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Resumo 

 A excelência da arquitetura portuguesa setecentista, no que se refere à 

experimentação empreendida, está amplamente explicada pela circulação europeia de 

manuais, tratados e imagens, pelas revisão e adaptação nacionais aos modos 

internacionais de configurar o espaço e foi, em especial, instruída pelo envio de bolseiros 

portugueses ao estrangeiro e pela receção de desenhadores e projetistas estrangeiros em 

Portugal. 

 A matemática, enquanto linguagem essencial ao desenho arquitetónico, é ferramenta 

intrínseca à estrutura e à estética do projeto e do objeto, nomeadamente no controlo da 

configuração, medida e relações proporcionais da forma/espaço construído.  

 O presente caso de estudo é a Capela de Nossa Senhora da Aparecida, empreitada 

discreta no edificado pelos Oratorianos Bracarenses, onde exploramos estratégias 

conceptuais na delineação do seu espaço e analisamos fatores que, apesar das diminutas 

dimensões volumétricas, resultaram num agigantamento e nos oferecem uma sensação 

de completude. É sob os pressupostos do contexto socio-religioso e das ciências, 

consubstanciadoras das opções do desenho, que perscrutamos a pequeníssima e singular 

Capela de Nossa Senhora da Aparecida, procurando descodificar, através de régua e 

compasso, a aritmética e a geometria intrínsecas à modelação e à qualificação da 

forma/espaço e que terão sido utilizadas pelo seu ‘riscador’ nos idos setecentos. 

 

Palavras-chave: Matemática, Desenho, Oratorianos de Braga, Espaço Arquitetónico 

Setecentista.  

 



  

Abstract 

 The quality of eighteenth century Portuguese architecture is widely documented and 

includes the circulation of manuals, treatises and images, as well as local interpretation 

and adaptation of highly informed European techniques for shaping three dimensional 

space. One also acknowledges the impact of bringing European styles to Portugal, either 

by sending Portuguese scholars abroad, or by hiring competent scientists (namely 

architects and designers, from Italy) to Portugal.  

Mathematics, as an essential language for architectural design, is a fundamental tool for 

the structure and aesthetics of the project and the object, namely for controlling 

configuration, proportion and measurement.  

 Here, the case study is the Chapel of Nossa Senhora da Aparecida - a discreet chapel 

built by the Oratorians in Braga— where, despite its small dimensions, the visitor may 

yet perceive enlargement and completeness. 

 This distinctive chapel offered us the opportunity to decode, through ruler and 

compass, both context and scientific presuppositions that might have embodied the 

design options of its architect. It revealed, in the end, logical and rigorous arithmetic and 

geometry to the modelling and qualification of its form/space.  

 

Keywords: Mathematics, Drawing, Oratorians in Braga, Architectural Space, Eighteenth 

century. 

 

  



  

Introdução 

  

O presente artigo decorre da união de saberes oriundos da matemática e da 

arquitetura. Uma parceria que, com um forte pendor historiográfico e atenta a referentes 

imagéticos coevos, procedeu ao levantamento, enquadramento e reconhecimento da 

reservada Capela de Nossa Senhora da Aparecida, inserida num amplo conjunto 

edificado pela Congregação do Oratório em Braga, nos idos setecentos. 

 Neste contexto, partimos de fontes históricas primárias (nomeadamente o manuscrito 

das Memórias da Congregação do Oratório de Braga para a Crónica Geral das 

Congregações1 em depósito no Arquivo Distrital de Braga) e de fontes materiais (a 

Capela de Nossa Senhora da Aparecida), e indagamos lógicas de desenho do espaço. 

Avaliamos, em particular:  

 - a delineação da pequeníssima Capela de Nossa Senhora da Aparecida que, dentro 

dos limites do complexo oratoriano, rompe os constrangimento das suas medidas e se 

molda através de fundamentos eruditos do desenho e de oportunas estratégias, 

nomeadamente as da modelação ótica do espaço.  

 Neste seguimento, pretendemos descodificar o traço/risco/desenho iniciais da Capela 

e, por isso, encetamos um minucioso levantamento gráfico que permitiu reunir, em 

plantas e perfis, informação precisa sobre as suas medidas e sobre as suas formas, 

incluindo as dos elementos decorativos do espaço.  Examinamos ainda preceitos 

perspéticos, apreciando a relação entre a modelação física do espaço e a imagem 

percebida, a par de valores de iluminação, nomeadamente a partir da luz natural que 

penetra através do lanternim da cúpula, um dos elementos de destacado interesse na 

configuração desta Capela.  

