raggi 2004; Reis 2006) 
entre referentes consequentes à acção prática 
e formativa de mestres italianos ou a absorção 
de conteúdos teóricos e imagéticos por via da 
tratadística especializada. Assim sendo, surgem 
nomes formados na esteira de Vincenzo Bache-
relli (1672-1745) como Vitorino Manuel Serra, 
António Pimenta Rolim, João Nunes de Abreu e 
António Lobo que constituem a primeira geração 
de quadraturistas nacionais. Simultaneamente, 
o sucesso editorial da Perspectiva pictorum et 
architectorum (1693), do Jesuíta Andrea Pozzo, 
repercute-se amplamente por via da máquina 

Ciência Perspéctica e Imaginário 
Arquitectónico, de Roma para a 

Província Portuguesa.
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propagandística da Companhia de Jesus, res-
soando em Portugal conforme se confirma pelas 
adopções coetâneas (Vieira 1716; Sanches 1716; 
Vasconcellos 1733) e traduções (Seixas 1732; 
Vilaça 1768; Vasconcellos c. 1730/45), a par da 
contaminação de obras coevas pelo léxico pre-
sente nas ilustrações do tratado.

Porém, o género não é exclusivo aos círculos 
da capital portuguesa expandindo-se a acção e 
gosto quadraturista a núcleos regionais que vacilam 
entre a adopção informada e uma transformação 
progressiva da técnica, linguagem arquitectónica e 
imaginário num processo de simplificação, redução 
e hibridação dos modelos. Em Santarém, António 
Simões Ribeiro (c. 1680-1755), formado na esteira 
da produção lisboeta, desenvolve experiências 
que denunciam ciência e capacidade técnica na 
aplicação dos formulários bacherellianos introdu-
zidos na capital durante a década anterior e que, 
posteriormente, Luís Gonçalves Sena (1713-90) 
cruza com a estética de Pozzo. É precisamente a 
Assunção da Virgem (1754) de Sena (Imagem 1), 
para a abóbada da capela-mor do Colégio Jesuíta 
de Santarém, trazida a lume por estudos recentes 
no âmbito da história de arte (Mello 2002; Raggi 
2004) a par da análise demorada da sua dimen-
são arquitectónica e projectiva (Cabeleira 2015), 
que aqui nos interessa aprofundar. 

Imagem 1 - Confronto entre a Entrada 
de Santo Inácio no Paraíso (1691-94) de 
Pozzo e a Assunção da Virgem (1754) 
de Sena executando a transformação 
da imagem de Pozzo (compressão do 
nível das colunas) para ajuste entre 
alinhamentos horizontais que definem 
a construção (pavimento da galeria, 
balaustrada, cornija e frontão). 
Fonte: JC
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Avaliando-se a obra de Sena no âmbito da absorção e manipulação de 
modelos, nomeadamente o de Pozzo (1693, 1700), explora-se o potencial da 
tratadística especializada, na difusão técnica, imagética e conceptual da qua-
dratura permitindo à comunidade inaciana de um núcleo regional, no caso a 
do colégio de Santarém, levar a cabo programa imagético concordante ao da 
sua congénere romana. Uma indagação sob a qual importa, na continuidade 
da nossa análise incluída em Cabeleira (2015) descortinar como é que a Casa 
Professa poderá ter interferido na importação da imagem desta quadratura? 
Em que sentido a formação de Sena, fundada no estudo da tratadística, con-
dicionou o resultado imagético da obra? E, até que ponto a obra se subordina 
ou liberta dos modelos absorvidos? 

A construção de um gosto espacial
No início do século XVIII o ambiente escalabitano encontra-se em agita-

da renovação intelectual e estilística assistindo-se, em alinhamento com os 
principais centros nacionais, à passagem de uma pintura de tectos tendencial-
mente plana e decorativa para uma outra de acentuada tridimensionalidade 
e intenção arquitectónica. 

Em Santarém, o ensaio de arquitecturas perspectivadas é inaugurado com 
o tecto da nave (1710-23) da igreja do Colégio de Nossa Senhora da Con-
ceição que, apesar de impressionante na sua dimensão (40,0x14,6m) e força 
decorativa, revela ainda um domínio instável de regras basilares da perspec-
tiva. A multiplicação de pontos de convergência e a variabilidade de critérios 
concorrem na definição de uma estrutura perspéctica incoerente que impos-
sibilita a agregação do representado e, consequentemente, a anulação do 
plano pictórico. Porém, ressaltam daí pretensões de um imaginário igualmente 
presente, na contextura local, na produção de aparatos efémeros e cénicos 
que, servindo de suporte à retórica visual subjacente a festividades regulares e 
extraordinárias, atestam a circulação de valores imagéticos da cultura barroca.

