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Os povos irmãos de Portugal e Galiza gozam de relações humanas, culturais e econó

micas, com raízes antigas e profundas, que exemplificam da melhor maneira o papel articu

lador que os vínculos históricos e a sensibilidade espiritual podem exercer no espaço comum 

europeu. À convergência de objectivos sociais, económicos e culturais que nos unem - cada 

vez com maior intensidade-, soma-se a gratificante experiência propiciada pela história, a lín

gua irmã e a peregrinação a Santiago de Compostela. 

Desde os alvores da Idade Média, após a descoberta do sepulcro de Santiago o Maior, a 

Galiza mostra-se orgu lhosa de promover o culto jacobeu e a peregrinação compostelana, alma 

e essência da Europa. Todos os povos da Cristandade ocidental cultivaram desde então a 

experiência da peregrinalio, com o propósito de honrar a memória do apóstolo evangelizador 

dos confins ocidentais do mundo conhecido. Com o decorrer do tempo, e graças ao denso 

íluxo de peregrinos que povoaram os caminhos de Santiago, estabeleceram-se em todo o con

tinente vias fecundas de intercâmbio cultural, económico e de pensamento. 

Neste feliz contexto, o Reino de Portugal jogou um papel de vital importãncia para o 

desenvolvimento e promoção internacionais da peregrinação ao Santo Lugar. Nesta meritória 

viagem ao coração da Galiza, na qual participou toda a civilização cristã ocidental, as terras 

lusitanas contribuíram com altos níveis de participação popular, sempre apoiada com singu

lar fortuna com o exemplo de reis, nobres e altos clérigos. Nesta ordem de coisas importa 

recordar que a maior parte da rede viária de Portugal foi testemunha, desde o século Xll até 

aos nossos dias, do caminhar dos peregrinos desde os diversos núcleos populacionais do país 
até à meta compostelana. 

A realidade galega não pode ser entendida sem a secular experiência do intercâmbio de 

ideias e projectos, desenvolvido através dos caminhos de Santiago. O mesmo sucede em 

Portugal e o resto da Europa: o Caminho de Santiago é o Primeiro ltinerário Cultural Europeu 

e foi declarado Património da Humanidade. Com o projecto Santiago, um tempo, um lugar 

assumimos a responsabilidade de mostrar e conservar para o futuro esta herança compartil

hada, aprofundando a memória histórica que nos liga a todos os europeus com os emotivos 
vínculos da peregrinação jacobeia. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE 
Presidente da Junta da Galiza 





Os caminhos portugueses de peregrinação a Santiago, integrados na rede de caminhos 

europeus que conduzem ao sepulcro jacobeu, propiciaram em Portugal e na Galiza uma 

vocação europeísta de resultados fecundos. São numerosos os aspectos sociais, económicos e 

culturais do devir histórico galaico-português nos quais se destaca um saber milenário, uma 

religiosidade e uma sensibilidade social - em parte dinamizada graças à ideia e prática da hos

pitalidade- geradas em torno da cultura da peregrinação compostelana. 

Neste ano tão propício à cultura portuguesa, quando a cidade elo Porto lidera com a sua 

vitalidade e alto sentido de vanguarda as principais efemérides e actos culturais da Europa, 

Galiza apresenta-se na formosa cidade do Douro com a expos ição titulada Sa11liago, um tempo, 
L1111 luga1'. Uma amostra que incide nesses valores universais intimamente ligados ao mundo 

da sensibi lidade religiosa e à qualidade humana e social que derivam da cu ltura jacobeia. 

Nesta exposição, a cidade do Apóstolo e a sua catedral, núcleo vivo ele culto e cultura, 

são o centro ele um projecto no qual a devoção às relíquias -as apostólicas e as de outros san

tos- serve de moLOr à peregrinação piedosa e penitencial, cujo fruLO mais imediato consti

tuem-no as doações dos fiéis. A história relatada neste projccto cultural , definida de maneira 

sucinta mas eficaz, foi elaborado pensando especialmente no público português, sempre tão 

sensível e atento à sua memória e cultura. Para além ele evidenciar o carácter internacional e 

modelar das traças e projectos da Catedral de Santiago, a sua riqueza arqueológica, escultóri

ca e arquitcctónica, a exposição Santiago, um tempo, um lugar· integra um número significati

vo de peças vincu ladas à peregrinação lusitana e à história da arte portuguesa. 

O desenvolvimento desta síntese articula-se em torno de uma equilibrada selecção de 

documentos arqueológicos e históricos e ele um escolhido conjunto de peças ele ourivesaria, 

escultura e ornamentos litúrgicos. Obras, todas elas, ele um alto interesse his tórico e cultural 

e ele uma beleza intrínseca que as fazem merecedoras de elogio e deleite. Recorrendo esta 

exposição, o público irá encontrar-se com uma profunda lição ele história, vinculada através 

ele uma colecção única, constituída por um conjunto de peças através das quais a peregri

nação ocidental, Compostela e a sua catedral desvelam parte de uma herança espiritual e cul

tural que é património de toda a Humanidade. 

