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Resumo: 
O tímpano tem no universo da escultura arquitetónica românica um lugar 
protagonista. Foi nos tímpanos que se concentraram os motivos de maior 
importância iconográfica, assim como, grande parte dos temas figurativos. A 
exuberância decorativa presente nas entradas das igrejas medievais está intimamente 
relacionada com a função e simbólica do portal na mentalidade religiosa medieval. 
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Abstract: 
The tympanum is the world of Romanesque architectural sculpture a place of 
prominence. It was in the tympanums that have focused the most important 
iconographic motifs, as well as much of the figurative themes. The decorative 
exuberance present at the entrances of medieval churches is closely related to the 
function and symbolic of the portal medieval religious mentality. 
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Metodologia e objetivos do trabalho 
 
 
         Esta incursão no universo da escultura românica portuguesa visa analisar e 
interpretar o conjunto de tímpanos historiados que chegaram à atualidade (Mapa I). 
Estamos perante um cenário pouco significativo quanto à perspetiva numérica, mas 
indicador da arte desenvolvida no atual território português. O presente assume-se 
como um contributo importante do conhecimento da escultura exibida nos 
tímpanos das igrejas românicas nacionais, locais de excelência para a representação 
dos programas iconográficos.  
 
         Depois de identificadas as esculturas passamos à contextualização das obras 
no cenário do românico nacional. Sem nos alongarmos, daremos conta das 
principais caraterísticas da escultura românica portuguesa. Apesar da magreza 
técnica e iconográfica, quando comparada com a riqueza escultórica além-fronteiras, 
como a França ou Espanha, a importância dos portais no contexto do edifício 
religioso é semelhante. O portal assume uma função simbólica significativa dentro 
do templo medieval. Embora, o nosso objetivo presente não se concretize no 
desenvolvimento de uma monografia sobre o tema do portal, não podemos 
descorar a importância desta estrutura no contexto da mentalidade religiosa 
medieva. Por este motivo, é nossa pretensão dedicar alguma atenção ao portal e à 
simbólica do mesmo no quadro mental da sociedade medieval. 
 
         A análise bibliográfica e abordagem crítica da mesma é, também, mais um 
ponto importante no desenvolvimento deste trabalho. O tratamento dos tímpanos 
de plástica românica foi o tema da nossa tese de mestrado (Lopes, 2006), onde 
procedemos à análise iconográfica de cada uma das esculturas que chegaram ao 
presente. 
 

Reunida toda a bibliografia disponível sobre o tema, há que conhecê-la 
intimamente e dissecar toda a informação publicada até ao presente. Se nos últimos 
anos se verificou um crescimento no interesse pela arte românica, no cenário da 
historiografia nacional, e consequentemente o aumento de trabalhos sobre o tema, 
os tímpanos e os portais só muito sumariamente foram abordados, à exceção do 
trabalho levado a cabo por nós, na nossa tese de mestrado, onde os tímpanos 
românicos foram protagonistas. 
 
         Depois de ultrapassadas todas estas etapas estaremos melhor preparados para 
a análise e interpretação dos tímpanos historiados. É importante recordar que esta 
abordagem iconológica e iconográfica terá sempre presente o contexto histórico do 
monumento e as eventuais intervenções que possam ter adulterado ou vitimado as 
obras em estudo.  
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A escultura românica em Portugal: breve abordagem 
 
 

“A arte românica goza, em Portugal, muito merecidamente, de um 
grande prestígio, porque ela simboliza a época dos nossos primeiros reis, 
porque apareceu no tempo em que se forjou a nossa nacionalidade, 
porque corresponde à época em que desabrocha a nossa língua e porque 
representa o estilo e o gosto da sociedade correspondente ao período em 
que se estrutura o modo do nosso habitat com as freguesias e toda uma 
organização religiosa e vicinal de aldeamentos que chegou aos nossos 
dias e marca, ainda, muitas das nossas atitudes e classificações.” 
(Almeida, 2001: 55) 

 
 

         Não é objetivo deste trabalho, como já foi mencionado, a caraterização 
exaustiva da escultura românica nacional. Contudo, é essencial, para o presente, 
elucidar o leitor sobre as principais caraterísticas do românico português.  
 
 «A escultura românica em Portugal representa um período artístico 
caracterizado por uma notável originalidade nacional.» (Almeida, 2009: 37). Esta 
originalidade, de que o autor fala, ficou a dever-se ao confronto da nova plástica 
com as civilizações que passaram pela Península Ibérica. O românico português 
adoptou elementos da arte romana, germânica, bizantina e islâmica. E foi deste 
eclectismo que resultou a sua originalidade.  
 
 

“A proto-história persiste, nos aspectos ornamentais, com um pujança 
que se justifica pela dificuldade ou precariedade das civilizações romana e 
árabe. Esta situação é alias comum a outras zonas periféricas, aos 
grandes centros de cultura erudita, como a Bretanha, a Escócia e a 
Irlanda, onde a arte de raiz celta volta a afirmar-se.” (Miranda, 1995: 79)  

 
 
 Esta continuidade vai refletir-se num vocabulário artístico caraterizado por 
motivos abstratos e geométricos de raiz local, onde o bisel é adotado em detrimento 
dos modelos mais delicados dos grandes programas iconográficos internacionais. 
Contudo, uma vertente, que favoreceu a arte figurativa, irradiou dos centros mais 
eruditos como as escolas catedralicias ou os grandes mosteiros, vetores de cultura e 
locais de passagem dos peregrinos. Esta corrente figurativa encontra as suas raízes 
na arte europeia. Depois da arte anicónica promovida pelos árabes na Península 
Ibérica, e continuada pelos moçárabes e asturianos, seguiu-se uma fase que se serviu 
do caráter didático da imagem. Enquanto o Oriente cristão oscilava entre a 
iconoclastia e a adoração das imagens, o Ocidente repudiou a iconoclastia e utilizou 
a imagem teofania e pedagogia. (Lopes, 2006: 20) 
        
 A escultura românica portuguesa foi ao encontro da modéstia e simplicidade 
da arquitetura. Por aqui dominam os edifícios pequenos, testemunhos de programas 
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construtivos muito simples, de uma só nave, igrejas de três naves são uma exceção2. 
Há ainda a registar casos como, por exemplo, o da Sé de Braga, que prometia um 
programa mais ambicioso, mas se viu reduzido, ao longo do tempo, por motivos 
orçamentais.  
 

São, também, muito reduzidos os testemunhos de escultura de vulto, 
conotada com a idolatria na Alta Idade Média. Foram muito poucos os exemplares 
que sobreviveram até aos dias de hoje. O Anjo da Sé do Porto, em exposição no 
Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, constitui o ex-líbris da estatuária 
devocional românica. Apesar de bastante mutilada é a peça mais elaborada e 
conseguida entre a muito reduzida escultura tridimensional deste período artístico.   
   
         O românico português é o reflexo da conjuntura histórica da época. 
Proliferam pequenas igrejas que serviam reduzidas aglomerações populacionais; 
programas iconográficos modestos e reveladores de uma interpretação regional, que 
se afastam, de forma flagrante da riqueza iconográfica e apuro técnico dos grandes 
estaleiros franceses e espanhóis. 
 
         A escultura românica portuguesa é essencialmente arquitetónica. A sua 
existência veio completar e preencher o edifício arquitetónico. Isto não quer, de 
todo, dizer que o seu papel é subalterno ou secundário, mas que a escultura é parte 
integrante do edifício. A escultura vai concentrar-se nas cachorradas, nos portais, 
arquivoltas, capitéis e tímpanos. São os tímpanos que vão receber as representações 
mais significativas do ponto de vista doutrinário.  
 
         Nos tímpanos das igrejas românicas nacionais não se vão encontrar as 
extraordinárias representações do Apocalipse como, por exemplo, nos templos 
franceses. Este distanciamento vai verificar-se tanto do ponto de vista das 
composições iconográficas como técnicas. «O carácter narrativo e simultaneamente 
teofânico dos tímpanos franceses é substituído por uma leitura local onde Cristo em 
majestade é tratado sumariamente.» (Miranda, 1995: 84)   
 
 São apenas cinco os tímpanos ditos historiados que identificamos entre os 
cerca de setenta que chegaram aos nossos dias. Na escultura românica portuguesa, é 
flagrante a preferência pelos motivos não figurativos. Consequência da longa 
tradição proto-histórica, que não privilegiou o figurativo, e da influência iconoclasta 
bizantina e árabe no território que é hoje Portugal.  
 
         A ornamentação dos nossos tímpanos reflete as peculiaridades da escultura 
românica nacional: o forte espírito de síntese; a simplicidade iconográfica e o 
regionalismo técnico e interpretativo dos temas. Em momento oportuno voltaremos 

                                                           
2 As igrejas românicas de três naves em território nacional são apenas três: São Pedro de Rates, São Salvador 
de Travanca e Paço de Sousa. 
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a abordar, de forma mais complexa, a iconografia dos temas dos tímpanos do 
românico nacional, objeto de análise do presente.  
 
