
D. MIGUEL DA SILVA 
(Évora, c.1480 – Roma, 1556), entre outras valências 
Bispo de Viseu e Cardeal, assume-se na História como 
um relevante prelado português, sendo-lhe reconhe-
cida a valência de um diplomata hábil e de um erudi-
to nos termos em que o século XVI configura o termo. 
Por sua influência, um vasto conjunto de encomen-
das foram realizadas e marcadamente – na sua exe-
cução – tenderam ao definir de um gosto e de uma es-
tética que, passados cinco séculos, são reconhecidos 
como inspiradores e pioneiros no panorama nacio-
nal, nomeadamente na produção arquitectónica, mas 
também no caso da produção de uma comummente 
designada Escola ou Oficina Viseense de pintura, que 
possui em grande número de exemplares a protecção 
derivada da classificação enquanto Tesouro Nacional. 
O Bispo D. Miguel da Silva – o “quase-Papa” portu-
guês – é a figura basilar do Congresso “Habitar [Patri-

mónio] Viseu: D. Miguel da Silva – a obra ao tempo” 
(21 e 22 de Novembro de 2014), cujo objectivo é o de 
mapear algumas das abordagens que sobre D. Miguel 
existam já e possam ser continuadas no futuro.
Nessa senda, este “subsídio” (recorrendo a um termo 
em desuso) para um roteiro e sugestão de guia, aponta 
aqueles elementos patrimoniais que de modo inequívo-
co podem ser a D. Miguel associados na cidade de Vi-
seu e, onde e como se realizar o contacto directo com os 
mesmos, sem mediação, embora com a garantia cien-
tífica possível – incorporando as inevitáveis limita-
ções inerentes ao formato desta publicação e ao Esta-
do da Arte – da informação fornecida. Ao indicado 
acresce igualmente como de relevo, o mais extenso 
acervo documental (nomeadamente epistolar) refe-
rente a D. Miguel da Silva existente em Viseu, à guar-
da do Museu Grão Vasco.
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D. MIGUEL DA SILVA, 
O CARDEAL EM VISEU

MUSEU GRÃO VASCO 
3ªF: 14:00 > 18:00 
4ªf a dom: 10:00 > 18:00 
(última entrada às 17:30)
Encerrado: 2ªF e 1 de janeiro, domingo de Páscoa, 
1 de maio, 24 e 25 de dezembro.

SÉ DE VISEU
2ªf a sáb: 09:00 > 12:00 / 14:00 > 18:00 
Dom: 09:30 > 12:00 / 14:00 > 19:00 
(acesso condicionado durante as celebrações)

TESOURO DA SÉ
3ªf a sáb.: 9:00 > 12:00 / 14:00 > 17:00
Dom.: 14:00 > 17:00
Encerrado: 2ªf

FONTELO
(Solar - acesso permitido apenas ao recinto)
(“Mata do Fontelo”- acesso pedonal ilimitado 
em termos de horário)
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Destinadas à desaparecida ca-
pela de Santa Marta, no Paço 
Episcopal do Fontelo, Cris-

to em Casa de Marta e Maria (Gas-
par Vaz, 1535-1540) e a Última Ceia 
(Vasco Fernandes, 1535), são parte 
integrante e eminente, de pleno di-
reito, do acervo do Museu Grão Vas-
co. No caso da última, possui como 
distinta originalidade a relação en-
tre o registo das figuras, desenvol-
vido de modo contínuo e sem inter-
rupções, num suporte dividido em 
três partes. As cenas unificam-se e 
interligam-se visualmente através 
da representação de um muro que 
as percorre, num plano intermé-
dio, ou do pavimento que lhes con-
fere uma certa continuidade, no pla-
no inferior. No painel central desta-
ca-se a figura de Cristo, que segura 
o cálice eucarístico, e é ladeado por 
São Pedro, São João e outro após-
tolo. A acompanhar o grupo está 
São Mateus, de perfil, representado 
como evangelista, em atitude de es-
crita, é identificado através de uma 
inscrição na sobrepeliz. Do lado es-
querdo, agrupam-se, outros apósto-
los, em torno do prolongamento da 
mesa, que termina em L. Já do lado 
direito, Judas surge em traje ama-
relo segurando um saco de moedas, 
que simboliza a sua traição. A pri-
meira das obras, que representa a 
ceia de Cristo em casa de Marta e 
Maria, irmãs de Lázaro, entre mui-
tos aspetos tem a particularidade 
de incluir a representação do enco-
mendante, D. Miguel da Silva, cujas 
armas figuram nos plintos das co-
lunas centrais. Outras figuras com-
plementam a composição, destacan-
do-se a de Lázaro que ladeia Cristo 
à esquerda. Do lado direito, a figu-
ra de Maria, pensativa e em primei-
ro plano, segue o modelo da gravura 
de Albrecht Dürer, em Melancolia I 
(1514). Representa-se ainda, do lado 
direito ao fundo, Santa Marta domi-
nando o Dragão, episódio relaciona-
do com a vida desta Santa, a quem se 
dedicava a capela do Paço Episcopal.