 

De Braga, a dos tempos modernos e da ‘Ilustração’ 

 A grande transformação do espaço urbano Bracarense é consequente às iniciativas do 

arcebispo D. Diogo de Sousa (1505-1532), que organizou o espaço extramuros 

reconfigurando-se um conjunto de campos/rossios que, progressivamente, se afirmaram 

como lugar destacado da vida da cidade, em muito determinado pela implantação de 

templos e casas religiosas, que aqui encontram palco privilegiado para as suas ação e 

eminência.  

Importar-nos-á, em jeito de enquadramento geográfico e social, realçar o que o 

Padre Carvalho da Costa escreveu na sua Corografia, no início do século XVIII: 

Na latitude de 41 graus, 33 minutos e na longitude de 12 graus, 39 minutos, no coração da 

Província de Entre Douro e Minho, entre os rios Cávado e Deste, em uma alegre e dilatada 

                                                            
1 Ms162, PT/UM-ADB/MON/COB/000006. 



  

planície que cercam fertilíssimos campos, amenos prados e frondosos arvoredos, tem seu 

assento a mui nobre cidade de Braga (…) 

Tem forte Castelo e é cercada de muros com oito portas (obra do Rei Dom Diniz) os quais 

reedificou o Rei Dom Fernando pelos anos de 1375 e os enobreceu com fortes torres. (…) Tem 

mais de setenta fontes perenes entre públicas e particulares, e algumas de maravilhosa 

arquitetura (…) 

A Igreja de Nossa Senhora a Branca, que fundou o Arcebispo Dom Diogo de Sousa, 

mandando abrir todo o terreiro, que vai da porta do Souto até esta Igreja em tal proporção e 

distância que se pode contar pela melhor praça e saída de quantas há pelo reino. (…) Tem 

Confraria dos principais da cidade, com seis Capelães que rezam em Coro, fora muitos que 

têm obrigação de Missa. Servem-na os seus Confrades com riqueza e aparato, tem muita prata 

e custosos ornamentos. (…) 

 A Ermida de Santa Ana, que [também] fundou o Arcebispo Dom Diogo de Sousa no 

mesmo terreiro e campo que tomou o nome desta Santa, junto da qual mandou levantar em 

boa ordem as pedras e colunas que os Romanos, quando dominavam Braga, levantaram a 

diversos Imperadores, para que naqueles letreiros tivessem os curiosos em que gastar o tempo 

e se fizessem peritos nas antiguidades de sua pátria.2 

 

 Já no século XVIII, ao tempo de marcantes reformas Religiosas e de significativas 

mudanças Científicas e Sociopolíticas que atravessavam toda a Europa, o longo 

arcebispado de D. Rodrigo de Moura Teles (1704-1728) deixou-nos um relevantíssimo 

legado patrimonial e artístico, que o próprio arcebispo liderou. Assessorado por 

competentes engenheiros/arquitetos, da qualidade de Manuel Pinto de Vilalobos, e 

contando com artesãos exímios, D. Rodrigo centralizou as decisões sobre as principais 

obras, de construção e requalificação, dos espaços religiosos, na cidade de Braga. 

Contudo, a divisa a seguir na prossecução das obras (arquitetura e/ou talha) estava já 

definida nas Constituiçoens Synodaes de Braga: «Da condição com que se entenderá a 

licença que se der para se edificar de novo Capela, Altar em alguma Igreja (…) se vê que 

é necessário utilidade, ornato, decência e perfeição.» (Braga, 1697, pp. 319-320) 

 Os Arcebispos sucessores, os Infantes D. José e D. Gaspar de Bragança, reforçariam o 

crescimento e a prosperidade da cidade de Braga, também com ditames festivos trazidos 

diretamente da Corte do reino, onde as Igrejas engalanadas ocupavam um destacado 

palco e os respetivos Padres moldavam os seus Sermões e Confissões às exigências da 

sociedade local.   