 Do ponto de vista técnico e quanto à técnica utilizada pelos escultores 
nacionais, ou aqueles que laboraram no nosso território, de uma maneira geral, 
podemos afirmar que, e citando as palavras de Carlos Alberto Ferreira de Almeida:  
 
 

“…a escultura românica portuguesa atinge um bom nível no trabalho de 
colunas e capitéis, encestando a decoração com muita variedade e, muitas 
vezes, com excelente técnica. Isto evidencia que as oficinas de escultura 
de colunas tinham tradição e escola artesanal continua. Já na decoração 
de arcadas e, sobretudo, nos relevos dos tímpanos é notória a 
inexistência e a falta de técnica torna-se evidente.” (Almeida, 1986:158) 

 
 
O portal: função estrutural, pedagógica e simbólica   
 
 

“Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. Todos 
os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas 
não lhes prestaram atenção. Eu sou a porta se alguém entrar por mim, 
estará salvo: há-de entrar e sair e achará pastagem. O ladrão não vem 
senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a 
tenham em abundância.” (João 10: 7-10)     

 
 

         A inscrição: «Hic domus dei est, et porta coeli», gravada junto da porta de entrada 
da igreja de São João Batista de Sepins, em Cantanhede, traduz de forma clara a 
importância do portal de acesso ao templo cristão no universo da mentalidade 
religiosa cristã. O portal da igreja assume-se como a «Porta do Céu», a porta de 
entrada no Paraíso. Ultrapassar esta estrutura significava caminhar em direção ao 
Senhor. A exuberância decorativa dos portais das igrejas românicas reflete o 
sentimento experimentado pelo homem medieval, quando penetrava na Casa de 
Deus. O portal definia o início da caminhada em direção a Deus e ao Paraíso.    
 
         A ausência de um estudo complexo sobre esta temática, a função e simbólica 
do portal no universo do edifício religioso medieval, representa uma lacuna na 
história da arte. Não podemos, contudo, deixar de mencionar o mais recente 
contributo de Marta Poza Yague (2016). A autora publicou um trabalho dedicado 
aos portais românicos de Castela e Leão. 
 
 Ambicionamos que o presente possa de alguma forma colmatar, ou pelo 
menos minimizar, esta escassez informativa, relativamente à bibliografia nacional.  
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         Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1986: 148), há décadas atrás, lamentou a 
inexistência de um estudo antropológico do portal necessário para o conhecimento 
da importância simbólica do mesmo. Em 1977, nas Journées Romanes de Saint-Michel de 
Cuxa, o tema do portal foi protagonista, contudo, e citando, novamente, Carlos 
Alberto Ferreira de Almeida, o tema foi abordado de maneira tímida e superficial 
(1979: 137). 
  
 Paulo Pereira, décadas mais tarde, reforça o protagonismo deste elemento no 
contexto da arquitetura religiosa medieva (2004: 106-107). Este autor, considerou o 
portal românico como «uma invenção própria, uma das originalidades do more 
romano ou da maneira romana» (Pereira, 2004: 106-107). A exuberância decorativa dos 
portais é, de facto, uma invenção românica, a arte anterior não deu esta importância 
aos portais, despojados de quaisquer ornamentações. Já na plástica românica as 
fachadas das igrejas, sobretudo a fachada principal, o portal, a Porta do Céu, 
assumem um papel protagonista na organização arquitetónica da mesma.  
 
         Esta estrutura arquitetónica, o portal, assinalava a passagem do exterior hostil 
para o interior do templo, a Casa do Senhor. Penetrar no templo, ir ao encontro do 
sagrado significava, para o crente, encontrar a proteção, a paz e recolhimento junto 
de Deus. O portal estava, assim, impregnado de uma forte carga simbólica. 
 
         A leitura e interpretação da escultura exibida nos tímpanos são condicionadas 
pela importância simbólica do portal na mentalidade medieva. O portal assumia, 
simultaneamente, uma função simbólica e pedagógica. Ao mesmo tempo que as 
esculturas exibidas nos capitéis, colunas e tímpano eram catequéticas e inibidoras ao 
pecado, a transposição desta estrutura representava penetrar na Casa de Deus, ir ao 
encontro do Senhor, estar protegido das hostilidades do quotidiano terreno. O 
portal desempenhava, dentro do templo cristão medievo, uma função pedagógica e 
catequética, simbólica e apotropaica. Várias inscrições gravadas junto aos portais das 
igrejas, nos tímpanos, dintéis ou ao lado das entradas dos templos comprovam a 
importância simbólica conferida a esta estrutura na mentalidade religiosa medieva.  
 
         Cada um dos diferentes portais de acesso ao templo tinha uma simbólica 
distinta. Os portais ocidental e laterais norte e sul assumiam valores simbólicos 
diferentes. O que, consequentemente, condicionou a escolha iconográfica das 
esculturas a representar em cada um dos portais. O portal ocidental, o mais 
monumental dos portais, assumia-se como «Porta do Céu», como Pórtico da Glória 
ou Paraíso. Era aqui que se iniciava a caminhada em direção ao Senhor. As palavras 
extraídas do Antigo Testamento deixam-no bem claro: «Que terrível é este lugar! Aqui é 
a casa de Deus, aqui é a porta do céu.» (Génesis, 28:17). Era, ainda, o portal ocidental que 
presidia ao espaço cemiterial, «l´ouest étant la région des morts» (Wirth, 1999: 101), 
que ocupava o espaço à sua frente, realizando-se neste mesmo local, aquando dos 
enterramentos, a recitação da oração In Pasadisium.   
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         O Norte era associado com a região da obscuridade e do nevoeiro, ao reino de 
Satanás e das forças maléficas; o Sul, pelo contrário, de onde vem o calor e a luz, 
evoca a ideia de Cristo salvador, do reino da graça. (Réau, Vol. I, 1955: 70-71) 
Resumindo, o portal ocidental assumia-se como a Porta do Céu, onde se iniciava a 
caminhada rumo ao sagrado. O portal sul, voltado para o claustro, quando este 
existia, contribuiu, muitas vezes, para o menor cuidado das esculturas aqui 
representadas. Mas, onde não existiam estas construções anexas, o portal sul tinha 
mais importância que o portal lateral norte, que muitas vezes nem existia, conforme 
evidenciou Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1972: 50). No Norte do país 
verificou-se um certo temor testemunhado nos tímpanos dos portais laterais norte 
de algumas igrejas.  
 

“No tímpano da porta norte da matriz de Melgaço há esculpido um lobo, 
de boca aberta e dentes bem afiados, e no de Ferreira de Aves, também 
do lado norte, há um tema semelhante. No portal de Rio Mau, ainda do 
lado norte, temos afrontados no tímpano, um grifo e um dragão. Se 
notarmos que é também numa arquivolta voltada no mesmo sentido de 
São Pedro das Águias que está a inscrição que pede ao Deus dos 
Exércitos a protecção para o templo vemos, que, ao menos, no Norte de 
Portugal, havia, na época românica, o temor dos espíritos que vinham do 
Norte, com o frio e a noite, fenómeno este também averiguado já em 
algumas zonas de França.” (Almeida, 1972: 50) 

 
 
         A carga simbólica que cada um dos portais do templo carrega consigo vai, 
consequentemente, condicionar a escolha da decoração/ ornamentação de cada uma 
das portas de acesso à Casa de Deus.  
 
 
Fortuna crítica 
 
 
 Pedro Vitorino (1882-1944) foi o primeiro historiador português a dedicar um 
trabalho ao tema dos tímpanos. Tímpanos Românicos Ornamentados (1941) apresenta-se 
como uma obra de poucas páginas, longe de identificar e analisar todos os tímpanos 
que pontuam o território nacional, é, contudo importante sublinhar a originalidade 
do trabalho. Este estudo só viria a ser concretizado, já no século XXI, em 2006, 
com a nossa Tese de Mestrado intitulada Tímpanos Românicos Portugueses – Temas e 
Problemas. Aqui, procedemos ao levantamento e identificação de todos os tímpanos 
de plástica românica em território nacional, e à posterior análise iconográfica das 
esculturas. 
 
         Os trabalhos de Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Luís Manuel Real são de 
consulta obrigatória no que respeita ao românico português. A sua contribuição no 
estudo da arquitetura, escultura e iconográfica românica portuguesa são ímpares no 
cenário da história de arte nacional.  
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         Mais recentemente, outros autores têm dado um importante contributo para 
um conhecimento mais preciso da arte românica nacional e para o estudo da 
iconografia medieva. Os trabalhos de Jorge Rodrigues, Lúcia Rosas e Leonor 
Botelho têm-se destacado entre os autores mais recentes. Jorge Rodrigues foi quem 
mais aprofundou sobre as temáticas dos tímpanos. À semelhança de Carlos Alberto 
Ferreira de Almeida, de que bebeu informação, o autor procurou buscar a simbólica 
das entradas do edifício religioso, de forma a melhor compreender a decoração 
exibida neste espaço.  
  