JESÚS PÉREZ VARELA 
Conselheiro da Cultura , Comunicação Social e Turismo 





ÍNDICE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
UM TEMPO, UM LUGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

J OSI: MANUl:L GARCIA IGI l'SIAS 

A CATEDRAL DE SANTIAGO 
COMO PROJ ECTO . . . . ... . . . ... . ... . . . . . 23 
FRANCISCO SINGUI 

OBRA 

Plano da cidade de Santiago de Composte la 48 

Fragmentos ele capitel e ele placa decora tiva 51 

Restos museológicos ela Eclícula Apostó lica 53 

Capitel gelmiriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Liber Sancti Jacobi, "Codex Calixtinus" . . . . . . . 58 

Capitéis geminados cio claustro medieval . . . . . . 61 

S. Miguel Arcanjo pesando as almas . . . . . . . . . . 63 

Projcctos de um retábulo para a Capela da 
Virgem da Açucena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Memória sobre as obras na Catedral. 
Cónego José de Vega y Verdugo . . . . . . . . . . . . . 67 

Projecto para o fecho da Capela-mor . . . . . . . . . 72 

Três projectos para pavimentos . . . . . . . . . . . . . . 74 

Torre do Re lógio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

Projecto para a fachada do Obradoiro . . . . . . . . . 78 

Projecto de conclusão para a fachada ela 
Acibechcría .................. . ... . .... . 80 

Planta da Catedral, estudo para a localização 
elas lâmpadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

Projecto para a nova Porta Santa . . . . . . . . . . . . 8 -+ 

Projecto para uma nova sacristia para a Catedral 86 

Vitrais ela fachada cl(l Obracloiro . . . . . . . . . . . . . 89 

Colecção ele restos :irqueológicos procedentes 
da nave maior ela Catedral . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Colecção de restos arqueológicos procedentes do 
claustro ela Catedral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Maqueta à escala ela Catedral . . . . • . . . . . . . . . . 100 

A PEREG RINAÇÃO COMO ACTO 
DE DEVOÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
DAVID CllAO CASTRO 

OBRA 

Santiago Peregrino, Museu Diocesano 124 

San tiago Peregr ino, Museu elas Peregrinações . . . 126 

Sanrn Isabel ele Po rtugal como peregrina . . . . . . 128 

S. Roque . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 130 

AS DOAÇÕES COMO ACTO DE EX PIAÇÃO .. 135 
OFELIA REQUEJO GóMFZ 

OBRA 

Colecção de numismática medieval e moderna 
portuguesa ............................. 153 

Ca pa pluvial chamada "da Rainha Santa Isabel" . 155 

Epifania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Santiago Matmnouros ela Duquesa de Aveiro . . . . 160 

AS RELÍQUIAS COMO ESPERANÇA: 
A TUM BA DE SA NTIAGO .. . ... . ... . . . . . .. 165 
JOSÉ SuAREZ OTERO 

OBRA 

Bus to-relicário de Santa Paulina 

Bus to-relicário de San ta Flo rina 

176 

179 

Relicário ele São Clemente ....... • ... • ..... 181 

Urna-relicário ele Santa Susana ........... . .. 184 

Urna cio Apóstolo Santiago o Maior . . . . . . . . . . 187 





SANTIAGO 
DE 

COMPOSTELA 

UM 

TEMPO 
UM 

LUGAR 





J ustificação de um título 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
UM TEMPO, UM LUGAR 

José Manuel García Iglesias 

Aludir, neste caso, a um tempo e a um lugar em relação ao nome de uma determinada cidade 
-Santiago ele Compostela- é fazer referência a uma época concreta que nos leva desde o pré-româ
nico até ao século XX, todo um período vinculado, no espaço da cidade aqui co nsiderada, ele uma 
maneira muito pro[uncla, à íigura cio apóstolo Santiago o Maior, o Patrono de Espanha e razão 
básica de um dos movimentos ele peregrinação ele maior relevância na h istória europeia. 

Mas também, desde o título em questão, se faz alusão a um lugar, quer dizer, um sítio concre
to no conjunto urbano. Referimo-nos à Catedral de Santiago, precisamente co mo o espaço funda
menta l de rcíerência do culto jacobeu. Ali, sobre o túmulo reconhecido no século IX, como o pró
prio de Santiago Apóstolo, a devoção das pessoas converteu-o numa meta ele quem é peregrino , e 
ao longo do tempo considerou-o patrono de Espanha, emendendo que o Santo presta o seu apoio 
às milícias hispanas como abandeiradas e defensoras dos ideais cristãos. 

Deste modo, a partir de um tempo concreto e desde um determinado espaço -os assinalados
constrói-se a exposição a que se refere este catálogo para ser apresen tada no Porto em 2001 , um 
ano em que esta cidade é a Capital Europeia da Cultura. Deve-se assinalar a esse respeito que esta 
amostra foi projectada com uma indubitável vocação portuguesa, e que parte cios f unclos ele outra 
exposição anterior ( também promovida pela Xunta de Ga licia) que se apresentou na cidade ele 
Braga no ano 2000 co m motivo da visita do Presidente de Portugal e dos Reis de Espanha. 

A Catedral de Santiago como proj ecto 

Esta primeira parte da amostra é configurada tentando aproximar ao cspectador, distintos tes
temun hos ele índo le muito diversa. Existem obras que nos remetem à própria co nstrução, co mo 
o capitel gclmiriano ou esse S. Miguel Arcanjo pesando as almas, de autoria portuguesa, que está 
em co rrelação com uma torre da Catedral hoje desaparecida. Seguindo essa ordem de ideias, 
deve m-se citar os capitéis geminados do claustro medieval que a h is tória quis que fosse substituí
do por outro renascentista. 