 Por outro lado, o crescimento demográfico da sociedade Bracarense atingia, no século 

XVIII, máximos nacionais, que os relatos da época evidenciam e Bandeira 

(Bandeira,1993, p. 200) sintetiza da seguinte forma:  

 

 

                                                            
2 Costa, A. (1706), Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso Reyno de 

Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, Lisboa: officina de 

Valentim da Costa Deslandes.  



  

 1700 1732 1750 1758 1794 1798 

Fogos 3500 (a) 3087 (b) 4039 (c) 4635 (d) 4306 (e) 4121 (f) 

Variação  -413 +952 +596 -392 -185 

Coefic.4-Pop 14000 12362 16156 18540 17224 16484 

 

(a)- Pe. António Carvalho da Costa, Corografia Portuguesa, I. Lisboa 1706 

(b)- D. Luís Caetano de Lima, Geografia Histórica de Todos os Estados Soberanos da 

Europa…, T. II, 1736 

(c)- Pe. Luís Cardoso, Dicionário Geográfico de Portugal, II, Lisboa, 1751 

(d)- Silva Thadim, Memórias… V 

(e)- Custódio José Gomes de Vilas Boas, ‘Plano de Descrições e Subsídios’, Seg. Geografia e 

Economia da Província do Minho nos fins do Séc. XVIII 

(f)- Censo de Pina Manique 

Tabela: ‘Evolução do registo de fogos em Braga, ao longo do Séc. XVIII’ [Bandeira, 1993, p. 200] 

 

Em suma: é neste cenário, de afirmação de Braga como uma das mais importantes 

cidades do reino, onde a extensão e a magnificência das construções arquitetónicas das 

próprias comunidades religiosas também serviam de ‘medidor de influências’, que se 

construiu, em Braga, a Igreja e a Casa da Congregação do Oratório (de S. Filipe de Neri).  

 

Da chegada, a Braga, dos Padres Oratorianos 

 A Congregação Oratoriana chegava a Lisboa, em 8 de janeiro de 1668, pela mão do 

Padre Bartolomeu do Quental (nomeado pregador e confessor da capela real por D. João 

IV, como ‘supernumerário’, em 22 de outubro de 1654) e, num período de expansão 

Iluminista, aqui protagonizaria interessantes duelos científicos e alardeados confrontos 

políticos com os, há muito já instalados, membros/Padres da Companhia de Jesus. Em 

1687, os Padres Oratorianos José do Valle e Francisco Rodrigues chegavam a Braga, com 

um propósito reportado, anos mais tarde, pela própria Congregação: 

 

Braga é uma cidade famosa do reino de Portugal na Província de Entre Douro e Minho; corte 

dos Senhores Arcebispos Bracarenses, que o são Primazes de toda a Espanha e Senhores 

também da mesma cidade do temporal. É esta cidade bem célebre pela sua Antiguidade, pela 

piedade e religião, enquanto muito floresce; pela multidão dos seus habitadores; pela 

temperança do seu clima; pela fertilidade e formosura do seu terreno; pela bondade das suas 

fábricas; e finalmente por ser como é, o centro da união onde para e fim das suas dependências 

se costumam juntar a maior parte dos povos das suas grandes Províncias Entre Douro e Minho 

e Trás os Montes. 

A esta famosa cidade faltava, para complemento das suas grandezas, e muito 

mais para o bem espiritual dos seus habitadores, o ter entre eles a Congregação 

do Oratório, (fundada primeiro em Roma pelo nosso grande Patriarca S. Filipe de Néri, no 

ano de 1577, e depois em Lisboa pelo N. V. Padre Bartolomeu de Quental no ano de 1668, 



  

donde saíram todas as mais Congregações nestes reinos de Portugal e suas conquistas) a qual 

pelo seu Instituto é especialmente deputada, ao proveito dos próximos. 3 

 

A Braga que D. Diogo de Sousa fizera ‘cidade’ (a partir, nas suas próprias palavras, ‘de 

hua aldea’), era, neste relato, um palco desejável para a afirmação da Congregação de S. 

Filipe de Neri em Portugal, mas a implantação da sua Casa e Igreja só viria a começar em 

1703 com o início da construção de um projeto arquitetónico que, dada a sua grandeza e 

fruto de algumas vicissitudes, se desenrolou ao longo dos três primeiros quartéis do 

século. No Mappa das Ruas de Braga (1750) plasmava-se o curso desta empreitada, 

praticamente meio século depois do início das obras, mas com todos os serviços 

religiosos a funcionar desde 1717 (data da Consagração da Igreja dos Oratorianos): 

 

 

Figura 1 – Representação da Igreja e Casa do Oratório no Mappa das Ruas de Braga (1750). 