 A obra de Lúcia Rosas, sobre a escultura das igrejas da margem esquerda do 
Rio Minho, inventaria e interpreta os trabalhos escultóricos exibidos num conjunto 
de igrejas distribuídas na margem esquerda do Rio Minho. A tese de Doutoramento 
de Leonor Botelho foi um grande contributo na divulgação dos monumentos 
românicos que pontuam o país. A autora elaborou um inventário completo e um 
exausto levantamento bibliográfico de cada monumento.   
 
        Relativamente a autores estrangeiros, cuja consulta foi determinante na 
elaboração do presente, nomes como Émile Malê, Henri Focillon, Baltrusaitis e 
Jean-Claude Bonne são referências incontornáveis no estudo da iconografia 
medieval. Malê deixou-nos um exaustivo estudo sobre a arte religiosa dos séculos 
XII e XIII em França. Obra intemporal que denuncia a mentalidade criativa 
medieva. Sobre a organização formal e abordagem iconográfica dos tímpanos são 
determinantes os trabalhos de Henri Focillon e Baltrusaitis, referências no estudo da 
organização decorativa do espaço arquitectónico, nomeadamente dos tímpanos. 
Focilon deixou-nos, ainda, uma importante e pioneira obra de reflexão a respeito da 
especificidade da escultura românica. Jean-Claude Bonne abordou a organização 
arquitectónica e plástica dos tímpanos, partindo dos modelos de Autun e Conques. 
O autor revelou uma visão muito interessante sobre a “tradicional consideração” da 
escultura românica arquitectónica como dependente da arquitectura. O artigo de 
Bonne combate essa «suposta» dependência da escultura face à arquitetura.  
 
        Conhecer e analisar as obras destes e outros autores foi decisivo para levar a 
bom porto o trabalho que aqui nos propomos concretizar. Mais antigos ou análises 
mais recentes tudo foi levado em consideração para revelar as diferentes 
interpretações, ao longo do tempo, que foram sendo apresentadas sobre a decoração 
dos objetos de estudo do presente: os tímpanos historiados. 
 
 
O tímpano – Tímpanos historiados no românico português 
 
 
          O tímpano, como parte integrante do portal, não deve ser analisado de forma 
isolada deste. O presente vai abordar a ornamentação dos tímpanos historiados, 
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mas, esta análise, em momento algum descorou a função do portal do templo na 
mentalidade medieva. O portal, enquanto estrutura arquitetónica, assume uma 
função estrutural e simbólica.  
  
 No período românico, os tímpanos apresentavam, por regra, a forma 
semicircular, localizados sobre o dintel da porta de acesso ao templo religioso. Era 
ao tímpano que estava destinado o principal e mais importante motivo iconográfico 
a representar. Entre nós, os motivos decorativos escolhidos para ornamentar os 
tímpanos de plástica românica não foram muito variados. As opções resumem-se ao 
tema da cruz, maioritariamente, do Agnus Dei, da Árvore da Vida, bestiário diverso, 
Cristo em Majestade, Santos e outra figuração humana. A escolha das temáticas não 
era aleatória, um conjunto de fatores determinava a opção a ser feita (Lopes, 2006: 
211).   
 
         À atualidade, chegaram pouco mais de seis dezenas de tímpanos românicos 
ornamentados. Algumas destas obras foram adulteradas ao longo dos séculos, outras 
foram retiradas dos seus locais de origem e colocadas em museus ou reutilizadas 
noutro contexto. Uma das obras que aqui nos propomos analisar, está entre estas 
esculturas que foram entregues a instituições museológicas. Trata-se do tímpano 
proveniente da igreja de São João Batista de Sepins, Cantanhede, hoje em exibição 
no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra.  
 
         Contam-se apenas cinco, os tímpanos historiados de plástica românica que 
chegaram aos dias de hoje. Um conjunto muito reduzido, mas, ainda assim, 
revelador da técnica e gosto iconográfico da época. Constituem este conjunto as 
esculturas dos tímpanos dos portais ocidentais das igrejas de São Cristóvão de Rio 
Mau, de São Salvador de Ansiães, de São Salvador de Bravães, São Pedro de Rates, e 
a obra de Sepins. Não vamos aqui considerar a escultura do tímpano do portal 
ocidental da igreja de São Pedro de Rubiães por tratar-se de uma «muito má 
restituição, relativamente moderna, da peça anterior que se quebrou» (Almeida, 
1987: 187). Todos estes tímpanos, à exceção da escultura de Rio Mau, exibem temas 
teofânicos: Cristo em Majestade. Na igreja de São Cristóvão de Rio Mau, optou-se 
por uma temática de caráter apotropaico. Aqui a escolha recaiu para a representação 
do clero, na figura de um bispo oficiante, no centro da composição, e dois diáconos 
a ladeá-lo.  
 
         A representação de Cristo em Majestade é, sem dúvida, o tema que domina as 
escolhas para ornar a entrada dos templos românicos, a Porta do Céu. Veja-se os 
exemplos de Saint Lazare d´Autun, Saint Pierre de Moissac, Ste. Madeleine de 
Vézelay e da catedral de Santiago de Compostela. Pelas razões já descritas, em 
momento anterior, esta realidade não se configura no nosso país, onde as opções 
recaíram, sobretudo, para a representação da Cruz e do Agnus Dei.  
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         A representação de Cristo em Majestade é a ilustração de passagens bíblicas do 
Antigo e Novo Testamento: 1Reis 22:193; Ezequiel 1:26-284; Daniel 7:95 e do 
Apocalipse 4:2-3 e 20:116. A visão apocalítica de João, descrita em Apocalipse 4:2-3: 
«Imediatamente, fui arrebatado em espírito: vi um trono no céu e sobre o trono havia alguém 
sentado. O que estava sentado era, no seu aspecto semelhante à esmeralda, rodeava o trono», irá 
ganhar forma nos tímpanos das igrejas românicas. No que diz respeito à abordagem 
formal da iconografia do tema de Cristo em majestade, é evidente a herança da arte 
pagã da Antiguidade Tardia. O modelo de representação forneceram-no os 
imperadores romanos e bizantinos. A adoção, por parte da arte cristã nascente, de 
modelos pagãos, aos quais se impregnavam novos significados foi intensamente 
verificada. Relativamente ao tema de Cristo em Majestade recordemos as palavras de 
André Grabar:  
 
 

“De nombreux textes médiévaux ont retenu cette idée qui trouve un 
corollaire dans un autre concept, à la fois semblable et opposé: si 
l´éternel peut être exprime par la jeunesse immuable d´un protagoniste, il 
peut aussi avoir pour symbole l´image d´un homme mûr, sa faces 
barbue, sa chevelure abondante suggérant la durée et la plenitude de la 
puissance. Ce type d´image fut surtout employé pour représenter le 
Christ en majesté, seigneur à jamais omnipresent. La ressemblance entre 
ces dernières figurations et celle, traditionnelles, de dieux souverains de 
l´Antiquité tardive – Jupiter, Neptune ou Pluton – a été reconnue depuis 
longtemps. Il existe sans nul doute un rapport de signification entre cês 
figures, e til est vraisemblable que les artistes chrétiens se soient 
volontiers de ce type d´images pour représenter la souveraineté toute-
puissante du Christ.” (Grabar, 1979: 37) 

 
 
 Nos séculos VIII e IX, e voltando a citar André Grabar, vamos encontrar 
representações:  
 

“…plus ou moins développées du jugement dernier, qui traitent ce sujet 
eschatologique d´une façon fort originale, et qui d´ailleurs n´est pás la 
même sur les différents exemples de cês croix. Ceci est d´autant plus 
remarquable que, sur le continent, jusqu´en France et en Espagne, on 

                                                           
3 «Por sua vez Miqueias replicou “Ouve a palavra do Senhor sentado no seu trono, rodeado de todo o 
exército celeste à sua direita e à sua esquerda.”» 
 
4 «Pela parte cima da abóbada, que ficava por cima das suas cabeças, estava uma coisa semelhante a pedra de 
safira, em forma de trono, e sobre esta espécie de trono, no alto, pela parte de cima, um ser com aspecto 
humano.»  
 
5 «Continuava eu a olhar, até que foram preparados uns tronos e um ancião sentou-se. Branco como a neve 
era o seu vestuário e os cabelos da cabeça eram como a lã pura; o trono era feito de chamas, como rodas de 
fogo flamejante.» 
 