Na Relação sumaria das festas (1728), acerca dos festejos em honra da ca-
nonização dos santos Jesuítas Gonzaga e Kostka, descrevem-se mecanismos 
imagéticos e espaciais de suporte ao evento. Centrando-se a comemoração 
no Colégio, o documento revela o recurso a figuras de luzes (transformando 
o frontispício da igreja do colégio), pintura (tornando presente a figura dos 
santos), tragicomédia (dando vida aos feitos veneráveis) e aparatos de falsas 
arquitecturas que, na linha do ideário dos theatrum Sacrum, dignificam a cape-
la-mor e capelas laterais do templo, ainda não concluídas à época. Da descri-
ção ressalta a intencionalidade arquitectónica dos aparatos dando a perceber 
a sua eficácia na sugestão de tridimensionalidade, agradável engano do olhar 
que só do tacto fiava a experiencia (Relação 1728, 11).

Paralelamente, na igreja do Hospital da Ordem Terceira de São Francis-
co (1723), António Simões Ribeiro concluíra o programa quadraturista para o 
intradorso da abóbada do subcoro e sete das capelas laterais da igreja. Em 
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coerência com a autonomia de cada uma das entidades arquitectónicas e 
correspondente programa arquitectónico ilusório, decorativo e iconográfico, 
Ribeiro define estruturas perspécticas autónomas. As composições revelam 
um léxico assente em falsas cartelas, cornijas, molduras, balcões e balaustra-
das preenchendo os vazios com grinaldas e florões segundo um esquema 
que dadas as exíguas dimensões em que opera não conduzem o olhar além 
da espessura da construção, servindo as falsas arquitecturas mais à defini-
ção de um aparato decorativo do que a um efectivo arrombamento espacial. 
Contudo, excepção deverá ser feita às capelas de S. Luís Rei de França e da 
Glória do Espírito Santo onde a representação se articula com a construção 
sugerindo a dissolução das superfícies numa extensão vertical e lateral, que 
dilata a configuração e limite do espaço percebido. 

Espaço arquitectónico pintado.
Se a introdução do gosto quadraturista actualizado e informado tem, em 

Santarém, Ribeiro como principal agente, a meados da centúria a produção é 
definida por Sena cuja obra para a abóbada da capela-mor da igreja do Colé-
gio da Companhia de Jesus marca o momento máximo da produção local e, 
simultaneamente, o fim deste tipo de operação imagética e espacial. 

Luís Gonçalves Sena nasce em Santarém em 1713, recebendo aí formação 
com todas as limitações implícitas à província, conforme evidencia Benedicto 
(1791, 5) no elogio fúnebre do autor. Neste panorama, a sua aprendizagem 
resultará de um espírito autodidacta que o orienta numa multiplicidade de 
géneros, “hum perfeito Florista, hum peregrino Paizista, hum magnifico Figuris-
ta, hum excellente Retratista, e sábio Perspectivo”, conforme Benedicto (1791, 
10), cumprindo a regra dos artistas de província desarredados dos círculos 
especializados da capital. Face ao constrangimento da província, o pintor 
trata de formar livraria reunindo as obras que o informam na arte da pintura 
(BENEDICTO 1791, 8), seja em relação à codificação científica de suporte à 
prática, nomeadamente o conhecimento em geometria e perspectiva, a par 
do estudo em iconografia cujos manuais o informam sobre os temas, histórias 
e lógicas imagéticas. 

Não nos debruçando sobre a sua prática enquanto pintor de cavalete, 
verifica-se que entre os anos de 1748 (tecto da sacristia da Misericórdia de 
Santarém) e 1754 (tecto da capela-mor do Colégio Jesuíta escalabitano) Sena 
desenvolve claras capacidades técnicas para avançar na execução de pers-
pectivas arquitectónicas. Mas, como terá o autor progredido de um formulário 
plano ao domínio da grande imagem de espaço? 

A progressão detectada poderá ser consequente a: demandas geradas 
com a partida de Simões Ribeiro para o Brasil, que introduzira e dominara a 
produção quadraturista local; a assimilação do modelo estético e técnico de 
Pozzo, por via da tratadística especializada; ou a imposição de modelo por parte 
dos inacianos que desejam concretizar para a sua casa programa imagético à 
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luz do realizado para a igreja do Collegio Romano. Um avanço que evidencia 
uma forte consciência espacial, integrando desígnios de ilusão e transforma-
ção do suporte pictórico regulados pela ciência perspéctica. 