Encontram-se também aqui uma série signiíicativa de restos arqueológicos. A partir desse tipo 
de elucidações penetramos nas entranhas da edícula apostólica, as basílicas pré-românicas, o sub
solo da Catedral e também do claustro catedralicio. Deste modo, of crecem-nos momentos e cir
cunstâncias distimas de uma histó ria que a própria realidade do lugar justifica. 

A rcf erência que se faz ao Códice Calixtino leva-nos a evocar a própria descricão do que era 
este templo de Santiago para quem viveu no século XII, num momento cm que a sua edificação 
românica estava cm plena construção. 

Por outra pane, tem um interesse especial o conjunto de traças que aqui se mostram. A mais 
antiga é a que nos faz ver a disposição que se atribuía por volta de 1571 ao retábulo a construir 
para a capela da Virgem da Açucena. 

15 
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O conjunto ele desenhos elo cónego Vega e Verdugo -vinculável com o seu famoso relatório
cleve-se interpretar como o próprio arranque ela configuração barroca que transforma, a partir da 
segunda metade cio século XVI 1, a Catedral de Santiago. A esse respeito, chamam a nossa atenção 
as vistas que nos mostram como era a Basílica ( tanto na direcção da praça ela Quintana como na 
direcção cio Obradoiro) antes elas reformas agora expostas. 

Este conjunto de traças permite-nos ver toda uma série de obras que ficaram unicamente no 
âmbito de projecto. Assim sucede com a ideia que o próprio Vega tinha para a fachada do 
Obrado iro, ou a que Lucas Caaveiro considerava como um remate idóneo para a fachada da 
Acibechería, ou a que Melchor de Prado entendia que devia ser a nova Porta Santa ou a sacris
tia da Catedral a levantar. lnclusivamente, essa intenção renovadora do templo do apóstolo, 
chega ao sécul o XX quando se projecta a concretização de um grande vitral no espelho da facha
da do Obracloi ro. 

A apreciação das traças que aqui se mostram, permite também ver aspectos tão pouco consi
clernclos usualmente como o desenho de pavimentos que propõe o mestre de obras Domingo de 
Andrade, ou o estudo para s ituar as lâmpadas de Domingo Lois Monteagudo. 

Pela qual idade especial, no que se refere ao desenho, deve ser feita uma menção dos trabalhos 
que assina Simón Rodríguez em 1731 tendo como motivos a Torre do Relógio, erguida por 
Domingo ele Andrade, e a fachada elo Obradoiro, obra de Fernando Casas Novoa e que se fecha 
cm 1738. 

Um documentário sobre a construção ela Catedral na época românica (realizado para o Ano 
Santo de 1999) i ntrocluz-nos, por outro lado, num dos momentos mais significativos da sua his
tória enquan to que a maqueta da Catedra l, realizada a escala l: 25 (a vincular com o Xacobeo de 
1993), pode bem ser entendida como esclarecedor testemunho elo que é hoj e um momento tão 
s ingular da história da Arte. 

Francisco Singul é o autor cio texto que introduz esta parte da amostra. Através dele, dá-nos a 
conhecer diferentes momentos ela história da catedral que têm sido especialmente significativos 
no momento de entender a sua materialização final. 

A peregrinação como acto de devoção 

Quatro peças sintetizam a ideia ela peregrinação que se tenta expressar a partir desta amostra. 
Por uma parte, o Santiago Peregrino que procede cio desaparecido hospital de peregrinos de 
Bruma (Mesía, A Corunha) -a relacionar com o chamado Caminho Inglês-. Deste modo sinteti
za-se tanto a devoção que justifica o esforço de quem peregrina, como uma elas possíveis rotas 
pelas quais este pode aceder a Compostela. A data da escultura, princípios elo século XVI -ou sej a, 
antes da Reforma- supõe um momento ele evidente vi.talidade, concretamente nessa rota. 

16 

Algo parecido pode dizer-se de Santiago Peregrino relacionado provavelmente com uma oficina 
portuguesa. Neste caso a data da escultura, na segunda metade do século XVI, pode entender-se 
como significativa ela permanência que tem o caminho português, no que se refere à devoção jaco
bcia, cm tempos próprios de uma Contra-reforma que ainda está a dar os seus primeiros passos. 

Também faz alusão a Portugal, a presença na amostra ele uma escultura barroca que represen
ta a anta Isabel de Portugal. Está vestida de clarissa e numa inscrição pouco legível identifica-se 
como "STA YSABEL R·' DE PORTUGAL ARAGONESA''. Deste modo, personagem tão ilustre, que foi 
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peregrina a SanLiago precisamenLe pelo Caminho ponuguês, evoca, desde o seu exemplo, lanLos 
e tanlos que fizeram ela pe regrinação a Compostela o exercício ele devoção que aqui se prelende 
descrever. 

Por oulra parte inclui-se nesta mesma secção um S. Roque, também barroco, que pertence ao 
compostelano mosteiro beneditino de San Martín Pinario. Estamos, urna vez mais, peranle um 
santo que fez a peregrinação a Roma; mas mesmo quando, neste senliclo, nada tem a ver com o 
jacobeu exisle tal como esla imagem indica, uma certa assimilação do mesmo, naquilo que pode
mos enlender como cultura jacobeia. 