Pintadas inicialmente para as 
diferentes capelas da Cate-
dral as cinco pale de altar en-

comendadas por D. Miguel da Sil-
va, São Pedro, Calvário, Batismo de 
Cristo, Pentecostes e São Sebastião 
estão desde 1916 à guarda do Museu 
Grão Vasco. O São Pedro (c.1529), 
é o antigo retábulo da capela late-
ral direita da Catedral de Viseu, de-
dicada ao apóstolo, tendo mais tar-
de sido transposta para a sacristia, 
onde permaneceu até 1916. Conside-
rada a obra-prima de Vasco Fernan-
des, esta representação do primeiro 
papa da Igreja Católica, impressiona 
pela sua dimensão e atenção ao por-
menor, tão manifesto no seu expres-
sivo rosto de olhar frontal, na capa 
ou pluvial de brocado que enverga, 
ou na tiara papal com que está co-
roado. Duas aberturas, ladeando 
o trono, prolongam o espaço e re-
presentam cenas alusivas à vida do 
apóstolo. O rigor da composição e o 
tratamento exímio na aplicação de 
zonas de luz e sombra fazem desta 
obra um ícone da supremacia do po-
der espiritual sobre o temporal. Na 
predela, figuram São João Evangelis-
ta e Santo André, São Bartolomeu e 
São Tomé (?), São Paulo e São Tiago. 
O Calvário (Vasco Fernandes, com 
a colaboração de Gaspar Vaz, 1530-
1535) originalmente localizado no 
topo Sul do transepto, na capela do 
Santíssimo, representa numa com-

posição de alguma simetria, Cris-
to crucificado entre o Bom e o Mau 
Ladrão. A seus pés, figuram a Vir-
gem e o grupo das Santas Mulheres, 
de expressões visivelmente doloro-
sas. Por entre uma multiplicidade de 
personagens, podem distinguir-se 
ainda as cenas do transporte da es-
cada, à esquerda, e o enforcamento 
de Judas, à direita, enquanto ao cen-
tro um outro grupo reparte entre si 
as vestes dos supliciados. Na predela 
representa-se Cristo Perante Pilatos, 
Descida da Cruz e Descida de Cris-
to ao Limbo, como complemento ao 
retábulo com a narrativa do ciclo da 
Paixão. A tensão dramática da cena 
é acentuada pela expressividade dos 
rostos de formas grotescas. No Bap-
tismo de Cristo (Vasco Fernandes 
com a colaboração de Gaspar Vaz, 
1530-1535), representa-se a cena do 
baptismo de Cristo no rio Jordão, 
ocupando as duas figuras principais 

— João e Jesus — um lugar de desta-
que na composição. Outras cenas se-
cundárias foram também incluídas: 
atrás, do lado esquerdo, São João 
Baptista pregando no deserto, en-
quanto do lado direito, dois anjos se-
guram a túnica de Cristo. Na prede-
la tripartida figuram São Paulo Ere-
mita (?), São Jerónimo, e Santo An-
tão. O Pentecostes (Vasco Fernandes 
com a colaboração de Gaspar Vaz, 
1530-1535) apresenta o episódio da 
descida do Espírito Santo sobre os 