Do arco temporal relativo a este salto técnico e conceptual dever-se-ão 
referir três obras de Sena que, embora desaparecidas e sem uma datação 
precisa, podem contribuir para clarificar este avanço na apreensão do modelo 
técnico da quadratura. Referimo-nos ao tecto em perspectiva do subcoro do 
convento de S. Domingos dos Frades (c.1750), ou ainda, da segunda metade 
do século XVIII, os tectos da capela-mor e nave da Igreja de S. Martinho a par 
do tecto da nave da Igreja do Salvador, todas em Santarém. A partir da informa-
ção registada pelo cónego Joaquim Duarte Dias, e analisada por Mello (2001, 
118) revela-se a apetência das obras na anulação da curvatura das abóbadas, 
testando-se mecanismos de transformação perceptiva do suporte pictórico 
através do recurso a falsa balaustrada frequentemente enunciada e ilustrada 
pela tratadística, como patente em Dubreuil (1649, 54) ou Pozzo (1700, Figura 
88ª). Contudo, se o templo de S. Martinho teria pintura anterior ou, pelo menos, 
projecto de Ribeiro (já que a descrição do cónego coincide com o esquema 
incluído na Primeira parte de prospectiva de Pintores e Arquitectura, f.110v, e o 
qual é identificado como sendo de Ribeiro)2 o certo é a observação e estudo do 
legado de Ribeiro terá feito certamente parte do percurso formativo de Sena.

Retomando a abóbada da capela-mor do Colégio Jesuíta escalabitano, a 
obra assevera abertamente as intenções da propaganda jesuíta expressas na 
potenciação da imagem como “(…) brilhantíssimo espelho das virtudes, hum 
flagello rhetorico, e mudo dos vícios, e hum espirituoso incentivo para a per-
feiçaõ Moral, e Politica do Varaõ sábio, e catholico.” (BENEDICTO 1791, 14). 
Simultaneamente, o mesmo autor vincula Sena aos domínios exigidos pela 
quadratura, nomeadamente a composição arquitectónica e destreza pers-
péctica, classificando-o Arquitecto: “(…) quem duvidará de ser este ingénuo 
Pintor hum grande Architecto, ou Perspectivo, vendo a Capella mór da magni-
fica Igreja, (…) Aonde elle com a maior nobreza mostrou em perspectiva todos 
os poderes da Arte” (BENEDICTO 1791, 11). Deste modo, Sena ultrapassa ao 
olhar e entendimento dos seus contemporâneos a condição de pintor para, 
ainda que a partir de conhecimentos, técnicas e matéria pictórica, operar no 
âmbito do espaço. 

Formulação técnica da perspectiva em portugal. 
Os conteúdos de Perspectia pictorum et architectorum (1693) repercu-

tem-se em Portugal marcando presença nos manuscritos de Inácio Vieira, no-
meadamente o Tractado de Prospectiva (1716), e sendo difundidos por via da 
acção deste matemático jesuíta na Aula da Sphera do Colégio de Santo Antão 
de Lisboa. O tratado romano é ainda citado, acerca da teoria das ordens, por 
José Sanches, Perspectiva Matemática Assombrada Aos Rayos (1716) ou Iná-
cio da Piedade Vasconcellos, Artefactos symetriacos e geométricos (1733), 
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podendo-se afirmar que a obra de Pozzo era conhecida, estudada e divulgada 
em Portugal ainda antes das traduções para português que, contudo, perma-
neceram inéditas e manuscritas. 

A primeira das traduções, Prespectiva de pintores & architetos (1732), com-
preende ambos os tomos da obra. Porém, ainda que o primeiro seja traduzido 
pelo Padre João Saraiva e o segundo pelo Arquitecto José de Figueiredo Sei-
xas, o aspecto do documento leva a crer que esta tradução poderia ter servido 
de apoio teórico na execução de quadraturas, aparatos cénicos e projectos 
arquitectónicos (face à colaboração de Seixas com Nicolau Nasoni), conforme 
anotações e acréscimos clarificando a sequência operativa exposta e ampla-
mente analisada por Trindade (2008). Igual propósito terá desempenhado a 
tradução empreendida por Frei José Vilaça, Libro de Prespectiva e hé tamben 
de Architetura (1768) tal como a Primeira parte de prospectiva de Pintores e Ar-
quitectura (c. 1730/45), que inclui na sequência do manuscrito uma digressão 
por assuntos relativos à escultura. Porém, a atribuição desta última tradução 
oscila entre o Padre Manuel Pereira, segundo Serrão (2003), Luís Gonçalves 
Sena, conforme Raggi (2004, 593), e Inácio da Piedade de Vasconcellos, por 
Cabeleira (2015, 311), sendo que, apesar das diferenças o documento resul-
tará com certeza do influxo gerado a partir do Colégio Jesuíta de Santarém, 
logo coincidente ao círculo em que opera Sena.