6 Depois vi um trono magnífico e branco e alguém sentado nele. Os céus e a terra fugiram da sua presença e 
desapareceram definitivamente.»  
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suivait grosso modo un même schema du jugement dernier, inventé 
quelque part dans la zone méditerranéenne à la fin de l´Antiquité et dont 
les esquisses abrégées ou des éléments détachés se laissent observer au 
VI siècle, puis au IX, avant les exemples complets byzantins du XI 
siècle.” (Grabar, 1979: 172) 
 

 
         Se, por um lado, é flagrante a diferença no tratamento técnico das esculturas 
nacionais, quando comparado com as obras francesas ou espanholas, no que 
respeita à iconografia dos temas regista-se uma proximidade. Vejamos, nas 
esculturas de Ansiães e Sepins, Cristo apresenta-se, como em Moissac, ladeado pelo 
Tetramorfo, embora, na obra proveniente de Sepins apenas com os símbolos de São 
João (águia) e São Mateus (homem alado). Em Rates, de forma muito sintética, 
apanágio da escultura românica portuguesa, foi ilustrado um julgamento e 
condenação dos pecadores, inimigos da fé cristã. A escultura do tímpano de Rates 
assume-se, entre nós, como a obra de maior interesse iconográfico. Com um 
tratamento mais rigoroso, que não é frequente nos nossos tímpanos. A escultura 
ilustra as palavras do Salmo 110 (Almeida, 2001: 157), ou de acordo com outras 
leituras, o espezinhar de Ario e Judas (Rodrigues, 1995: 269). A ideia de julgamento 
e castigo está cá, sem a riqueza e monumentalidade de Vézelay, por exemplo, mas o 
cerne do tema está lá. 
 
         Entre nós, também, se seguiu o esquema francês de organização espacial: um 
centro em torno do qual se organiza toda a cena. A parte central do tímpano é 
dominada pela figura do Pantocrator (Lopes, 2006: 48). Nas esculturas de Rates, 
Ansiães e Bravães, Cristo mostra-se envolvido pela mandorla, enquanto que, na obra 
de Sepins, o Salvador entronizado foi representado sob uma arcada, de influencia 
moçárabe (Graf, 1986: 199).  
 
         As esculturas de Rates, Sepins e Ansiães, o tímpano de figuração mais 
canónica de toda a escultura românica do nosso território (Rodrigues, 1995: 272), 
revelam uma aproximação à iconografia europeia da época, a obra de Bravães afasta-
se completamente destes modelos. Alvo de um tratamento muito regionalizado, as 
três figuras representadas em Bravães, traduzem uma interpretação muito livre do 
tema da Maiestas Domini. A composição facilmente se poderia reportar para uma 
cena do quotidiano medieval, não fosse a figura central, Cristo segurar um livro, 
alusivo às Escrituras, e protagonizar, com a mão direita a bênção. As duas 
personagens que O acompanham não revelam qualquer caráter sacro, mais 
facilmente lembram dois camponeses que outras figuras da hierarquia celestial 
(Rodrigues, 1995: 271).   
 
         O tímpano do portal ocidental da igreja de São Cristóvão de Rio Mau é a 
última das esculturas que vamos abordar. Nesta escultura, «o tipo de representação 
sugere claramente o mundo céltico, os rostos de uma simplicidade cativante, a 
estilização do vestuário reduzido a linhas geométricas, a gestualidade limitada ao 
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essencial.» (Miranda, 1995: 85). Neste tímpano historiado, o protagonista da cena é 
um santo, Santo Agostinho. A obra de Rio Mau foi a única que chegou ao presente, 
onde se mostra a representação de um santo. Contudo, não podíamos deixar de 
mencionar as esculturas de Arnoia e Santo Abdão. Embora, não integrem o 
conjunto de obras a serem aqui abordadas, a representação da imagem de santos foi 
protagonista nos dois trabalhos. A obra da igreja do mosteiro de São Bento de 
Arnoia, hoje incrustada numa parede da sacristia, representa São Miguel a combater 
o Demónio, personificado na figura de uma serpente, pode ter feito parte de um 
tímpano ou tratar-se de um fragmento de um túmulo (Almeida, 2001: 158). 
Também, o tímpano ocidental da capela de Santo Abdão (Correlhã) mostrava a 
imagem de Adão, representado nu, mutilada no século XVIII, por ter sido 
considerada indecente (Barreiros, 1950: 19).   
 
 
Tímpanos historiados – Análise iconográfica e iconológica 
        
 
 Ultrapassadas as fases definidas para o sucesso do estudo que aqui nos 
propusemos desenvolver, é hora de nos debruçarmos diretamente sobre cada um 
dos tímpanos historiados. O critério de abordagem terá em conta as temáticas 
exibidas nos mesmos. Partimos do tema de Cristo em Majestade em Rates (Figura 
I), Bravães (Figura II e III), Ansiães (Figura IV) e Sepins (Figura V) e terminamos 
com o tímpano de Rio Mau (Figura VI).  
 
 Para cada uma das esculturas criamos uma ficha de identidade, dividida em 
três partes: identificação da obra, descrição e, finalmente, interpretação. A 
identificação procura localizar a escultura, identificar o tema, a cronologia e a 
matéria-prima. Antes da interpretação do tema exibido no tímpano, optamos por 
fazer uma descrição detalhada do mesmo, e, só posteriormente, avançar para a 
análise iconográfica da escultura. 
 
1) Tímpano da igreja de São Pedro de Rates (Vila do Conde) 
Portal ocidental 
Cristo em majestade  
Primeira metade do século XIII 
Granito 
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Figura I - Tímpano do portal ocidental da igreja de São Pedro de Rates  

          
 Apesar do mau estado de conservação da pedra, de má qualidade, 
identificamos Cristo, dominando o centro da composição, sentado no trono e 
envolvido na mandorla. A Sua cabeça é coroada por um nimbo cruciforme, como 
no Senhor de Ansiães. As figuras que O ladeiam, uma de cada lado, provavelmente 
dois apóstolos ou evangelistas, são também representadas com auréolas, 
denunciando a sua sacralidade. Numa posição inferior, diríamos humilhante, 
acocoradas, mostram-se duas criaturas híbridas desnudas que são pisadas pelas 
personagens na vertical (Lopes, 2006: 96).  
  
 Duas cabeças nimbadas, uma de cada lado da mandorla, já sem quaisquer 
pormenores das faces, participam, também desta cena (Rodrigues, 1995: 269).  
 
         O alto-relevo, quase destacado do fundo do suporte (Rodrigues, 1995: 269), 
tem sido considerado pelos historiadores como o mais interessante (Rodrigues, 
1995: 269) e rico programa iconográfico dos tímpanos portugueses (Graf, 1987: 63), 
um dos mais laboriosos programas iconográficos do românico português (Carlos 
Almeida, 1986b: 152), o de maior importância icónica (Vitorino, 1941: 5).  
 
         A composição representada em Rates, pela sua peculiar iconografia, sem 
paralelo na escultura nacional e, mesmo, internacional, tem gerado algumas 
interpretações bastante interessantes, por parte dos diferentes historiadores. A 
posição horizontal das duas personagens, sendo pisadas, tem sido lida como o 
espezinhar de Ario e Judas. Pedro Vitorino viu nestas figuras dois génios do mal 
sendo pisados por São Paulo e São Pedro (Vitorino, 1941: 5). Gerhard Graf prendeu 
a sua atenção na atitude de prostração dos dois homens que «montre l´iconographie 
de l´impire romain d´Orient» (Graf, 1987: 81), sem afastar a hipótese de se tratarem 
de dois orantes, numa atitude de prostração, numa manifestação de fé e respeito 
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pelo Criador, imediatamente acima destes, sentado no trono. Adelaide Miranda, 
numa abordagem menos complexa, identificou a cena com o «antagonismo entre as 
forças do Bem e do Mal, traduzido pela atitude rastejante das personagens 
esmagadas.» (Miranda, 1995: 84). 
 
         Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Jorge Rodrigues e Paulo Pereira (Pereira, 
1999:138) acreditam tratar-se da representação do espezinhar de Ario e Judas, 
«representações personificadas do mal, inimigos de Cristo» (Pereira, 2004: 119). A 
discórdia entre os dois primeiros reside na identificação das personagens que 
ladeiam Cristo. Enquanto Ferreira de Almeida defende serem dois profetas, 
identificando um deles com São João Baptista (Almeida, 2001: 157), Jorge Rodrigues 
considera tratar-se da representação de dois dos evangelistas: São Mateus e São João 
(Rodrigues, 1995: 269). A identificação das duas personagens com dois dos 
evangelistas pode ser considerada. Os outros, São Marcos e São Lucas, podem estar 
representados, na forma de leão e touro, também muito degradados e pouco 
definidos, no arranque da primeira arquivolta, ou ainda, nas duas cabeças nimbadas 
mostradas imediatamente sobre as duas figuras humanas (Lopes, 2006: 97).  
 