 

 A escolha da localização, conforme patente no Mapa Braga Primas (Soares, 1755), 

não parece ter sido casual, nem precipitada: no alinhamento da rua do Souto, principal 

eixo viário da cidade e no caminho para o Bom Jesus, em pleno Campo de Sant’Ana –

melhor praça e saída de quantos há no Reino —, o edificado Oratoriano impõe-se pela 

sua centralidade, na frente sul do campo, a par da respetiva monumentalidade.  

 

                                                            
3 [ADB, Ms162]: 



  

 

Figura 2 – Detalhe do Mapa Braga Primas com o Campo de Santa Anna, Casa do Oratório (11) e Ermida de Santa 
Ana (20). (BNP - C.C. 978 V. – Cartografia) 

 Uma construção que concorreria com a riqueza e aparato de outros edifícios religiosos 

seus vizinhos (por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora a Branca, ou o Recolhimento das 

Convertidas (12), ou o Convento das Religiosas da Penha (13)), os quais, apesar de tudo, 

não entrariam em direto ‘conflito’ com a edificação dos Oratorianos. O mesmo não se 

poderia dizer da Ermida de Santa Ana (20), cuja posição central no campo homólogo 

condicionaria os desígnios de representação e imagem urbana perseguidos pelos 

Congregados de Braga. Apesar dos propósitos culturais que D. Diogo de Sousa lhe havia 

atribuído, a verdade é que, em 1769 e com o apoio de D. Gaspar de Bragança, os 

Oratorianos obteriam finalmente a autorização para demolir a dita Ermida: 

 

 (…) uma obra tão digna de se ver, estivesse, para o dizer assim, tolhida com outra de pouco 

vulto, qual era a pequena capela de S. Ana, que lhe ficava diante, em pouca distancia, 

para o meio do Campo ou Praça, que dela tomou o nome. (…) até que no ano de 1769, querendo 

a Irmandade continuar as obras da Capela (por nós embargadas havia muitos anos) 

despertaram contra si o zelo do Sereníssimo Senhor Dom Gaspar Arcebispo, e Senhor de Braga, 

que atendendo à deformidade, que a dita Capela fazia no meio da melhor Praça, que tem a 

Cidade, a mandou demolir, e arrasar ficando a nossa Igreja mais patente aos olhos de 

todos, os que passeando pelo Campo, não cessam de admirar a magnificência e 

altura dela; e louvar ao mesmo tempo a prudência do dito Senhor Arcebispo.4 

   

 

                                                            
4 Arquivo Distrital de Braga (manuscrito), Mapa das Ruas de Braga (1750, Ricardo 

Rocha), (Editado em Vols I e II, Braga, 1989). 

 



  

Da construção da Capela de Nossa Senhora da Aparecida, no edificado dos 

Congregados, em Braga 

 Se a presença destas Igreja e Casa do Oratório marcava indelevelmente a imagem do 

campo de Sant’Ana, a Capela de Nossa Senhora da Aparecida parece ser, pelo contrário, 

um ‘simples e pequeno’ santuário reservado para os Padres e Irmãos leigos Oratorianos, 

sediados em Braga: afastada da cidade, fechando-se no interior do majestoso conjunto 

edificado, instalada no primeiro andar, não se faz anunciar sobre espaços abertos 

internos ou envolventes ao conjunto, sendo que o seu acesso, pelo interior dos espaços 

privados, enfatiza o caráter íntimo deste lugar.  

 

 

 

Figura 3 – Localização da Capela de Nossa Senhora da Aparecida no conjunto dos Congregados 

 

 Encaixa-se numa pequena reentrância da empena nascente da Igreja, que resulta da 

diferença de amplitude entre a nave do templo e respetiva capela-mor. Uma posição que 

comummente, nos templos pós tridentinos, é também coincidente com a de tribuna 

privilegiada sobre o altar, permitindo ampliar o espaço de assembleia, e que no caso dos 

Congregados se vê condicionada pelo fecho tardio da nave e construção do respetivo coro 

alto. Deste modo, a localização da Capela de Nossa Senhora da Aparecida, também 

poderá denunciar, a opção por um local de observação privilegiado, pelos Oratorianos, 

para dentro da sua Igreja. 