A par da recepção do tratado de Pozzo em Portugal, simultâneo à intro-
dução da prática da quadratura por mestres italianos, só a partir de inícios do 
século XVIII se conhecem trabalhos de monta na ordenação teórico/prática da 
ciência perspéctica, excepção seja feita ao manuscrito quinhentista de António 
Rodrigues. Neste processo o Tractado da Óptica (1714), Tractado de Prospectiva 
(1716), Tractado da Catóptrica (1716) e Tractado de Dióptrica (c. 1717) de Inácio 
Vieira, e o Tratado Matemático que contem a Óptica especulativa e prática ou 
perspectiva (1709) de Domingos Vieira revelam a assimilação e sistematização 
de conteúdos da tratadística disponível difundida a partir das lições da Aula 
da Sphera e da Aula da fortificação, respectivamente. 

Se a obra de Domingos Vieira incide na matéria útil à Arte Militar (posição 
seguida por Azevedo Fortes, também do círculo da Academia Militar, numa 
breve incursão pela perspectiva no Tratado do modo mais fácil e exato de fazer 
as cartas geográficas de 1722), Inácio Vieira examina, na sequência dos quatro 
tratados, as condições da visão e interpretação gráfica do visto direccionando 
conteúdos à prática da representação. Mas se a prática poderia ser aplicável ao 
campo da resolução e antevisão da construção, a obra de Inácio Vieira valoriza 
lógicas imagéticas que permitem, a partir da pintura, quadratura e cenografia, 
conformar um espaço sensitivo (Imagem 2). Neste âmbito a perspectiva versa 
na simulação de aparências ao invés do registo exacto e científico do mundo 
concreto. Uma abordagem que implica um profundo conhecimento da pers-
pectiva naturalis e perspectiva artificialis exortando a maravilha da natureza e 
o prodígio da produção artística e científica no engano do olhar. 
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Nesta linha os conteúdos da perspectiva são 
orientados ao simulacro espacial perseguindo a 
visão de um mundo imaginário, desafiador de 
lógicas perceptivas e racionais. A ciência perspéc-
tica é assim tomada como instrumento da acção 
espacial em que através da matéria pictórica se 
exploram capacidades propositivas da imagem 
quadraturista operando no âmbito da arquitectura.

A assimilação do modelo romano às circuns-
tâncias locais. 

Perseguindo a compreensão da quadratu-
ra de Sena nas suas valências compositivas, or-
namentais, estruturais e espaciais, surgem-nos 
coincidências com modelos difundidos no Tomo 
I de Perspectia pictorum et architectorum (1693) 
e cujo acesso por parte do autor se afigura como 

Imagem 2 - Redesenho das figuras 282 e 
283 de Vieira (1716), nas quais se propõe 
a simulação perspéctica, de sotto in sú, de 
um espaço quadrado e circular.  
Fonte: JC
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seguro a julgar pela sua circulação entre a elite 
escalabitana. 

Confrontando a imagem de Sena com as ar-
quitecturas imaginárias que conferem espacialida-
de à Entrada de Santo Inácio no Paraíso (1691-94), 
produzidas para o templo romano de Santo Inácio 
por Pozzo, é evidente a filiação ao referente italiano. 
Uma coincidência entre a quadratura escalabitana 
e as figuras 98ª e 99ª do tomo I de Pozzo (1693), 
forjada na simultaneidade de tratamento da ba-
laustrada, modelação do arco e frontão, recorte e 
modinatura da cornija e disposição das colunas 
coríntias que balizam o vão central (imagem 3). 
Contudo, o sincronismo detectado não é directo 
sendo que Sena ajusta o modelo às circunstâncias 
espaciais em que opera, seja ao nível da resolução 
da estrutura perspéctica (ajuste do centro projectivo 
à relação entre observador e superfície de projec-
ção, a par da abrangência da imagem dentro do 
cone visual) coadunação de escala (dimensão e 
configuração do suporte tectónico à quadratura), 
como da resolução compositiva (integrando outros 
referentes formais e alinhando o espaço proposto 
à prática construtiva coetânea).