Testemunha clislo, é o facto de que, se no seu chapéu se representam as chaves que aludem ao 
culto a Pedro, na sua esclavina mostram-se duas conchas de vieira que são próprias de quem pere
grina até ao túmulo do Maior dos Santiago. É tão grande a identificação que existe desde o sécu
lo XVl entre a cidade de Santiago e esta devoção, que chegou a nomear-se co-patrono da cidade. 
o que explica a irnportãncia do seu culto na cidade do Apóstolo. A origem francesa do santo Vin
cula-o, além disso, indirectamente com o Caminho Francês. 

Um texto que assina David Chao pretende aproximar-nos elas razões do sacrifício cio peregri
no entendendo o Caminho como via de santidade. 

17 
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As doações como acto de expiação 

A presença de uma colecção numismálica portuguesa a relacionar, basicamente, com as épo
cas da Rainha Santa e de D. Manuel, quer ser testemunha (dada a sua pertença à Catedral de 
Santiago) das doações f eilas, tantas vezes, por anónimos portugueses que ao longo dos séculos se 
aproximaram ao altar de Santiago. 

Como uma invocação de Portugal também se há-ele entender a presença na amostra da cha
mada capa pluvial "da Rainha Isabel". É certo que nada tem que ver com tal personagem, mas tam
bém o é que por detrás de tal denominação se esconde a recordação da generosidade de urna rai
nha porLUguesa em relação ao culto jacobeu. 

O alabastro cio século XV que aqu i se pode ver leva-nos a recordar, ele novo, esse Caminho 
Inglês noutro tempo tão percorrido. Relacionou-se com os peregrinos dessa origem, a presença 
deste tipo ele obras na Galiza e, indubitavelmente, encerram um sentido devocional vinculável, de 
algum modo, com o .iacobeu. 

O San tiago Matamouros que a Duquesa de Aveiro ofereceu à Catedral de Santiago em 1677 
forma pane, igualmente, desta exposição. O seu corpo em prata, em pequeno formato, outorga
lhe esse valor ele presente que oferece uma visita ilustre. Neste caso, já não estamos perante uma 
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imagem elo Apóstolo nem como tal, nem como peregrino. É essa outra sua iconografia, que se vin
cula mais directamente com o patronato (a do cavaleiro) a que agora parece mais vigente. 

Um texto de Ofélia Requejo leva-nos desde os primeiros peregrinos até ao século XX através 
do que foram as suas doações à Catedral de Santiago. 

As relíquias como esperança 

A intercessão dos santos -e o culco às suas relíquias- é um motivo ele esperança para os fiéis 
peregrinos ao longo cios séculos. A Catedral de Santiago tem, a esse respeito, a sua máxima 
referência na figura de Santiago o Maior, expressada fisicamente no túmulo e ele uma forma mais 
concreta na urna do século XIX que ampara as relíquias que a bula "Deus omnipotens" (1884) 
entende como próprias ele Santiago o Maior. Em relação com a grande relíquia ela Basílica jaco
beia, propõe-se o trabalho que assina José Suárez Otero. 

A capela elas Relíquias deste grande templo de peregrinação conta com um abundante relicá
rio, no qual tem um interesse especial a cabeça ele Santiago Alfeo, o menor dos dois apóstolos que 
possuem o mesmo nome. 

Traz-se a esta amostra o relicário de uma santa, que é Virgem Mártir da igreja bracarense, Santa 
Susana, que conta com uma urna-relicário barroca de escola compostelana. 

Mas esta não é a única referência portuguesa vinculável ao mundo das relíquias da Catedral 
jacobeia. O apelido Cecleira eleve relacionar-se com os bustos-relicários ele Santa Pau lina ele 
Colónia (obra de Jorge Cecleira "O Vel ho") e de Santa Florina Qorge Cedeira "O Moço"). Deste 
último autor, é também o relicário de S. Clemente que igualmente se traz a esta amostra. 

Porto no Caminho Português 

Também por aqui, pela cidade do Porto, passavam peregrinos que iam e vinham de 
Compostela. Daqui saíram, ao longo dos séculos, muitas pessoas que tinham em Santiago 
Apóstolo, a meta cio seu caminho ele sacrifício e oração. 

Ali, na cidade de Santiago, visitando o túmu lo do Apóstolo do Ocidente, ganharam as 
indulgências que a lgreja outorga a quem peregrina ... Por isso, a exposição agora proposta pre
tende ser um convite a manter essa tradição de séculos que algum cios nossos antecessores, em 
tempos passados, praticaram. Santiago continua a ser a Esperança. 
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A CATEDRAL DE SANTIAGO COMO PROJECTO 
Francisco Singul 

O projecto românico. A "igreja dos fiéis" e a "igreja dos sacerdotes" 