 Do ponto de vista planimétrico, a largura da Capela configura-se por via da diferença 

entre a amplitude da nave e da capela-mor, enquanto a sua extensão/comprimento 

coincide, afinal, com a profundidade da capela-mor da Igreja. Estando, assim, 

condicionada a dimensão da planta (com a e b, na Figura 4, pré-determinados), é 



  

precisamente nas relações altimétricas e respetiva partição que o desenhador encontra 

maior liberdade de ação. Nesta circunstância, o riscador optou, possivelmente de forma 

intencional, por uma matriz volumétrica regular, de inspiração ‘clássica’/euclidiana, 

assente num paralelepípedo cuja altura e comprimento são iguais, numa modelação 

tradicional ad quadratum. 

 

 

Figura 4 – Matriz volumétrica da Capela e seus elementos 

 

 Neste paralelepípedo genérico (na Figura, à esquerda) destaca-se depois uma divisão 

da sua altura em duas partes (a/2) de que resulta inferiormente o corpo da nave e 

superiormente a elevação de um tambor (na Figura, à direita), cujo centro coincide com 

o ponto médio dos comprimentos dos eixos longitudinal e transversal da Capela. 

 O espaço da nave é composto por uma sequência de três tramos (b+c+b), sendo que o 

tramo central (c.b) se destaca pela correspondência com a elevação do lanternim, 

acolhendo a altura máxima do volume em que se inscreve a Capela (a). Os módulos 

laterais são iguais, apresentando novamente uma planta de matriz quadrada (b.b) e têm 

metade da altura total do lanternim (a/2). O tramo central destaca-se ainda pela 

inscrição de uma elipse no retângulo da planta, a qual serve de base ao lanternim, cujo 

corpo do tambor corresponde a um cilindro (elíptico) rematado por cúpula parabolóide 

(elíptica).   

 Deste modo, a matemática revela-se naturalmente como instrumento 

elementar/básico da estrutura e da estética do projeto, nomeadamente no que se refere 

ao controlo da configuração, medida e relações proporcionais da forma/espaço 

construído, bem como à consciente integração de formulários decorativos. É 

precisamente neste raciocínio, da compreensão da relação entre partes, que nos é 

permitido avançar na interpretação da composição dos elementos verticais da Capela. 

Por outro lado, e de acordo com a natureza das áreas disciplinares envolvidas, deveremos 

ressaltar o caracter gráfico da investigação, procurando revelar esquemas que expressem 



  

modos de organização mental do espaço. Na análise da secção longitudinal da Capela 

destacamos novamente a relação de 1 para 2 e a divisão do corpo da nave nos três tramos 

anteriormente reportados (Fig. 5). 

 

 

 

Figura 5 – Secção Longitudinal da Capela com a respetiva antecâmara.  

 

Da interpretação com régua e compasso, perscrutando os passos do 

desenhador 

 No quadrado em que inscreve a secção longitudinal, inscrevemos (fig. 6) uma 

circunferência com diâmetro (a) igual ao lado do quadrado e cujo centro é o intradorso 

do arco de suporte ao corpo do lanternim. Nesta circunferência, podemos esboçar outras 

três, com diâmetros (a/2 = metade do da circunferência maior): duas correspondentes 

ao corpo da nave e a terceira correspondente ao corpo do lanternim, e de cuja conjugação 

se admite a regulação do volume geral da Capela. 



  

 

 

Figura 6 – Composição espacial da secção longitudinal da Capela 

 

 Outro aspeto comum na delineação deste espaço é a posição ocupada pelos centros 

das circunferências, que coincidem com os arcos das abóbadas e correspondem aos 

pontos geradores da decoração aplicada; algo completamente justificável por motivos 

práticos da concretização do idealizado em estaleiro de obra, nomeadamente na 

instauração de pontos de suporte à definição do risco (a delineação destes é suportada 

por corda fixa ao centro de circunferência que regula distâncias e disposição de 

elementos). Assegurava-se, deste modo, a coordenação entre a delineação do espaço e o 

controlo na resolução construtiva e ornamental da obra idealizada. 