apóstolos e Nossa Senhora, que na 
representação artística assume mui-
tas vezes a forma de uma pomba ou 
de múltiplas línguas de fogo. O gru-
po é aqui representado num interior 
marcado por uma arquitectura clas-
sicizante, onde se destaca a abóba-
da de nervuras semelhantes a cor-
das com nós, idêntica à existente na 
Sé de Viseu. O modelo desta pintu-
ra é em tudo semelhante ao realiza-
do por Vasco Fernandes para o retá-
bulo destinado ao Mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra. Na predela figu-
ram os bustos de Santa Luzia, San-
ta Margarida e Santa Catarina. Fi-
nalmente, do conjunto das pale, São 
Sebastião, originalmente localiza-
do numa capela do claustro renas-
centista da Sé de Viseu que mostra 
o mártir atado a uma coluna, eleva-
do num pedestal, e regista o preciso 
momento em que os carrascos o exe-
cutam com setas, enquanto um anjo 
transporta uma palma, símbolo dos 
martirizados. À brutal crueldade da 
cena contrapõem-se alguns objectos 
que, embora discretos, pertencem a 
um universo do quotidiano e con-
ferem à cena uma ilusão do real, tal 
como as vestes deixadas em monte, 
as tamancas abandonadas ou a alja-
va no chão. Em baixo, na predela, e 
enquadrados por uma paisagem que 
se desenvolve de modo contínuo, re-
presentam-se Santo Estevão, São 
Brás e São Roque.

AS PINTURAS DA 
CAPELA DE SANTA 
MARTA DO FONTELO 
(1535-1540)

AS PALE DA SÉ DE VISEU 
(c.1529-1535)

Cristo em Casa de Marta e Maria (Gaspar Vaz) - Museu Grão Vasco
Fotografia de Carlos Monteiro (DGPC/ADF)

São Pedro (Vasco Fernandes c/ Gaspar Vaz) - Museu Grão Vasco
Fotografia de José Pessoa (DGPC/ADF)

Pentecostes (Vasco Fernandes c/ Gaspar Vaz) - Museu Grão Vasco
Fotografia de José Pessoa (DGPC/ADF)

Baptismo de Cristo (Vasco Fernandes c/ Gaspar Vaz) - Museu Grão Vasco
Fotografia de José Pessoa (DGPC/ADF)
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O piso térreo do atual claus-
tro da Sé de Viseu, construí-
do sobre o gótico de D. Egas, 

deve a sua existência à encomenda 
de D. Miguel da Silva e é provavel-
mente obra do seu arquiteto particu-
lar, o italiano Francisco da Cremona. 
Inspirado possivelmente no claustro 
do palácio Ducal de Urbino, é qua-
drangular, apresentando em cada ala 
quatro arcos de volta perfeita, assen-
tes em colunas jónicas, com colari-
nho e capitel compósito não canó-
nico, sobre murete, e cobertura em 
abóbadas de arestas decoradas com 
bocetes com as armas de D. Miguel. 
A data de início da sua construção 
é difícil de confirmar devido á es-
cassez documental mas encontra-

-se certamente balizada entre finais 
de 1525-inícios de 1526 (provisão de 
D. Miguel da Silva no bispado por 
D. João III) e 1528 (em que pela pri-
meira vez temos notícia da sua pre-
sença em Viseu). A data de térmi-
no da obra oferece menos dúvidas 
uma vez que um alvará régio datado 
de 1534 refere “(...) o muro da parede 
da crasta nova que o dito Bispo ago-
ra fez (...)” apresentando assim a obra 
como concluída. Encontramos as-
sim em plena era do manuelino, não 
só na cidade, mas ainda no país, um 
enxerto da mais actual linguagem 
renascentista, evocando o ambien-
te palaciano das cortes italianas, tão 
grato a D. Miguel da Silva (apesar do 
contexto religioso da obra).

No coro alto da Sé de Viseu 
encontra-se, ainda que mui-
to alterado, parte substan-

cial do cadeiral mandado fazer por 
D. Miguel da Silva propositadamen-
te para este espaço, já depois da sua 
partida para Roma “(...) em dia de 
Santa Maria Madalena de 1539 (...)” 
e elevação à dignidade cardinalícia 
em 1541 (in pectore em 1539). Exis-
te uma descrição do mesmo, anterior 
às modificações que lhe alteraram a 
feição, por Botelho Pereira (1630): “D. 
Miguel da Silva fez com liberal magni-
ficiência o Coro da Sé, de figuras tão 
bem lavradas, invenções e debuxos 
que, sendo tudo pau, parecem cera, 
ou de pinturas mui primas com mil 
invenções d ánjos e meninos tocando 
vários instrumentos poderão enganar 
a vista, e careceremos do segundo sen-
tido, pelo alto, junto ao friso de letras 
entalhadas de um pau branco e ouro, 
se lê este letreiro que cerca o coro em 
redondo e diz assim: Michael Sylvius 
Proesbiter Cardinalis Tituli Basilicae 
Sanctorum Duodecim Apostolorum 
anno 1544 Episcopus Visensis, Seden-
te Paulo Tertio Pontífice Máximo, et 
Rege Joanne Tertio Portugaliae.” Este 
letreiro bem como as duas cadeiras 
denominadas “dos reis” desaparece-
ram na reforma arquitetónica e ar-
tística da Sé de Viseu levada a cabo 
pelo Cabido durante a sede vacante 
de 1720-1741.