         A identificação das figuras representadas prostradas, sob os pés das duas 
personagens eretas, com Ario e Judas, embora pouco vulgar na escultura, é familiar 
na iluminura. «Na origem, é uma iluminura que aparece a ilustrar o Salmo 110, o 
celebrado versículo referente a Cristo: “senta-te, enquanto ponho os teus inimigos 
como escabelo para os teus pés.”» (Almeida, 2001: 157). A associação da mensagem 
descrita na narrativa do tímpano de Rates com as palavras do Salmo 1107 é bastante 
interessante. Estaríamos perante a representação do triunfo de Cristo Salvador sobre 
os seus inimigos, personificados nas duas personagens acocoradas, sem que sejam 
necessariamente Ario e Judas, mas os inimigos da fé cristã. Não podemos, é facto, 
ignorar a importância do combate ao Arianismo e à crescente ideologia judaica no 
território nacional na época. Contudo, sem desvalorizar a iniciativa, por parte de 
Roma, no combate aos desvios à religião oficial, identificar a escultura do tímpano 
de Rates com o Julgamento do Senhor e a condenação dos pecadores, inimigos da 
fé, de acordo com as palavras do Salmo 110: «e Eu farei dos teus inimigos o estrado de teus 
pés» (Salmo 110: 1). Sentado no seu trono, o Criador, revelando uma elegância 
pouco frequente na escultura figurativa nacional, revela todo o seu poder e assiste à 
derrota dos inimigos da fé cristã (Lopes, 2006: 98). 
 
       Terminamos a análise da escultura do tímpano de Rates com uma referência de 
Adelaide Miranda. Em poucas palavras, a autora fez uma análise formal da obra: 
 
 

 “Apesar de se encontrar em mau estado de conservação, do ponto de 
vista formal, a simetria e a geografia do espaço são tão fundamentais que 
as figuras aparecem como sólidos geométricos. O conjunto é hierático e 

                                                           
7 O Salmo 110 foi muito utilizado nos primeiros tempos do Cristianismo pelas suas ressonâncias messiânicas. 
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apenas as personagens rastejantes imprimem algum dinamismo ao 
conjunto.” (Miranda, 1995:84) 

 
 
2) Tímpano da igreja de São Salvador de Bravães (Ponte da Barca) 
Portal ocidental 
Cristo em Majestade 
Primeira metade do século XIII 
Granito 
 
 

 
Figura II - Tímpano do portal ocidental da igreja de São Salvador de Bravães  

 

         Cristo entronizado domina o centro da composição, representado com os 
joelhos afastados de acordo com os padrões românicos. Na mão esquerda segura 
um livro, alusão às Escrituras, enquanto a direita protagoniza a bênção. Cristo não 
se mostra nimbado, antes se apresentada bastante humanizado. Apenas a mandorla 
que O envolve confere alguma sacralidade à escultura. A fisionomia da figura de 
Cristo denuncia-nos um homem adulto, o Seu rosto tem ainda bem definidos os 
olhos, as orelhas, o nariz e a boca, e contornando-a vestígios de barba. Os longos 
cabelos do Criador, toscamente esculpidos, são presos por um «cercle décoré» 
(Graf, 1987: 189), como nas duas figuras que O ladeiam. A barba e os cabelos 
longos conferem dignidade e sabedoria à personagem. Seguram na mandorla, que 
envolve o Criador, duas figuras masculinas esculpidas: 
 

 “…num baixo-relevo sobre um fundo sem profundidade, não 

apresentando nenhuma delas qualquer preocupação evidente de 
verosimilhança em relação às proporções do modelo físico: ambas se 
adaptam ao exíguo e curvo espaço disponível, sendo atarracadas e 
desproporcionadas, em posições quase impossíveis e representadas numa 
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escala inferior ao Criador, afirmação inequívoca da superioridade deste 
último. Figuração paralela encontramos na igreja galega de San Salvador 

de Albeos.” (Rodrigues, 1995: 271).  
 
 

         Os dois homens, representados ajoelhados, denunciam fisionomias 
semelhantes, dois homens maduros, com vestígios de barba e os mesmos cabelos 
longos apanhados numa fita. As vestes são, também, idênticas, «ceux deux figures 
rappellent celles de paysans et de soldats Telles qu´on peut en voir sur les 
chapiteaux de Braga.» (Graf, 1987: 189).  
 
         A escultura de Bravães denuncia um flagrante regionalismo técnico e uma 
abordagem muito humanizada do tema de Cristo em Majestade. Esta narrativa, 
facilmente poderia ser associada com a representação de personagens locais da 
época, tal é a ausência de sacralidade da cena. Contudo, o conjunto do portal é 
notável, uma autêntica visão do Paraíso Celestial. Um trabalho escultórico 
tipicamente da região do Minho, com claras influencias da linguagem plástica galega, 
volumes bem definidos e temas extraídos dos bestiários medievais somado ao 
esquematismo geométrico proto-histórico (Pereira, 2004: 120).  
 
 

 
Figura III – Portal ocidental da igreja de São Salvador de Bravães  

 

         As duas figuras masculinas que ladeiam o Criador têm sido identificadas com 
anjos (Almeida, 2001: 151), apesar da ausência das asas, ou apóstolos (Rodrigues, 
1995: 271). Jorge Rodrigues identificou as personagens com São Pedro e São Paulo: 
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 “…que seriam acompanhados pelos restantes dez apóstolos, 
distribuídos pela arquivolta central do portal, embora mais uma vez 
estejamos em presença de uma figuração de carácter francamente rústico, 
já que nenhum deles apresenta os habituais atributos que no caso dos 
dois primeiros – a chave de São Pedro e a espada de São Paulo – não 
costumam ser já esquecidos nesta altura.” (Rodrigues, 1995: 271).  

 
 
 Paulo Pereira considera, também, possível identificar as duas personagens com 
os apóstolos Pedro e Paulo, «precisamente os que faltariam na arquivolta onde se 
registam apenas dez» (Pereira, 2004: 121).  
        
         A identificação das duas figuras, que sustentam a mandorla que envolve 
Cristo, com anjos ou evangelistas é, em nosso entender, pouco provável. Não 
encontramos outra representação, no românico nacional, de Cristo em Majestade 
acompanhado por anjos, da mesma maneira que seria pouco provável a 
representação dos Evangelistas sem algo que os identificasse, como os livros, 
alusivos aos Evangelhos. Essa ausência poderia ser justificada com o regionalismo 
da escultura, contudo, acreditamos que a cena descrita se trata da representação de 
Cristo em Majestade ladeado por dois apóstolos, os restantes dez, fazem 
representar-se na segunda arquivolta do portal.   
        
3) Tímpano da igreja de São Salvador de Ansiães (Carrazeda de Ansiães) 
Portal ocidental 
Cristo em Majestade ladeado pelo Tetramorfo 
Final século XII, princípio do século XIII 
Granito 
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Figura IV - Tímpano do portal ocidental da igreja de São Salvador de Ansiães 

 

         O tímpano de Ansiães, um trabalho em baixo-relevo, tem sido descrito como 
a obra de «figuração mais canónica de toda a escultura do românico nacional» 
(Rodrigues, 1995: 272)   
 
          A escultura de Ansiães mostra-nos uma temática muito frequente na 
iconografia medieva: Cristo em Majestade ladeado pelo Tetramorfo. A emoldurar a 
narrativa, um bordejado de folhagens seguindo a escola de Rates (Almeida, 2001: 
156). A obra revela alguma liberdade na sua execução, é certo, mas são respeitadas 
as posições hieráticas dos símbolos dos Evangelistas (Lopes, 2006: 99). A disposição 
dos animais é determinada de acordo com a excelência da sua natureza: o homem 
alado, a águia, o leão e o touro/ boi. A este respeito Émille Mâle escreveu:  
 
 

“Quand il s´agissait de les disposer autour du Christ dans un tympan, on 
devait tenir compte à la fois de la dignité que confere la place du haut et 
de celle que confere la place de droite. On arrivait donc à la combinaison 
suivante qui était la plus communément adoptee: l´homme ailé était place 
dans le haut de la composition et à la droite du Christ, l´aigle dans le haut 
et à la gauche, le lion dans le bas et à la droite , le boeuf dans le bas et à la 
gauche.” (Mâle, 1898: 9) 

 
         Os quatro animais simbolizam, antes de qualquer outra coisa, os quatro 
Evangelistas. São Mateus tem por atributo o homem alado, porque o seu evangelho 
começa pela descrição genealógica de Jesus Cristo. O leão associa-se a São Marcos, 
que nas primeiras linhas do seu texto nos fala da voz que brama no deserto. O boi 
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sacrificial, simboliza São Lucas, que inicia o seu evangelho com a descrição do 
sacrifício oferecido por Zacarias. Finalmente, a águia, figura de São João, porque 
nos transporta ao seio da divindade, semelhante à águia que encara o Sol (Lopes, 
2006: 99).  

         Os mesmos animais podem, também, identificar-se com quatro momentos 
determinantes da vida de Jesus Cristo. Na figura do homem podemos ver a 
Encarnação. O boi ou o touro, vitima na Lei Antiga, recorda a Paixão. O leão pode 
associar-se com a Ressurreição e a águia representaria a Ascensão. Outra 
interpretação dos quatro animais, consiste em associa-los com as virtudes 
necessárias para a salvação: a razão, a abnegação, a coragem e a aspiração às coisas 
supremas. 