 Quanto à dimensão qualitativa da arquitetura, no que se reporta à adequação e correta 

distribuição das partes, bem como à harmonia dos elementos calculada segundo 

especificações quantitativas ou abstratas, procuramos também a existência de prováveis 

unidades de medida, eleitas como módulo, e que abrangessem a forma total do edifício. 

Aplicando também sobre a mesma secção longitudinal uma malha quadrada (fig. 7), foi 

possível determinar a unidade padrão aqui usada: corresponde à medida coeva do palmo 

(aproximadamente 0,22m) e percebeu-se que esta não só regula a distribuição e 

segmentação espacial, como o posicionamento e regulação dos constituintes 

ornamentais (pilastras, capitéis e frisos) ou dos elementos decorativos (medalhões, 

conchas e florões). É daí evidente a obediência do desenho da Capela a esta malha, 

verificando-se notórias coincidências com a altura das pilastras, dos arcos, das cornijas, 

bem como das aduelas de arcos ou dos óculos, no lanternim, e revelando-se uma 

estratégia muito vinculada a princípios da teoria vitruviana, nomeadamente na 



  

composição dos planos de contenção espacial, mais precisamente, os de ordinatio, 

dispositio, symmetria e eurythmia.  

 

 

Figura 7 – Regulação proporcional e métrica na seção longitudinal da Capela 

 

 A constância detetada na medida do construído assegura a estabilidade do organismo 

espacial, regulando de modo evidente a distribuição e segmentação espacial, bem como 

o posicionamento e regulação dos constituintes ornamentais (pilastras, capitéis e frisos) 

ou dos elementos decorativos (medalhões, conchas e florões).  

 Avançando na interpretação de relações proporcionais, e tomando-se como referência 

o Curso de Arquitetura de Blondel (1675-1683) que sabemos ter feito parte da biblioteca 

do arcebispo D. Gaspar de Bragança, constatamos que são vários os seus esquemas 

proporcionais que também enriquecem o desenho da Capela; entre eles: o retângulo da 

raiz quadrada de 2 (associado à diagonal do quadrado e identificado, por exemplo, nas 

portas) ou as proporções dupla, sesquiterceira e suprabidivisora de terceiras partes 

(algumas destacadas na figura).  

 

Da regulação proporcional e métrica do Retábulo 

 Aplicamos a mesma metodologia à secção transversal do espaço que inclui o retábulo 

(Fig. 8), percebemos, desta vez, que a forma global do retábulo se inscreve num retângulo 

cujo lado também advém de diagonais inscritas num quadrado de lado (b), remetendo 

para a ‘notável’ proporção associada ao ‘número de ouro’:  Φ =
1+√5

2
.  

 Trata-se de um retângulo identificado com a denominada ‘divisão em média e extrema 

razão’, com fundamentada leitura algébrica e cujo apurado valor estético foi desde 



  

(quase) sempre reconhecido. Geometricamente, a sua delineação com régua e compasso 

é, mais uma vez, de belíssima simplicidade e tem outras associações, por exemplo, 

através de um triângulo isósceles, ou de um pentagrama, ou ainda com a delineação de 

aproximações a uma espiral (logarítmica), apelidada de ‘milagrosa’. 

 

 

Figura 8 -Regulação proporcional do retábulo e individualização de matriz retangular áurea.  

  

 De volta à pesquisa de regularidades, ainda sobressai que o arco na zona superior do 

retábulo pertence a uma circunferência cujo centro coincide com o coração da imagem 

da Senhora da Aparecida. Mais do que uma coincidência compositiva, na regulação de 

partes, parece-nos revelar uma consciente coordenação entre composição e simbologia, 

fazendo incidir o olhar de quem contempla a obra, com o foco da devoção, o Coração de 

Maria.  

   

 

De algumas notas sobre a ornamentação e decoração do espaço 

 Após a análise à matriz do espaço, devemos ainda destacar coincidências entre os 

ornamentos arquitetónicos e motivos decorativos da Capela com a imagética em 

circulação à época, nomeadamente em gravuras e tratados de arquitetura, objetos de 

culto de uma elite informada e, simultaneamente, instrumentos essenciais na formação 

de arquitetos e do gosto dominante (fig. 9).  