Neste processo é evidente a reorganização da 
planta, em função de um espaço rectangular com 
menor desenvolvimento longitudinal, e reconfigu-
ração dos alçados, ainda que manifestando arranjos 
similares. Por outro lado, atendendo à configura-
ção do suporte pictórico reduz-se a profundidade 

Imagem 3 - Confronto da perspectiva 
de Sena com a figura 99ª de Perspectiva 
pictorum et architectorum (1693, Roma) a 
partir de ambos os eixos de composição 
Fonte: JC
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aparente do primeiro nível, que na obra de Pozzo 
servia à integração de lunetas e janelões laterais, 
simplificado em função de mênsulas que balan-
çam a falsa construção e encetam a indução do 
impulso vertical. Por fim, na compatibilização de 
escala da imagem ao espaço da capela, e ajuste 
a um menor distanciamento entre a abóbada e 
o olhar, comprimem-se elementos da estrutura 
delineada. Se o espaço físico é menor, os factos 
representados sofrem uma redução proporcional 
que, do confronto gráfico das obras, se correspon-
de à compressão dos fustes em 2/3 face aos ele-
mentos homólogos do modelo. Também, dada a 
menor dimensão do espaço o olhar é condicionado 
verticalmente anulando-se extensões laterais do 
espaço virtual. Assim, enquanto na obra de Pozzo 
os arcos triunfais exprimem a espessura aparente 
da construção vislumbrando-se o céu por detrás 
do arco, Sena encerra a visão prolongando o in-
tradorso dos falsos arcos (imagem 4).

Ainda nesta sequência, o autor escalabitano 
revê a paleta cromática (na caracterização material 
das falsas arquitecturas) e figuração (vinculada a 
distinto programa iconográfico). Sendo as ilustra-
ções do tratado despojadas de cor, ou de anotações 
respeitantes a estas, a paleta empregue subordi-
na-se a vínculos com a matéria construída. Uma 
relação imprescindível à síntese pretendida entre 
construído e representado capacitando a materia-
lidade induzida de verosimilhança com a materia-
lidade concreta do espaço de suporte. Assim, se o 
mármore claro e homogéneo do templo romano 
de Santo Inácio se reflecte nas cores empregues 
por Pozzo na caracterização da estrutura ilusória, 
Sena explora uma ampla e vigorosa paleta capaz 
de responder a apetecidas continuidades com a 
envolvente física fortemente qualificada por em-
brechados de mármore, madeira policromada e 
falsos fundais marmóreos. 

Da observação do tratado de Pozzo, além das 
figuras relativas ao tecto de Santo Inácio sobressai 
da figura 89ª uma matriz compositiva coinciden-
te ao nível da métrica e relações proporcionais 

Imagem 4 - Reconstrução de hipotético pro-
jecto do espaço ilusório de Sena a partir de 
confronto com a planta e alçados da figura 
96ª de Perspectiva pictorum et architectorum 
(1693, Roma) considerando a reorganização 
da planta e rearranjo dos alçados operados 
pelo pintor português. 
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e compositivas das falsas arquitecturas de Sena 
(imagem 5). A partir de uma mesma lógica de al-
çados, ordenados por amplo vão central ladeado 
de módulos de menores dimensões, Sena explora 
o tema moderno da serliana ajustado à combina-
tória barroca, adoptando em simultâneo elemen-
tos coríntios e compósitos, em linha com a prática 
construtiva coeva.

Se a caracterização dos módulos laterais 
aponta já caminhos distintos entre Pozzo e Sena 
(a substituição do nicho de linguagem clássica por 
amplo vão de verga recta em cuja profundidade 
se detecta a espessura da parede), a grande dife-
rença reside no perímetro ao nível do pavimento 
dos balcões e balaustradas. No caso da figura 89ª 
os eixos são valorizados por balcões convexos se-
micirculares, ladeados por mênsulas binárias que 
recortam a modinatura da laje. Na proposta de 
Sena os balcões são rectos permitindo maior am-
plitude visual ao espaço central dando a perceber 
o desenvolvimento em profundidade da constru-
ção ilusória. Percorrendo as diferenças dever-se-á 
apontar a variação intercalada dos alçados (que 

Imagem 5 – sobreposição à fig 89ª de 
Perspectiva pictorum et architectorum 
(1693, Roma) com elementos homólogos 
(esboço perspéctico e perfil) definidos a 
partir da desconstrução de Assunção da 
Virgem (1754, Santarém) evidenciando a 
proximidade à matriz. 
Fonte: JC
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na figura 89ª são equivalentes e que Sena distingue alternadamente), remate 
em profundidade da composição (a cimalha contínua empregue por Pozzo e 
a introdução de recortes por Sena), o apoio da coluna que organiza os módu-
los (substituindo o pintor português a mênsula binária por uma única de maior 
dimensão e com perfil de maior ondulação) e a rotação entre planos (retirando-se 
a coluna no ângulo dos alçados e ajustando a proporção do talhe da cornija).