         A escultura de Ansiães, como é bem frequente nas representações de Maiestas 
Domini, apresenta-nos Cristo entronizado, coroado pelo nimbo cruciforme, a 
dominar o centro da composição escultórica. Envolvido pela mandorla mística, 
sustentada pelos quatro animais do Apocalipse, protagoniza, com a mão direita o 
gesto benedictio, e com a esquerda segura o livro, alusivo às Sagradas Escrituras. A 
figura de Cristo parece mostrar-se, como verificou Jorge Rodrigues, imberbe. Para 
este autor, a ausência de barba «constitui um aparente arcaísmo, lembrando as 
representações paleocristãs e bizantinas do Pastor.» (Rodrigues, 1995: 272). São bem 
flagrantes as afinidades da escultura de Ansiães, num baixo-relevo quase inciso, com 
a arte bizantina. Pedro Vitorino, décadas atrás, verificou que o tímpano de Ansiães 
«lembra os marfins bizantinos, pois as figuras são sem relevo, mal se destacando da 
sombra dos fundos, o que mais uma vez prova, neste estilo, o hábito de transportar 
para a pedra formas apreendidas em variadas origens.» (Vitorino, 1941: 08). Podem 
verificar-se semelhanças entre alguns baixos-relevos franceses, como em Moissac, 
com iluminuras de alguns manuscritos meridionais, derivados de um comentário do 
Apocalipse, composto nas Astúrias por Beatus, abade de Liébana, cerca de 784. As 
relações estreitas entre Norte de Espanha e o Sudoeste de França explicam a difusão 
desses manuscritos no sul francês, a partir dos quais os escultores se inspiraram 
(Lopes, 2006: 100).  

          O tímpano de Ansiães revela-nos uma interpretação regional de Cristo 
Pantocrator ladeado pelo Tetramorfo. Cada um dos animais segura um livro, 
aludindo para o Evangelho respetivo. Como a águia, também o homem alado, o 
leão e o touro são representados com asas. Verifica-se pouco realismo nas 
representações quer do leão, quer do touro: apenas dois quadrúpedes munidos de 
grandes asas, símbolo do seu caráter celestial. Esta escultura revela, por um lado, a 
influência clara da arte bizantina, por outro, testemunha o regionalismo plástico do 
escultor. 

4) Tímpano da igreja de São João Baptista de Sepins (Cantanhede) 
Museu Nacional Machado de Castro 
Cristo em Majestade ladeado pelo homem alado e pela águia  
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Final século XII  
Calcário  
 
 

 
Figura V – Tímpano proveniente da igreja de São João Baptista de Sepins  

          
 A escultura proveniente da primitiva igreja de São João Baptista de Sepins, em 
Cantanhede, está, atualmente, em exposição no Museu Nacional Machado de Castro 
em Coimbra. Antes de entrar nesta instituição museológica, o tímpano foi colocado 
na capela-mor incrustado na parede, do lado da Epistola, da igreja atual de Sepins. 
Aarão de Lacerda identificou este tímpano como «parte integrante da porta lateral 
norte» (Lacerda, 1942: 284).  
 
         A escultura apresenta-nos Cristo em Majestade acompanhado pelo homem 
alado, símbolo de São Mateus, e pela águia de São João. Os outros dois animais, o 
leão e o touro, símbolos de São Marcos e São Lucas, respetivamente, estariam 
representados em outra parte do portal que não chegou ao presente. A figura do 
Pantocrator, dominando o centro da composição, apresenta-se nimbada, um nimbo 
cruciforme, e entronizada. Cristo está sentado num majestoso trono, representado 
sobre um pedestal que lembra «uma arcaria onde bem se distingue a curva ultra-
semicircular que tão directamente lembra o trabalho hispânico, moçárabe» (Lacerda, 
1942: 184). Nesta escultura, como nas outras representações de Cristo em Majestade 
que temos vindo a analisar, também Cristo protagoniza, com a mão direita, a 
bênção, e com a esquerda segura um livro, apoiado no joelho. A particularidade da 
obra está na arcada que inscreve a figura do Salvador. Em vez da mandorla mística, 
na escultura de Sepins, Cristo é representado sob uma arcada, testemunho único em 
território nacional. De cada lado da arcada, segurando um rolo de papel, alusivo aos 
Evangelhos, mostram-se o homem alado e a águia, símbolos dos evangelistas 
Mateus e João.  
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         Relativamente ao tratamento técnico da escultura, verifica-se que existiu um 
trabalho minucioso. As vestes de Cristo, a capa de asperges e a batina, foram alvo de 
uma intervenção cuidada:  
 
 

“…dans un mouvement d´une réelle élégance, le manteau passe au-
dessus du bras gauche; du côté droit il se plaque contre le corps au 
niveau de la taille et descenda au-dessus dês genoux et dês jambes dans 
un drapé, en plis presque parallèles.” (Graf, 1986: 200).  

 
 
 A cabeça do Criador, bastante grande, quando comparada com o corpo da 
figura, caraterística que denuncia a Sua importância, foi, também, alvo de um 
tratamento minucioso: «la barbe, soigneusement taillée, couvre le bas des joues, 
contourne les lèvres et s´ètend sur le menton; les cheveux sont curts; les pommettes 
saillent fortement.» (Graf, 1986: 200) 
 
       Nesta escultura, como já foi mencionado, em vez da mandorla a envolver a 
figura de Cristo entronizado foi representado um arco assente em colunas, com 
base, fuste e capitel. Tendo sido, estes últimos, decorados com motivos vegetais 
estilizados. Mas, qual a razão para a escolha destes motivos arquitetónicos, em 
detrimento da frequente mandorla? Gerhard Graf identificou que o modelo para a 
escultura de Sepins foi o Comentário de Beatus do Lorvão: «écarte cette 
représentation du Christ de la tradition occidentale et la rapproche par contre de 
celle de tables VI A et XIV du “Commentaire de Beatus” de Lorvão, qui a pu servi 
de modele.» (Graf, 1986: 199).  
 
         No tímpano de Sepins, a representação dos símbolos dos Evangelistas, São 
João e São Mateus, não respeita a disposição hierática descrita por Emille Mâle 
(1898: 9) e verificada na escultura de Ansiães. Enquanto, em Sepins, a águia se 
mostra à direita de Cristo e o homem alado, à Sua esquerda, na escultura de Ansiães 
verifica-se o contrario. 
  
 A águia de São João está representada de perfil, nimbada, voltada para o 
Criador, enquanto a pata esquerda se apoia na base, a direita segura um rolo de 
papel. Do outro lado da composição, também mostrado de perfil, o símbolo de São 
Mateus. O homem alado, com nimbo e asas, foi representado voltado para Cristo e 
ajoelhado, contemplando-O e revelando a sua subordinação. Na mão esquerda 
segura um rolo de papel, alusivo ao seu evangelho, na direita, um objeto cilíndrico 
de identificação confusa. Contrariamente às roupas de figura de Cristo: 
 
 

 “…ceux de l´ange sont travaillés de façon sommaire et à la manière 
d´une sucession de bourrelets également emplyés dans le dessin dês ailes. 
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L´ange est imberbe; l´expression de son visage est celle d´un enfant; ses 
cheveux sont courts, comme ceux du saigneur.” (Graf, 1986:200) 

        
 
        Por cima das cabeças da águia e do homem alado mostram-se, uma de cada 
lado, uma pinha que brota de entre folhagens. A pinha é simbolo de imortalidade, 
«ce qu´expliquent à la fois la persistence du feuillage et l´incorruptibilité de la 
résine.» (Chevalier e Gherbrant, vol. I, 1982: 607) 
 
         Os dois Evangelistas em falta, São Marcos e São Lucas, provavelmente, 
estariam representados no dintel, que se perdeu (Almeida, 1972: 49) ou em outra 
parte do portal (Lopes, 2006: 105) e foi substituído pela inscrição que se mostra 
ainda hoje: «Pertencia à antiga igreja esta pedra com data 1118». A este respeito, Gerhard 
Graf escreveu:  
 

“Ce renseignement semble pourtant erroné. S´il est vrai que cette date 
pourrait correspondre à celle de l´ancienne église, le tympan, par contre, 
semble bien remonter au dernier quart du XII siècle, et avoir été 
incorpore alors à l´édifice. Les techniques de sculpture dont témoigne 
sont inférieures en qualité à celles de l´atelier de la Sé Velha, une 
influence de cet atelier ou de celui de São Tiago de Coimbre n´est donc 
pás evidente. La volonté de remplir de sculptures les espaces librés, et en 
particulier les parties latérales, est une tendence qui ne se manifeste 
généralement plua à la tradition de la haute époque de l´art roman. 
Malgré ce fait, dês raisons importantes incitent Real à dater cette oeuvre 
de la fin du siècle. Peut-être s´agissait-il d´un artiste isole, probablement 
mozarabe, qui avait assimile l´art roman d´une phase légèrement 
antérieure, loin de Coimbre, probablement même dans un pays étranger? 
Sa connaissance de certains courants artistiques français semble en effet 
confirmer cette hypothèse. Mais on pourrait aussi penser à l´un des 
artistes qui travaillaient à Lorvão ou São Jorge de Almedina dans le 
dernier quart du XII siècle. Dans ce régions, à en juger d´après certains 
vestiges récemment découverts, le haut relief semble avoir connu un 
développement précoce. Seule, une connaissance plus approfondie de 
l´histoire de cette église pourrait aider à éliminer les doutes à ce 
sujet.” (Graf, 1986: 201-202) 

 
 

         O tímpano de Sepins é, em território nacional, a única escultura em que Cristo 
é representado encerrado numa arcada, em vez da frequente amêndoa mística, 
reminiscência do mundo classico e indicativo da antiguidade da obra.   
 