A construção Caledral românica de Santiago de Composlela é iniciada cm 1075, como res
posla ao auge que no úl timo quarto do século XI linha tomado em wdo o Ocidente o culto jaco
beu. O secular processo construtivo e enaltecedor do ed ifíc io foi consequência directa da devoção 
a Samiago o Maior e do prestígio da sede apostólica compostelana. O ambicioso projecto arqui
tectónico contava com planta de cruz latina, três naves no cruzeiro, três naves maiores e presbi
tério rodeado por um deambula tório semicircular pa ra o qual se abriam cinco cape las radiais. O 
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plano foi desenhado na década de 1070, sob os auspícios cio rei Afonso Vl de Castela e Leão e do 
bispo compostelano Diego Peláez, para substituir com a máxima dignidade a fábrica da igreja pré
romãnica ele Afonso lll, consagrada em 899 na presença do monarca asturiano, gravemente dani
ficada na razia ele Almanzor de 997 e reconstruida por volta do ano 1000 pelo bispo S. Pedro de 
Mezonzo. O projecto românico foi iniciado com a construção do deambulatório e das suas cinco 
capelas, das quais se conservam ainda as três centrais, dedicadas ao Salvador, S. João e S. Pedro. 
A mais antiga delas é a central, a do Salvador. Conta com uma planta quadrangular que contras
ta com as capelas ele S. Pedro e de S. João que a ladeiam com a sua nítida planta semicircular. O 
sistema de cobertura das três capelas é idêntico: abóbada em canhão na primeira parte e abóbada 
em forno ou quarto de esfera no remate semicircular ele cada uma. As três foram levantadas por 
uma oficina ele cinquenta operários dirigidos pelos mestres Bernardo o Velho e Roberto, respon
sáveis pela primeira fase da construção do templo jacobeu. A consagração dos altares demorou 
até 1105, época do bispo Diego Gelmírez -primeiro arcebispo de Santiago a partir de 1120-, devi
do a diversos problemas de administração derivados da deposição do bispo Diego Peláez ordena
da por Afonso VI. 

Na concretização dos alçados arquitectónicos desta primeira etapa de construção e da sua 
decoração escultórica podem ser apreciadas múltiplas influências esti lísticas, procedentes de 
diversas corrcmes do românico hispânico e francês, em particular Saint-Sernin de Toulouse, 
Conques, Saint Sever e a Catedral dejaca. QuanlO à planta do edifício, vinculada com as chama
das "igrejas ele peregrinação", a sua funcional disposição ele tipologia pernüte no seu interior a 
mobilidade ele grandes massas, ao mesmo tempo que oferece a possibilidade efectiva de manter 
vários Ofícios Divinos ele cada vez, em virtude desta multiplicidade de capelas e altares. O dea1n
bulatório que rodeia o espaço presbiteral e que comunica as cinco capelas da cabeceira é conti
nuação dos colaterais que conformam o perímetro de toda a cruz basilical do edifício, o que faci
lita o acesso aos diversos altares e permite um completo movimento perimétrico em torno do cen
tro de culto da Catedral. Este epicentro litúrgico composto pela Capela Maior e o coro de canó
nicos origina a "igreja dos sacerdotes", perfeitamente isolada do resto do templo -"igreja dos 
fiéis"- pelo qual podem transitar livremente as multidões de peregrinos e devotos, a visitar e a orar 
em cada altar nos quais se encontravam as apreciadas relíquias, sem interferir, portanto, com o 
desenvolvimento do culto diante do altar de Santiago. 

O fecundo episcopado de Diego Gelmírez (1100-40), primeiro arcebispo de Santiago de 
Compostela, supôs um impulso decisivo para as peregrinações jacobeias e a construção da cate
dral românica. A princípios do século Xll o mestre ele Praterías e Bernardo o jovem terminaram a 
construção elo deambulatório e dirigiram os trabalhos de arquitectura e escultura dos dois braços 
do cruzeiro e a realização dos seus pórticos esculpidos. A arquitectura elo transepto foi concebida 
com depurada simplicidade estrutural, o que exercita de modo exemplar a funcionalidade técni
ca do sistema românico. Esta pureza de desenho foi mantida ao longo da segunda metade do sécu
lo Xll no desenvolvimento das naves maiores. O espaço interno do cruzeiro articula-se em três 
naves separadas por pilares cruciformes e colunas embebidas que sustêm os arcos torais e os arcos 
de volta perfeita que suportam a abóbada ele canhão que cobre a nave central. Idênticas estrutu
ras em planta e alçados são aplicadas no braço maior da cruz, conseguindo uma coerência inter
pretativa e uma unidade formal que conformam, em boa medida, algumas das maiores virtudes do 
projecto. Esta arquitectura funcional e bela reveste-se de um complexa e instrutiva mensagem 
simbólica expressada, em especial, nas imagens esculpidas nas suas três entradas principais. Neste 
sentido, há que destacar o papel pioneiro ela catedral compostelana, como a primeira igreja româ-
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nica europeia a apresentar uma escultura monumental nas suas três fachadas. Iniciou-se esta u·i
logia a princípios do século Xll com o pórtico norte, entrada dos peregrinos na catedral pela Praça 
do Paraíso, e continuou-se no átrio episcopal de Praterías, com a elaboração do magnífico pórti
co meridional, fe lizmente preservado pela memória histórica e carácter de monumento cio passa
do que, em época ilustrada, já possuía a célebre fachada medieval. 