À variação alternada dos alçados Sena não só inverte o seu posicionamento 
(os arcos do eixo transversal de uma correspondem aos do eixo longitudinal da 
outra, e vice-versa) como altera a configuração dos seus remates. Se os arcos 
do eixo transversal da quadratura romana são delimitados por entablamento 
recto, em Santarém sobrepõe-se ao entablamento frontão contracurvado re-
cortado, enquanto aos arcos do eixo longitudinal da figura de Pozzo se suprime 
a platibanda lateral (opção que aliás o autor italiano toma na pintura do tecto 
ainda que no tratado apareça delineado de modo distinto) recortando-se em 
Santarém o frontão, pilastras e aletas contra o céu. 

Mas se a figura 89ª de Pozzo serve de matriz reguladora ao espaço imagi-
nário, forçando um sistema de vocação centralizante, na figura 86ª detectamos 
uma estrita coincidência entre a sequência mênsula, plinto, coluna, capitel e 
cornija aí representada e aquela empregue por Sena. O elemento além de ser-
vir a valorização tridimensional do alçado, marcação modular e reconfiguração 
do perímetro espacial é ainda, apesar da compressão do fuste face a constran-
gimentos de escala do espaço em que Sena opera, o factor mais decisivo no 
aparente impulso vertical proporcionado pela quadratura. Se os contornos do 
elemento conduzem o olhar para além da abóbada, a sua intencionalidade é 
acelerada por se libertar do alinhamento da parede (consequente ao balanço 
da mênsula que a suporta) e pelo contraste cromático com a construção que lhe 
serve de fundo (entre o falso mármore verde do fuste e o rosa da construção). 
Do mesmo modo os arcos laterais delineados por Sena denotam uma clara fi-
liação no frontão das figuras 32ª a 35ª de Pozzo, um modelo ajustado segundo 
eliminação das figuras, anjos ou fogaréus que, dada a dimensão da abóbada 
escalabitana, perturbariam a percepção do céu aberto. Remetendo ainda ao 
mesmo formulário de referência as mênsulas da figura 79ª aproximam-se dos 
elementos equivalentes que suportam toda a construção ilusória ou apoiam o 
lintel recto de cada um dos nichos dos módulos laterais dos alçados (Imagem 6).

Porém, neste processo de assemblagem levado a cabo por Sena surgem 
ainda elementos externos ao formulário da perspectiva de Pozzo. Referimo-nos 
tanto às altas mísulas que balizam os arcos do módulo central, coincidentes a 
elementos homólogos que modulam as galerias do corpo da igreja do Meni-
no-Deus (1711) e as arquitecturas ilusórias (1731) no tecto do mesmo templo 
de Lisboa, a par do emprego de um frontão contracurvado, o qual revela a li-
bertação da matriz pozziana para integrar o léxico da experiência construtiva 
e decorativa coeva fortemente influenciada pelo tratado de Domenico Rossi, 
Studio d’architettura civile (1702, 1711, 1721). 
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Perante estas ligações o autor revela capa-
cidades de absorção e assimilação do formulá-
rio arquitectónico e decorativo coevo (de nítida 
filiação num barroco romano actualizado) ou da 
produção quadraturista nacional. Verte-se assim 
sobre a imagem arquitectónica a experiência es-
pacial e formal que caracteriza a contextura em 
que Sena se move. Importante desta sincronia é 
ainda a capacidade de, sobre o modelo pozzia-
no apreendido, dotar as arquitecturas represen-
tadas de um espírito feérico mais próximo da 
matriz emiliana que domina o gosto e modelo 
que emana a partir dos círculos eruditos da ca-
pital. Uma referência patente na proliferação de 
florões e grinaldas (suspensas dos arcos, como 
ornados de gala, ou ostentados por putti) ou à 
vibração cromática do conjunto que se coordena 
tanto com a policromia das madeiras e embutidos 
marmóreos que caracterizam o espaço interno 
da capela, e sentido de glorificação subjacente 
à iconografia.

O espaço da ilusão
Mas se até aqui evidenciamos as fontes do 

formulário arquitectónico aplicado por Sena, 
como é que se organiza e configura o espaço 
representado? Que relação estabelece o espaço 

Imagem 6 - Confronto entre a fig 89ª de 
Perspectiva pictorum et architectorum 
(1693, Roma) e esboço perspéctico de 
Assunção da Virgem (1754, Santarém) 
sobrepondo-se, à direita, elementos 
provenientes das figuras 80ª, 86ª e 99ª de 
Pozzo (1693, Roma). 
Fonte: JC
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induzido pela quadratura com a construção que 
lhe serve de suporte?