5) Tímpano da igreja de São Cristóvão de Rio Mau (Vila do Conde) 
Portal ocidental 
Santo Agostinho ladeado por acólitos 
Princípio do século XIII 
Granito 
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Figura VI – Tímpano do portal ocidental da igreja de São Cristóvão de Rio Mau 

          
 A escultura de Rio Mau mostra, no centro da composição, um elemento do 
clero, um bispo. Devidamente paramentado com a mitra e o báculo, que segura na 
mão esquerda, enquanto, com a direita, protagoniza a bênção. Não podemos deixar 
de notar, no gesto da bênção, o tamanho desmesurado dos dedos, uma forma de 
sublinhar a importância do gesto. O tratamento das vestes sacerdotais, também não 
foi descurado, verifica-se que existiu, por parte do escultor, a preocupação, apesar 
do seu flagrante regionalismo, em individualizar o vestuário da personagem. Foram 
alvo de tratamento decorativo, embora bastante simplista, o roquete, com linhas na 
diagonal da esquerda para a direita e vice-versa, e a sotaina clerical que recebeu 
elementos ovais em relevo, à semelhança do vestuário dos dois diáconos que 
acompanham a figura central. Estas duas personagens da hierarquia clerical 
mostram-se em dimensão mais reduzida, resultado da acrescida importância social e 
espiritual, do bispo. Cada um dos diáconos segura um livro, alusão às Escrituras 
Sagradas.  
  
 Voltada para o diácono, à esquerda do observador, mostra-se uma ave, que 
identificamos como uma águia. Por cima da sua cabeça foi representado o Sol. Do 
lado contrário, à direita, erguendo com as duas mãos uma meia-lua, à semelhança do 
tímpano do portal ocidental da igreja de Paço de Sousa, foi representada uma figura 
humana com as pernas reviradas para cima. Os elementos de forma oval que se 
mostram, um de cada lado, da cabeça do bispo podem facilmente associar-se com as 
vieiras de Santiago, testemunho da passagem, pela região, dos peregrinos que 
rumavam a Compostela (Lopes, 2006: 109). 
    
         Identificamos a figura do bispo com Santo Agostinho, uma vez que estão 
presentes os seus principais símbolos: o báculo, a águia, o Sol e a Lua. Santo 
Agostinho foi mentor e patrono dos Cónegos Regrantes, fundadores do templo de 
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Rio Mau e responsáveis pelas campanhas de obras que interferiram na escultura dos 
portais. A representação de Santo Agostinho no tímpano pode ser entendida como 
uma homenagem à ação evangelizadora dos frades agostinhos.8  
          
 O caráter primitivo e simplista desta escultura, palavras utilizadas por Manuel 
Monteiro (Monteiro, 1945: 24), conduziram o autor a considerar a possibilidade 
deste tímpano ser proveniente de uma construção anterior, talvez do século XI, e 
reutilizada no início do século XIII. A identificação cronológica da obra, de feição 
pré-românica, com o século XI já havia sido ponderada por Arthur Kingsley Poster 
(Poster, 1928: 23).  
  
 A identificação da figura do bispo com Santo Agostinho afasta a interpretação 
de Manuel Monteiro, isto porque a data atribuída à obra, pelo autor, é anterior à 
presença dos Cruzeos em Portugal. Não faz sentido a representação do mentor e 
patrono dos Cónegos Regrantes num período anterior à sua influência em território 
nacional.9  
       
         Gerhard Graf relacionou a rudeza da escultura com o trabalho de «um 
escultor local secundário da fase final da época românica» (Graf, 1986:108). Artur 
Nobre de Gusmão associa o trabalho escultórico do tímpano de Rio Mau com um 
«cinzel rombro e sem destreza traduziu broncamente para a pedra em contornos 
grosseiros o desenho que lhe foi proposto por um monge. O mesmo aconteceu com 
o Cordeiro Pascal do reverso do tímpano.» (Gusmão, 1961: 52-53). João Barreira, 

                                                           
8 A igreja de São Cristóvão de Rio Mau foi edificada por volta de 1151, de acordo com a inscrição da abside: 
«In era MCLXXXVIII Petrus Didacci indignus sacerdos capit edificare acclesiam intam in honorem sancti 
xpofori martyris». As diferenças construtivas testemunham a presença de dois períodos de construção 
distintos. O citado presbítero Pedro Dias só ergueu a abside, por ter falecido ou por falta de recursos 
financeiros. Pouco depois, renovou-se a vida monástica, subordinada à regra de Santo Agostinho. Estes 
religiosos terão sido os construtores da nave da igreja. Quer isto dizer que a construção da igreja não foi 
contínua, entre a abside e a nave houve um intervalo revelando as dificuldades que se faziam sentir num 
pequeno cenóbio encravado entre as poderosas casas de São Pedro de Rates e São Simão de Junqueira. Em 
1418, o mosteiro é extinto e o templo converte-se em igreja paroquial. 

9 Os Cónegos Regrantes introduziram, entre nós, a regra de Santo Agostinho a partir de 1134. A sua 
influência faz-se sentir em muitos mosteiros antigos do Norte do país, que pertenciam, na sua maioria, a 
famílias da nobreza média e inferior. É bastante possível que as suas comunidades tivessem resistido à 
adaptação de usos cluniacenses, conotados com uma cultura importada e uma liturgia imposta à força. O 
alinhamento por costumes que tinham incorporado alguma coisa de moçárabe, embora sem deixar de aceitar 
a liturgia romana, devia parecer-lhes uma solução para os antagonismos anteriores, porque aceitava a 
renovação religiosa sem pactuar com os usos monásticos anteriores. O Norte do país ficou, assim, pintado de 
Mosteiros de Cónegos Regrantes, cuja prosperidade se situa num período que vai desde meados até ao fim do 
século XII. Em direcção ao Sul, os Regrantes, com a protecção do rei, vieram também a fundar o mosteiro de 
São Vicente de Fora, em Lisboa, mostrando assim a sua capacidade de adaptação quer a meios rurais, quer a 
meios urbanos. O apreço que Afonso Henriques lhes tem é mostrado ao nomear para algumas dioceses 
bispos procedentes de Santa Cruz de Coimbra, além de João Peculiar, o que permitia uma certa 
homogeneização da pastoral eclesiástica numa fase da reforma mais adaptada ao meio nacional do que o 
tempo de S. Geraldo.    
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por sua vez, carateriza a modelação exterior e interior deste tímpano como «chata, 
por isso relevo e forma frustres e grosseiros» (Barreira, s/d: 58-59).  
 
 São, na nossa opinião, demasiado duras as considerações dos dois últimos 
autores citados. A ingenuidade interpretativa e a simplicidade técnica da escultura é 
resultado, acreditamos, de uma interpretação regionalista. 
 
      Alguns autores identificaram a figura do bispo com São Cristóvão, padroeiro do 
pequeno templo (Miranda, 1995: 85) ou, ainda, com um qualquer bispo 
evangelizador do território.  A associação do bispo com São Cristóvão parece-nos 
pouco realista, mas, por outro lado, a identificação do bispo com um evangelizador 
do território, um difusor da mensagem cristã é, na nossa opinião, bastante 
interessante.  
 
 Os elementos que havíamos considerado como atributos de Santo Agostinho, 
podem, também, encarnar importantes símbolos da doutrina cristã. As palavras de 
Jorge Rodrigues, elucidam-nos sobre este duplo significado que se pode ler nas 
várias figuras que se representam no tímpano:  
 
 

“Uma referência especial à presença do Sol e da Lua nesta composição, 
que iremos encontrar noutros locais (Paço de Sousa, Fonte Arcada, 
Algozinho) e que independentemente de constituírem atributos do 
Santo, constituem um tema importante na simbólica românica já que 
representam também o domínio de Deus sobre o homem, símbolo de 
eternidade, próximo, em valor, do Alfa e do Ómega do tempo mítico da 
doutrina cristã.” (Rodrigues, 1995: 273-274).  

   
 

         O Sol simboliza Cristo. O Sol e a Lua estão, também, associados à 
crucificação de Jesus Cristo. Relembremos as palavras de São Lucas: «Por volta do 
meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às três da tarde. O Sol tinha-se 
eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio.» (São Lucas 22: 44) Desta forma, 
pode associar-se estes elementos com a própria representação de Cristo. A águia, e 
note-se a dimensão da mesma, e o Sol, podem ser encarados como símbolos 
alusivos ao Cristo Salvador. A águia é a ave de Deus, encarna a força e a sabedoria 
(Lopes, 2007: 111).  
 