O complexo programa foi completado por volta do ano 1200 com o Pórtico da Glória domes
tre Mateo. A mensagem exposta nestes três portais atendia a um único programa iconológico, pro
jectado com grande antecedência. No Paraíso era exposta a História do Género Humano, com a 
queda -pecado original- e o anúncio da Redenção. Nas Praterías continua este programa simbó
lico com a representação da Redenção, através elo relato do Nascimento e Paixão de Jesus Cristo, 
cu lminando no Pórtico da Glória, com o Juízo Final e a Glória de Jerusalém Celeste. Ao longo da 
segunda metade do sécu lo Xll foi ultimada a arquitectura das últimas partes da catedral români
ca, cu lminando este programa simbólico com a elevação da complexa arquitcctura e a realização 
do pórtico de Mateo. A conclusão do ambicioso projecto românico foi conseguida graças ao patro
cínio do rei Fernando II de Leão. Em 1168 o monarca põe à frente das obras da basílica o mestre 
Mateo, com a tarefa de terminar um edifício que se entendia como expressão da magnificência da 
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monarquia e do prestígio que no reino possuía a lgreja compostelana, em virtude de ser patrono 
o apóstolo Santiago. A oficina de Mateo levou vinte anos para levantar a cripta do Pórtico -infra
estrutura necessária para salvar o acusado desnível cio terreno que se produz entre a actual Praça 
do Obracloiro e o piso da Catedral- e concluir, até ao nível dos dintéis do arco central, a entrada 
do pórcico. A informação principal que se possui desta parte do projecto oferece-a o epígrafe gra
vado nos dintéis que supo rtam o tímpano central, datado a 1 de Abril de 1188, onde se lê que o 
MAGISTRYM MATHEYM fo i o artífi ce elo Pórtico principal "desde os seus fundamentos". A mensa
gem simbólica que transmite o célebre conjunto escu ltórico traduz a história ela constituição da 
Jerusalém Celeste, a história da Redenção, segundo a teologia cristã. No tímpano e suas arquivol
tas é representada a visão ele S. João, irmão ele Santiago o Maior, no seu retiro de Patmos, quando 
um sopro divino lhe inspirou o Livro do Apocalipse, o mais enigmático dos textos bíblicos. As 
almas dos justos passam a Jerusalém Celeste desde as arquivoltas da esquerda (Busto de Abraão), 
libertados por Cristo na Sua descida ao Limbo, antes da Ressurreição. Os justos também acedem 
à Glória, desde as arquivoltas da direita, onde se representa o juízo Final, ao mesmo tempo que 
os ímpios são levados pelos demónios. No quebra-luz está situada a imagem de Santiago o Maior, 
a escultura mais bela do Pórtico. As estátuas-coluna da esquerda representam os Profetas do 
Antigo Testamento e as da direita os apóstolos de Cristo. 

A catedral românica foi consagrada em 12ll, em tempos do arcebispo Pedro Mufliz (1207-24) , 
depois de que a oficina ele Mateo tivesse terminado o projecto, compartimentando o espaço da nave 
ccn1 ral com a colocação do coro pétreo elos canónicos. Com este monumental conjunto, comple-
111c111ario do Pórt ico ela Glória, unido à Capela Maior por meio de uma "via sacra", se concretiza
va o espaço privi legiado ela "igreja cios sacerdotes'', perfeitamente isolada do resto do edifício. 
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!\ expansão gótica. Conceitos íuncionais, funerários 
e defensivos na catedral da Baixa l dade Média 

Com a basílica completada, o projecto da Catedral começou a sua expansão na cidade com a 
cons1 rução cio claustro medieval. A arquitectura gótica que se iria desenvolver na Compostela do 
século Xlll teve a sua primeira expressão funcional no claustro levantado durante o segundo terço 
ela citada centúria, durante o episcopado dejuan Arias (1238-66). Na época ela Baixa Idade Média 
foi-se completando e melhorando o projecto da Catedral com a construção de diversas capelas e 
elementos defensivos ele decidido vigor arquitectónico. Foi construído um novo zimbório , mais 
alto e luminoso, situado no meio cio cruzeiro, váriqs capelas funerárias -situadas no claustro, na 
cabeceira e no cruzeiro do templo- e algumas torres que serviam ele reforço ao edifício românico 
e ele defesa ela Igreja ele Santiago. O espaço sacro ela catedral, para além de contar com um pro
jceto de nova cabeceira gótica na época do arcebispo Juan Arias, foi enriquecido com diversas 
in tervenções ele certa entidade: Obras que, ainda que não alterando substancialmente a imagem e 
a tipologia "de peregrinação" do templo jacobeu, significaram um decidido esforço ele melhoria e 
respondem à mentalidade de uma época e ao patrocínio das elites, na relação com os seus privi
legiados lugares ele enterramento. Não há dúvida que o principal espaço funerário cio edifício foi 
o Panteão Real, situado no extremo noroeste cio cruzeiro, nas imediações da "Porta ele França". 
Este panteão régio acolheu os sepulcros do conde Raimundo de Borgonha (+1107), da rainha 
Dona Berenguela (+l 1-+9), esposa ele Afonso V11, e os túmulos cios reis Fernando II (+1188), 
Afonso IX (+1230) a da rainha clona Joana ele Castro (+1347), esposa ele Pedro l. Aprofundando 
o sentido devoto e funerário elas novas fundações ela Baixa Idade Média que se foram acresceu-
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tando à Catedral compostelana , foi construído no transepto norte, entre as capelas românicas de 
Santa Cruz e S. Nicolau, a Capela de Sancti Spiritus, numa data indeterminada de meados do sécu
lo XIII , sob os auspícios de um conhecido burguês compostelano chamado Pedro Vidal. O recin
to foi ampliado em meados do século XIV pelo arcediago da rainha Gonzalo Pérez de Moscoso 
para servir de lugar ele enterro a um parente seu, o arcebispo compostelano Alonso Sánchez de 
Moscoso (1366-67). Sobre o ano 1334 Leonor González fundou uma capela à direita da fachada 
ocidental, ele cuja construção subsiste - no Museu da Catedral- o tímpano do seu pórtico, deco
rado com a cena ela Epifania lavrada em relevo. Em finais do sécu lo XIV e princípios do XV foi 
construída na cabeceira da catedral a capela privada denominada dos Espatia ou de Nossa Senhora 
a Branca. Esta capela era um verdadeiro panteão familiar traçado com uma planta pentagonal e 
coberto de abóbada de adornos, fundado por Juan Miguélez cio Camitio e continuado pelo seu 
sucesso r Fernán González do Preguntoiro, regedor da cidade de Santiago em 1418 e notário da 
lgrej a compostelana. Como remate a este reduzido número de recintos funerários góticos, foi 
levantada a capela do arcebispo Lope ele Mendoza (1400-45), construida entre 1442-5 1 e posta 
sob a protecção de Nossa Senhora cio Perdão. Foi demolida na época cio arcebispo Rajoy para dei
xar sítio à rotunda ilustrada da Capela da Comunhão. 