A excelência do labor da prata 
portuguesa surge exaltada na 
custódia da Sé de Viseu, en-

comendada por D. Miguel da Sil-
va e datada de acordo com a inscri-
ção incisa na base: “MICHAEL SIL-
VIUS EPISCOPUS VISENS. D. D. AN 
MDXXXIII”. A alfaia possui afini-
dades com outros exemplares coe-
vos, demonstração da pujança que 
as artes metálicas atingiram no Por-
tugal da primeira metade do século 
XVI.  O Gótico final, visível nas ner-
vuras do baldaquino e do nó da haste, 
combina-se com a linguagem classi-
cizante dos janelões abertos no dito 
nó, do friso de óvalos e da coroa de 
louros, ambos a decorar a base. O re-
sultado é uma peça eclética, que ba-
lança entre a afirmação renascentista 
e a permanência da gramática góti-
ca, que tardava em abandonar as ar-
tes portuguesas da centúria de Qui-
nhentos. Incorpora igualmente um 
interessante conjunto iconográfico 
(três representações) em vulto ple-
no: São Sebastião, Santo Bispo (não 
identificado) e Cristo [Bom Pastor].

A atual Quinta do Fontelo, e 
bem assim o seu Paço (resi-
dência episcopal desde a Ida-

de Média, actualmente Solar do 
Dão), resultam de construções e rea-
daptações sucessivas que, ao longo 
de várias centúrias, moldaram a fa-
cies do atual conjunto.
Nesse sentido, para evocar a obra 
de D. Miguel da Silva, é necessário 
ater mais às descrições documentais 
do que às permanências materiais. 
D. Miguel da Silva, logo em 1528, 
procedeu à troca e compra de vá-
rias propriedades com o intuito de 

“(...) acreçemtar e amplyar e nobre-
çer a sua quinta e couto do fontello 
(...)”, dando assim início a uma vasta 
campanha de obras com o intuito de 
modernizar o espaço e adaptá-lo às 
necessidades da vida cortesã a que 
estava avezado. De acordo com Bo-
telho Pereira (1630): “Deo este Prela-
do principio á vistosa, e alegre Quin-
ta de Fontello, posto q já devia de ha-
ver algua cousa, q gosava deste nome, 
como se vê d álguas apprsentaçoens, 
mas não com a grandeza, q hoje tem, 
q a pedaços ajuntou este Bispo, e cer-
cou algua parte, e de pois acabou de 
a cercar D. Gonçalo Pinheiro”. As 
obras ter-se-ão iniciado brevemente 
porque, de acordo com as Memórias 
Paroquiais, no ano de 1530 D. Mi-
guel da Silva “(...) fez o coutto, matta 
e jardim, todo magestoso e nas histo-
rias celebrado, complettando outras 
grandezas que erão partes de seu ani-
mo grandioso; porque dentro do mes-
mo jardim se estendião grandes ruas 
de parreiras, tanques mui formosos, 
fontes de grande artificio e outras no-
táveis curiosidades (…)”. A beleza 
dos jardins do Fontelo criados por D. 
Miguel da Silva encontrou o seu má-
ximo panegírico na obra Fontellum 
de António de Cabedo, datado pro-
vavelmente de 1553. Em relação ao 
Paço, embora a documentação dei-
xe claro que existiu igualmente uma 
intervenção de D. Miguel da Silva 
a esse nível, não esclarece as suas 
nuances e, os vestígios hoje existen-
tes, não nos permitem uma leitura 
estilística isenta de erro.

O PISO TÉRREO DO 
CLAUSTRO DA SÉ 
DE VISEU 
(1528 – 1534)

O CADEIRAL DO 
CORO-ALTO DA SÉ 
DE VISEU 
(1544)

A CUSTÓDIA “DE” 
D. MIGUEL DA SILVA 
(1533)

FONTELO 
(QUINTA E PAÇO)

Fotografia de Luís Belo Fotografia de Luís BeloFotografia de Luís Belo Fotografia de Luís Belo
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