O processo de anulação da curvatura da abó-
bada organiza-se a partir da sanca de madeira 
policromada que remata os planos laterais da 
capela-mor. Alicerçando-se a estrutura ilusória 
nos planos laterais da construção induz-se, simul-
taneamente, a sua extensão vertical e contracção 
do perímetro através de falsas mênsulas que ser-
vem de recurso à passagem entre alinhamentos 
e modulação fixada pelo lambrim marmóreo, 
pilastras e sanca de madeira policromada, e a 
lógica compositiva induzida pelas arquitecturas 
imaginárias transformando e alternando ritmos e 
relações entre cheios e vazios (imagem 7).

A eixo dos planos laterais da capela-mor, 
coroando a pilastra central de madeira policro-
mada, Sena delineia uma grande concha que 
trava o impulso vertical da pilastra e serve, pelo 
seu balanço oblíquo, de apoio aos falsos balcões 
tensionando transversalmente o espaço induzi-
do. Lateralmente a concha é balizada por três 
mênsulas: uma central, de maiores dimensões e 
alinhada a eixo do vão das tribunas abertas à ca-
pela-mor, cujo movimento contracurvado reforça 
o seu balanço e impulso vertical; e duas menores, 
ladeando a anterior, com perfil de voluta susten-
tada por querubim que reforçam a aparência de 
uma solidez estrutural. O valor das mênsulas é 
enfatizado pela cor sendo as menores de ama-
relo ouro, coincidindo com o papo de rola que 
faz a transição entre a extensão do plano vertical 
da parede e sofito da falsa galeria. Já a mênsula 
maior, de falso mármore branco, coincide na sua 
coloração e modinatura com o balcão envolvente 
conferindo continuidade com o nível sucessivo 
e servindo de base ao alinhamento vertical que 
gere a falsa construção.

Neste sentido enquanto a disposição das 
mênsulas serve simultaneamente lógicas da cons-
trução e das arquitecturas perspectivadas (ampa-
rando o peso da falsa construção e depositando-o 
a eixo dos vãos das tribunas), o espaço erguido 

Imagem 7 - Esquema interpretativo, sobre 
alçado lateral da capela-mor expondo 
relações rítmicas, alinhamentos e relação 
entre cheios e vazios do construído e 
proposta arquitectónica ilusória. 
Fonte: JC
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acima destas rompe com lógicas compositivas 
da capela redimensionando-se e recompondo-
-se em função de sequências métricas, rítmicas 
e formais libertas dos constrangimentos do edifi-
cado acentuando dissonâncias construtivas. É na 
contradição tectónica consequente à alternância 
cruzada de vazios, transferência cruzada de apoios, 
rotação de eixos e reconfiguração da métrica e 
valor plástico das formas, que se permite a alte-
ração de lógicas compositivas.

À estrutura visual unidireccional definida pela 
construção sobrepõe-se uma outra redireccionando 
o enfoque visual ao eixo vertical que extravasa 
o intradorso da abóbada e se prolonga pelas 
arquitecturas imaginárias que enquadram o céu 
onde se materializa o transcendente. A tensão 
visual gerada no eixo vertical e pelo par de 
eixos ortogonais que ordenam a composição 
expressa na quadratura é acentuada pelas 
formas aplicadas. Neste sentido as colunas e 
pilastras que flanqueiam os balcões ao centro de 
cada um dos alçados, aceleram a profundidade 
percebida, repercutindo-se ainda no recorte 
da cornija, induzido o observador num espaço 
autocentrado consequente à transformação do 
rectângulo conformado pela construção. 

Uma operação de transformação poligonal 
coincidente às lógicas da prática construtiva coeva, 
repetindo variantes do tema (polígono irregular 
de quatro e oito lados inscritos no rectângulo 
base do perímetro da capela) em sucessivos es-
tratos horizontais alinhados no eixo visual vertical 
que estrutura a imagem (Imagem 8). Uma lógi-
ca assente na suspensão de continuidades que, 
como a quebra de sancas e cornijas, enfatizam 
os módulos centrais, ou, como a colocação de 
elementos em balanço, reorientam o olhar dia-
gonalmente no interior da composição para os 
alçados sucessivos desmantelando arestas do 
paralelepípedo base. Assiste-se assim à definição 
de contrapontos cuja sequência entre rectângulo 
da planta e polígono oitavado reforçam o sentido 
autocentrado da composição e cuja oposição de 