À margem destes recintos funerários, talvez o principal elemento de referência da arquitectu
ra gótica que conserva a catedral compostelana -não pelo seu volume, menor que o cubo da torre 
do Relógio, mas sim pela sua beleza e significado- seja o zimbório levantado no centro do cru
zeiro. O zimbório românico que o livro V do Liber Sancti Jacobi (ca. 1135) descrevia como o 
maior da igreja foi substituído na época do arcebispo Lope de Mendoza por um zimbório gótico 
de alto tambor octogonal, cujas caras estavam rasgadas por altas janelas apaineladas com arco 
duplo afiado e óculo foliado na extremidade. Embora tenha sido transformado pelas reformas 
barrocas cio século XVII , perdendo parte da luminosidade original, conti nua a surpreender a leve
za desta torre suponada sobre trompas que permitem a passagem do quadrado ao octógono e 
coberta por uma abóbada octogonal estriada, cuja chave central é adornada com um apelativo 
florão e cujos nervos descansam em colunas situadas nos ângulos do tambor. O zimbório braso
nado com o escudo de D. Lope é confirmado como obra elo seu pontificado com o epígrafe lavra
do ao pé de uma janela, que confirma o começo da obra em 1422. Com estas transformações e 
acrescentos pontuais da época gó tica, a Basílica jacobeia manteve o seu prestígio artístico cimen
tado na sua alma românica e na sua funcional tipologia de "igreja de peregrinação" até à época da 
Contra Rcf a rma. 

A concretização de novos espaços no Renascimento. 
O novo claustro e a s ua implantação urbana 

Os séculos da Idade Moderna, em especial durante o período barroco, deixaram uma fane 
marca no edifício e na cidade. Apesar de que a idade do Humanismo não tivesse comportado gran
des mudanças no interior da cruz basilical -salvo a construção a partir de 1523 da capela dos 
Clérigos de Coro ou da Concepção, ao lado da de Sancti Spiritus, e a substituição, já a princípios 
do século XVII , cio coro pétreo de Mateo por cadeiras de estilo maneirista em nogueira- será a 
construção cio novo claustro, capelas, sacristia e dependências anexas a obra mais ambiciosa do 
Renascimemo na Catedral de Santiago. Graças a tão colossal e dilatado projecto produziu-se um 
aprofundamento e co nsolidação cio novo estilo, ao serviço da Igreja de Santiago, da cidade e da 
memória e prestígio cio arcebispo promotor. O seu interior foi construído durante a primeira meta-
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ele cio século XVI, com planos e direcção de obra dos arquitectos Juan de Álava e Rodrigo Gil ele 
Hontanón, sob o mecenalo do arcebispo Alonso lll de Fonseca. Para o exterior, o claustro confi
gura um grande edifício de aspecto palaciano com uma notável presença urbana. O arcebispo 
Alonso de Fonseca III aprovou a traça proposta por Juan de Álava e colocou a primeira pedra do 
colossal edifício em Abril de 1521. A direcção da obra no seu interior foi sendo realizada pelo pró
prio meslre salmanlino até à sua mone em 1537. Por estas datas o Cabido inicia as obras das facha
das exleriores, desenhadas com um ar palaciano que parece ocultar -ou, melhor ainda, enaltecer
a sua verdadeira finalidade. Umas fachadas que serão decisivas para que o novo claustro venha a 
ler o carácler solene e moderno desejado pelos arcebispos mecenas. O arquitecto salmantino 
Rodrigo Gil de Hontafión planifica em 1540 o primeiro dos fechos: a fachada do Tesouro. Um 
f cchamento que chegará a ser um agente f unclamental para a ordenação da Praça elas Praterías, 
outro dos novos espaços urbanos que surgem no espaço que rodeia a catedral. O processo de des
truição de lecido urbano medieval em torno da catedral continuará com a construção da parte 
meridional , desenhada por Gil ele Hontalión com notável empenho arqu itectónico e grande pre
sença urbana. Construir a ala meridional e a fachada oesle constituiu um trabalho colossal, real
mente problcmálico e complexo, ao Ler que suportar as suas galerias e dependências as pressões 
da to talidade elo novo edifício. A direcção desta parte da obra foi realizada, a partir de 1566, sob o 
controlo cio meslre ele San tander Juan ele Herrera , ainda que Rodrigo Gil, o arquitecto que tinha 
dado as traças, continuo u a acompanhar os progressos da obra até ao seu falecimento em 1572. 