 



  

 

Figura 9– Comparação com a tratadística coeva – referentes formais e ornamentais: 1, 4 e 6 — Antonio Visentini 
(Osservazioni di Antonio Visentini architetto veneto che servono di continuazione al trattato di Teofilo Gallaccini 

sopra gli errori degli architetti, 1771, págs. 27, 41 e 91); 2 — Jeremias Wachsmuth (Desenho para Cartela, 1750-56); 
3 — Franz Xaver Habermann (Desenho de altar, 1740-60); 5 — Francesco Borromini (Opus Architectorum, 1725, pág. 

IX). 

 

 Na figura, está patente a metodologia que adotamos: confrontaram-se os principais 

componentes da Capela a gravuras e ilustrações da tratadística, através da sobreposição 

destas gravuras aos alçados internos do espaço. Para isto, identificaram-se algumas das 

principais obras coevas, entre as quais os tratados de François Blondel (Cours 

d'Architecture, 1675-1683), Andrea Pozzo (Perspectivae Architectorum et Pictorum, 

1693-1700), Antonio Visentini (Osservazioni di Antonio Visentini, architetto veneto, che 

servono di continuazione al trattato di Teofilo Gallacini sopra gli errori degli architetti, 

1771) e Francesco Borromini (Opus Architectonicum, 1725), bem como várias gravuras 

austro-húngaras, nomeadamente de Franz Xaver Habermann e Jeremias Wachsmuth. 

 Por outro lado, e face à atribuição da obra a André Soares, procuraram-se, pela mesma 

via, coincidências entre os formulários aplicados na composição e na decoração deste 

espaço com os aplicados em obras coevas de André Soares (fig. 10).  

 

 

 



  

 

 

Figura 9 – Comparação com a obra de André Soares – referentes formais e ornamentais: 1 e 7 - Palácio do Raio 
(1752); 2 - Igreja de Santa Maria Madalena da Falperra (1753); 3 e 6 - Casa da Câmara (1753); 4, 5, 8 e 

10 - Fachada da Igreja dos Congregados (1761); 9 - Paço Arquiepiscopal de Braga (1743-44). 

 

 Na comparação com outros elementos do conjunto da obra edificada atribuída a 

André Soares, encontramos, por exemplo, semelhanças com o coro alto e a porta 

principal da fachada da própria Igreja dos Congregados. Além disso, há também 

similitudes com elementos de outras das suas obras, nomeadamente: a portal lateral, 

janelas e portal do Palácio do Raio (1752), a moldura de janelas da Casa da Câmara (1753) 

e a fachada da Igreja de Santa Maria Madalena da Falperra (1753). Coincidências que 

atestam a circulação de formas, seja por via de mestres desenhadores ou mestres 

canteiros, no espaço (Braga) e no tempo (meados do XVIII). 

 

Do espaço percebido, em termos relativos ante a presença humana & em 

conclusão 

 A análise da Capela de Nossa Senhora da Aparecida, aprofunda-se ainda através de 

desenhos e fotomontagens (Fig. 11), que permitem registar as propriedades materiais da 

construção, nomeadamente da sua cor e textura, revelando-se contrastes e 

concordâncias essenciais à qualificação do espaço. Porém, de entre os aspetos 

qualitativos da Capela destaca-se a capacidade de engano do olhar relativamente à escala 

do espaço percebido.  



  

 Embora constrangido pelos limites físicos da planimetria, e regulando-se pelas lógicas 

evidenciadas nas matrizes métrica e proporcional identificadas, a modelação plástica da 

Capela integra ajustes óticos que dotam o seu espaço de uma escala aparentemente mais 

robusta do que aquela que as suas medidas nos revelam. Um engano somente 

denunciado no confronto direto da construção com o indivíduo expondo o contraditório 

entre a pequenez física da medida experimentada pelo corpo e a grandeza percebida pelo 

olhar.  

 

 

Figura 10 – O espaço – Fotomontagens do alçado longitudinal e do retábulo, a par da planta de tetos.  