         Identificar o Sol e a águia como elementos que aludem para a própria 
representação de Jesus Cristo favorece, é um facto, a interpretação da figura central 
do tímpano com um bispo responsável pela evangelização do território. O bispo e 
os dois acólitos, todos representados com rostos ovais e olhos arredondados e 
salientes, uma reminiscência da arte celta no nosso território, poderiam homenagear 
os religiosos responsáveis pela difusão do Cristianismo em território nacional, ou, 
pelo menos, na região do Norte do país. Os dois clérigos que ladeiam a figura 
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central seguram, cada um deles, um livro alusivo às Escrituras Sagradas. De acordo 
com esta leitura, o tímpano de Rio Mau representaria uma homenagem aos monges 
evangelizadores, note-se os livros sagrados, e a alusão ao próprio Cristo, 
simbolizado no Sol e na águia, colocados no lado direito da composição. «Este 
tímpano seria uma homenagem à acção dos religiosos responsáveis pela 
evangelização do actual território Português, isto é, a vitória da Verdadeira Palavra, 
da doutrina cristã sobre os infiéis.» (Lopes, 2006: 111) 
 
        Mas, as leituras feitas ao tímpano de Rio Mau, não ficam por aqui. Nos anos 40 
do século XX, Pedro Vitorino, publicou uma interpretação, na nossa opinião, pouco 
realista, desta escultura:  
 

“…direi que o grupo representa as duas leis: o grande pontífice, da Lei 
Antiga, Aarão, entre São Pedro e São Paulo, apóstolos da Lei Nova. Aos 
lados temos o Sol e a Lua, o primeiro indicando o dia, com uma pomba, 
símbolo da dignidade, a segunda a noite, sustentada por uma sereia de 
cauda dupla, animal fabuloso, ligado a malefícios.” (Vitorino, 1941: 9-
10). 

 
       De todas as leituras e interpretações que têm vindo a ser feitas desta escultura, a 
identificação da figura do bispo com Santo Agostinho parece-nos a mais 
convincente. Santo Agostinho, como já foi mencionado, é representado com os seus 
principais atributos: o Sol, a águia e a Lua:  
 
 

“A águia porque, como a teologia do Santo, atinge os cumes mais altos; o 
Sol porque prolonga a sombra do firmamento na obscuridade, tudo 
como os ensinamentos de Santo Agostinho, faz desbotar os outros 
astros do saber teológico; a Lua porque aclara as noites, ilumina a Cidade 
Celeste tudo como a doutrina de Santo Agostinho.” (Monteiro, 1938: 27) 

 
 
 Mais ainda, as vestes do bispo assemelham-se bastante com o hábito dos 
Cónegos Regrantes: o roquete sobre a sotaina clerical. Com a mão esquerda, o bispo 
segura o báculo, enquanto a direita protagoniza o gesto de bênção, a bênção do 
povo cristão, em sinal de boas-vindas aos fiéis que penetram no espaço sagrado. 
 
         A identificação da figura representada do lado esquerdo do bispo tem sido 
alvo de diferentes interpretações. Não se trata de um atlante, nem de uma sereia de 
cauda dupla, como tantos autores fizeram crer, trata-se, na nossa opinião, de uma 
figura humana representada com as pernas abertas para trás, em U. A posição da 
figura deve-se unicamente ao enquadramento da personagem dentro do quadro 
arquitetónico e não com quaisquer outras razões de carácter simbólico. Esclarecida a 
entidade desta personagem, podemos deixar de parte todos os mistérios em torno 
da presença de uma sereia, associada com as forças maléficas, ou mesmo de um 
atlante (Lopes, 2006: 112).  
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         As duas esculturas, de forma oval, colocadas, uma de cada lado, da cabeça de 
Santo Agostinho têm, também, sido alvo de interpretações diversas. Manuel 
Monteiro (Monteiro, 1938: 27) considerou tratarem-se de vestígios de Serafins, mas, 
a maioria dos autores consideram tratar-se, opinião que partilhamos, de uma alusão 
às vieiras de Santiago, símbolos dos peregrinos de Compostela. Tendo em conta que 
Rio Mau ficava na rota portuguesa dos peregrinos que rumavam a Compostela, esta 
associação é bastante pertinente. Também, não podemos esquecer que o pequeno 
templo ficava “entalado”entre dois grandes centros de peregrinação, São Pedro de 
Rates e São Simão de Junqueira. Logo, é muito provável que se quisesse aproveitar 
um pouco desse fluxo de gente, fonte de estimável rendimento. 
 
 
Conclusão 
 
 

          A decoração exibida nos templos românicos mais que revelar o gosto artístico 
da época, elucida-nos sobre as preocupações da sociedade medieval. A escultura que 
enriquece os edifícios religiosos ilustra todo o universo mental medievo. A 
decoração vai explodir nos capitéis, cachorros, frisos e nos portais, estrutura que 
determina o limite entre o sagrado e o profano.  

         Foram nos tímpanos que se fixaram os motivos de maior importância 
iconográfica. Em território nacional, contamos apenas cinco tímpanos historiados. 
Um número muito reduzido, mas nem por isso menos interessante. Apesar da 
escassez numérica podemos considerar, que do ponto de vista iconográfico estamos 
perante um conjunto de obras bastante generoso. Dominam as representações de 
Cristo em Majestade, quatro representações onde podemos verificar variantes 
iconográficas e técnicas significativas. Os quatro tímpanos, apesar de terem em 
comum o mesmo tema teofânico, a Majestade Divina, foram alvo de abordagem 
distinta. Vejamos, põe exemplo, as esculturas de Ansiães e Sepins. Nos dois 
tímpanos foi representado Cristo em Majestade entre o Tetramorfo. Enquanto, 
Ansiens revela uma interpretação regional de um tema erudito, num relevo pouco 
profundo, Sepins revela, por um lado uma modelagem mais expressiva e uma clara 
influência clássica, testemunhada na representação arquitetónica. O escultor de 
Sepins revela experiencia no trabalho de volumes, nos detalhes e na adaptação das 
figuras no quadro arquitetónico. Já, na escultura de Ansiães mostra-se um Cristo 
atarracado e uma preocupação acrescida com preenchimento total do espaço. O 
Pantocrator de Sepins mostra-se sob uma arcada, enquanto o de Anciães, como as 
obras de Rates e Bravães, é envolvido na amêndoa mística.  

         O tímpano de Rates, apesar dos danos causados pelo tempo, apresenta-se 
como o mais elaborado, quer do ponto de vista técnico, quer iconográfico, dos 
tímpanos nacionais. A sua análise tem conduzido a várias leituras e interpretações. A 
ilustração do Salmo 110 ou o espezinhar de Ario e Judas, representados na 
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horizontal sobre os pés dos Evangelista. A escultura de Rates é, sem dúvida, a mais 
rica das esculturas dos tímpanos românicos portugueses.  

         A obra de Bravães afasta-se das outras três que abordam a mesma temática, 
tanto na abordagem técnica, como iconográfica. O tímpano de Bravães revela 
claramente a mão de um escultor pouco experiente, provavelmente local. As figuras 
apresentam-se rudes, revelando dificuldade em enquadra-las no espaço do tímpano. 
A cena mostra-se desprovida de qualquer sentido sacro e espiritual. Este tratamento 
rudimentar e ingénuo do tímpano afasta-se de forma flagrante do conjunto do 
portal, uma verdadeira interpret6ação da Porta do Céu.  

         O último dos tímpanos historiados, a escultura de Rio Mau, mostra um tema 
de caráter apotropaico, um oficiante, na figura de um bispo, Santo Agostinho. 
Representação singular entre nós. Mais uma vez, estamos perante a mão de um 
escultor local que conferiu um tratamento sumário e muito gráfico à escultura. 

         Em comum, este reduzido conjunto de tímpanos têm a matéria-prima, o 
granito, à exceção da escultura de Sepins, em calcário, e todos apresentarem uma 
iconografia sumária e uma abordagem técnica rudimentar, revelando a mão de um 
escultor local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistarodadafortuna.com/


390 
Lopes, Patrícia Raquel Ferreira 

Tímpanos historiados no românico português 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2017, Volume 6, Número 1, pp. 362-393. ISSN: 2014-7430 

Anexo: Mapa  

Mapa I 
Mapa de Portugal Continental – Localização dos tímpanos românicos 
historiados 
 

 

 

1-Bravães  

5- Sepins 

3- Rio Mau 

2- Rates 

 

4- 

Ansiães 1  
Legenda: 
1- Igreja de São Salvador de 
Bravães 
2- Igreja de São Pedro de Rates 
3 -Igreja de São Cristóvão de 
Rio Mau 
4- Igreja de São Salvador de 
Ansiães 
5- Igreja de São João Batista de 
Sepins 
 

 

0       50 Km 
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