Imagem 8 - Confronto entre a fig 89ª de 
Perspectiva pictorum et architectorum 
(1693, Roma) e esboço perspéctico de 
Assunção da Virgem (1754, Santarém) 
sobrepondo-se, à direita, elementos 
provenientes das figuras 80ª, 86ª e 99ª de 
Pozzo (1693, Roma). 
Fonte: JC
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ângulos côncavos e convexos perturba a leitura da intersecção dos planos. A 
situação é reforçada acima da linha de cornija pelo recorte dos frontões que, 
apontando ao centro da composição, anulam o efeito de moldura para inte-
grar no espaço representado a visão da Virgem. Uma estratégia que coloca o 
lugar da revelação num contínuo visual (expandido por mecanismos cénicos 
e quadraturistas, sintetizados pelo olhar) cujo vértice é o observador posicio-
nado no espaço corpóreo da capela.

Conclusão
Da cogitação em torno da quadratura de Sena averiguou-se que esta toma 

as ilustrações de Perspectiva pictorum et architectorum (1693), adoptando daí 
a matriz espacial e componentes arquitectónicos recombinados em função de 
novas condicionantes espaciais. De facto Sena revela competência na mani-
pulação e conjugação do formulário e matriz espacial pozziana, regulando-os 
em função das circunstâncias espaciais em que opera, potenciando o impulso 
vertical e condução do olhar, ao mesmo tempo que responde a especificida-
des da mensagem iconográfica. Porém, do processo especulado fundado na 
assemblagem das ilustrações do tratado de Pozzo, o autor escalabitano evita 
a formulação do projecto arquitectónico abreviando a sequência operativa su-
gerida no tratado do Jesuíta italiano.

Deste modo, a sua sequência operativa dispensaria estádios preparatórios 
correspondentes à acção específica da arquitectura seja no seu âmbito instru-
mental (relativamente à resolução gráfica da forma e do espaço no desenho 
de planta, secção e alçado), teórico (o domínio da teoria das ordens a par da 
consequente coerência compositiva e proporcional) ou tectónico (face à con-
gruência e razão construtiva). O autor parece necessitar apenas de reconhecer 
fundamentos da perspectiva, nomeadamente a convergência de rectas homó-
logas e a recessão perspéctica, e dominar condições de ajuste perceptivo (que 
certamente farão parte da sua prática pictórica) visando potenciar capacidades 
de reconhecimento e verosimilhança da imagem com o natural. 

Se do exposto se poderia colocar em dúvida a distinção de Sena como “(…) 
grande Architecto, ou Perspectivo (…)”, conforme Benedicto (1791, 11), conside-
ramo-lo perspéctico no sentido em que é capaz de montar uma imagem credível 
e como tal de ‘dar a ver’ ou ‘ver através de’, perspicere. Já enquanto arquitecto, 
apesar de este operar sobre a imagem do espaço temos dúvidas acerca do seu 
domínio da matéria arquitectónica. De facto a análise da imagem por Cabeleira 
(2015) evidenciou incongruências internas ao nível da composição (relação entre 
partes, remates e verosimilhança com a prática construtiva) que nos remetem 
para uma falta de correspondência à soda architettura, ainda que do ponto de 
vista da sua impressão visual a imagem concretize as suas intenções espaciais. 

Como tal, verifica-se que os arranjos são sempre mais determinados 
pela verossimilhança perceptiva do que pela verdade absoluta da medida 
e lógica construtiva, sendo que, a formulação da imagem não integra um 
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pensamento arquitectónico mas tão-somente um seu simulacro. Não que em 
Pozzo encontremos sempre uma composição arquitectónica absolutamente 
coerente com as possibilidades da tectónica, mas se os ajustes aí são do foro 
crítico e especulativo da construção, numa exploração compositiva livre de 
constrangimentos físicos, em Sena estes recaem sobre um ónus estritamente 
imagético vinculado à indução de espaço. Mesmo assim, a quadratura de San-
tarém expressa capacidades na combinatória e rearranjo da forma e imagem 
arquitectónica adaptando-os às circunstâncias físicas do suporte resolvendo 
a perspectiva de modo robusto e eficiente na percepção do arrombamento 
da superfície e comunicação de arquitecturas imaginárias. 
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Notas

1 Termo tomado de Holanda (1548) 
referente à invenção, pesquisa e 
representação pictórica do espaço.

2 Se da tradução de Pozzo surge referência 
à autoria do tecto por Simões Ribeiro, da 
cronologia organizada por Reis (2005, 197 

e 207) ressalta o lançamento da primeira 
pedra do templo de S. Martinho em 
1716 sendo que este só fica concluído 
em 1746, data em que Ribeiro se 
encontraria já no Brasil.
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