 

 De facto, a experiência visual da Capela induz-nos numa visão grandiosa, sendo ela 

fundada em três parâmetros: abrangência visual do conjunto (Fig. 12), ajuste de medida 

contrariando a recessão perspética percebida e controlo de luz/sombra. A distribuição e 

relações abstratas dos elementos conformadores de espaço permitem concentrar dentro 

dos limites dos cones visuais identificados (definidos a partir de pontos de vista 

determinantes na apreensão do espaço relativamente ao seu desenvolvimento em 

profundidade, Pv1, e em altura, Pv2), possibilitando a captura imediata de uma imagem 

global do organismo construído. Por outro lado, e mais particularmente no que se refere 

à visão na vertical (Pv2), absorvendo o desenvolvimento em altura do lanternim, os 

elementos mais distantes ao observador são progressivamente sobredimensionados 



  

anulando os efeitos da recessão perspética e contrariando percetivamente a efetiva 

pequenez física do espaço. Na sequência deste ajuste de medida dos ornamentos, a 

medida do visto é aparentemente constante, anulando a natural diminuição ótica, e 

interferindo na avaliação sensitiva da dimensão, distância e relações internas do espaço. 

Claro que a estes elementos acresce o controlo na entrada de luz natural pelo lanternim. 

Na visualização da nave (a partir de Pv1) os três tramos da composição volumétrica 

(b+c+b) correspondem igualmente a momentos de maior (c) e menor intensidade de luz 

(b). Numa lógica afim, e agora relativamente à visualização do lanternim (Pv2) a entrada 

primordial de luz na Capela, através dos seus óculos, coloca-se numa posição intermédia 

entre o espaço corpóreo (a nave) e o limite alcançado pelo olhar (a cúpula). Assim, em 

ambas as situações, reforçando-se a intensidade luminosa de elementos intermédios, 

acentuada pela capacidade de reflexão dos estuques, forçando contrastes de luz/sombra 

que, associados à intensa plasticidade dos ornamentos empregues, perturbam a perceção 

da medida absoluta da construção.  

 

 

 

Figura 11 – Localização dos principais pontos de vista do espaço, PV1 e PV2, e identificação dos cones visuais e raios 
visuais. 

 

 Contudo, e apesar da aparente incongruência consequente à experiência visual de um 

espaço grandioso e aos limites denunciados pela experiência corpórea da matéria que 

delimita o espaço (cuja amplitude não é muito distante da envergadura do corpo 

humano), prevalece a averiguação sinestésica operada a partir do olhar. Um engano, 



  

devedor de uma elevada mestria na composição arquitetónica (nomeadamente na 

capacidade de modelação de matéria, espaço e luz), regulada por preceitos da 

matemática (medida e proporção) e da ótica (medida e proporção percebidas pelo olhar). 

 Porém, e tendo em atenção a metodologia gráfica aplicada na análise, a pequenez 

física da Capela revela-se, de modo inquestionável, somente aquando da introdução da 

figura humana nos desenhos (Fig. 13). Desmorona-se, por essa via, a razão intuída a 

partir da composição e relações abstratas percebidas, para se evidenciar uma razão 

factual, a da medida concreta da construção. Uma circunstância que em nada diminui a 

obra, antes pelo contrário, amplia-a no que revela da sensibilidade espacial e mestria do 

seu desenhador no controlo dimensional e qualitativo do espaço.   

 

 

 

Figura 13– Espaço e escala – A obra na relação com o corpo 

  

 A qualidade deste espaço, que se agiganta perante os nossos olhos, mostra a 

importância do domínio das ciências matemáticas na construção mental que preside o 

projeto de arquitetura. Porém, e além dos aspetos expostos, não deveremos sonegar a 

importância no ajuste empírico de absolutos métricos e proporcionais, conforme a 

cultura moderna da perspetiva no controlo da forma percebida. Contudo, é precisamente 

a partir deste ajuste de constâncias dimensionais e referentes proporcionais, que se 



  

permite a sua perceção pelo olhar, já que, de outro modo, estes seriam desvirtuados pela 

deformação ocular.   

 É sob estes pressupostos, os do contexto artístico e os científicos que consubstanciam 

opções do desenho, que a presente investigação, centrada na pequeníssima e singular 

Capela de Nossa Senhora da Aparecida, procura descodificar, através de régua e 

compasso, a aritmética e a geometria intrínsecas à modelação e qualificação da sua 

forma/espaço, seguramente concebido por um competente riscador, um arquiteto 

instruído e conhecedor das mais eficazes regras matemáticas aplicadas ao desenho de 

espaço. 
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