A fachada ocidental do clauslro , a que está virada para a Praça do Hospital , começou a ser edi
ficada a 15 de Ou tubro de 1568, sob a direcção de obra de Juan de Herrera. A partir de 1578, e 
depois de um período ele inaclividacle molivaclo por uma forte epidemia de peste iniciada em 1566, 
dirige as obras elo claustro Gaspar ele Arce Solórzano, que as conclui em 1590. A parte levantada 
para a Praça do Hospilal contribui à regularidade elo grande espaço urbano. A esquina sudoeste do 
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claustro é resolvida em ângulo recto, tal como o havia projectado Rodrigo Gil e depois de ter sido 
rejeitada pela mesa capitular a proposta de Gaspar de Arce de levantar um insólito remate em 
redondo para evitar a aresta. Em 1614 Jácome Fernández oferece a traça para o remate definitivo 
da fachada, projectando uma atractiva, embora arcaica, planta aberta: uma espécie de loggia com 
dintéis composta por colunas jónicas com peças que sustêm um emabuamento coroado por cor
nija. Jácome Fernández já tinha mostrado o seu interesse cm vincular a arquitectura à vida urba
na e à paisagem natural. Nesta fachada.propõe novamente esta relação. A grande galeria aberta à 

nawreza contrasta com a severidade do tecido urbano sobre o qual se projecta. A paisagem urba
na contará também com dois novos elementos que surgem do novo claustro: as torres do Tesouro 
e da Vela. A primeira orientada para as Praterías, a segunda sobre a esquina sudoeste. Ambas com 
o seu peculiar remate escalonado, vinculado a modelos italianos difundidos por Serlio. 

O sentido apoteótico e triunfal da cultura barroca 

As reformas barrocas da catedral são iniciadas no seu altar maior, com o desenho e construção 
do baldaquino que se eleva sobre o Túmulo apostólico, criando no presbitério um espectacular 
marco de devoção onde se desenvolve o grandioso ritual litúrgico da Contra Reforma. As obras 
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deste espectacular aparalo jacobeu, situado sobre o Sepulcro de Santiago para glorificar o culto 
apostólico, começaram em 1659 sob a direcção do canónico fabriqueiro José de Vega y Verdugo e 
talvez inspirado por um escrito do arquitecto papa l Doménico Fontana publicado em Roma em 
1590. Ainda que a d irecção das obras fosse da responsabilidade de Vega y Verdugo, há que desta
car na primeira fase elas reformas barrocas do presbitério o artista de origem portuguesa Francisco 
ele Antas, que trabalhava nessa época como mestre de obras da Catedral. De igual modo, há que 
ressaltar que, nestes anos centrais do século XVII, se estavam formando sob o magistério de Antas 
vários aprendizes galegos que formavam parte da nutrida oficina da Catedral e que aí desenvol
verão as novidades cio novo estilo. Um destes jovens aprendizes, Domingo de Andrade, chegará a 
ser nos últimos vinte e cinco anos do século XVll e princípios do XVIII um dos principais arqui
tectos ela Espanha do seu tempo. Para além de muitos outros trabalhos, Andrade continuará as 
obras do tabernáculo, iniciará a Capela do Pilar e levantará a maravilha pétrea e apoteótica da torre 
do Relógio. Talvez não poucas das características do seu estilo e do seu método de trabalho se 
baseiem nos ensinamentos ele Francisco ele Antas, cuja biblioteca pessoal evidenciava a variedade 
de fomes das que se nutria a sua arte. 

A partir ele 1669 o labor de Andrade na Catedral ganhará uma maior relevância, substituindo 
o fa lec ido Antas na direcção do tabernáculo. A construção desta colossal pirâmide sustida por 
quatro enormes anjos com as asas 
abertas, decorada com todo o tipo 
de elementos jacobeus, simbóli cos e 
heráldicos, anjos com bandei ras, as 
quatro Vinudes cardeais e coroada 
pela di nâmica imagem equestre do 
apóstolo Santiago, levava empare
lhado o rico revestimento salomóni
co elas co lunas e pilares românicos 
que rodeiam a Capela Maior. Jun
tamente com o tabernáculo cons
truiu-se o compartimento cio após
tolo, comunicado mediante uma 
escadaria com o deambulatório da 
Catedral para permitir o acesso cios 
peregrinos à imagem ele Santiago, .a 
quem abraçam com fervor. O com
partimento adopta uma forma qua
dral}.gular profusamente decorada, 
aberta para o presbitério e a nave 
central para mostrar uma imagem 
entronizada de Santiago o Maior. 
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Foi assenLe sobre uma enorme consLrução de mármore e foi enriquecida cm princípios do século 
XVlll, durante o episcopado de frei António de Monroy (1685-1715), com um espectacular fron
Lal de altar, uns degraus e um sacrário com custódia de prata. O interior da câmara mostra uma 
esLruLura formada por pilastras de tipo coríntio e repisa de folhagem que susLêm uma cúpula deco
rada com uma rosa central. Na parte posterior desta estrutura está situado um retábulo dedicado 
à trasladação do corpo de Santiago desde Jaffa a Iria Flavia. Como remate da câmara aparece o 
grupo escultórico de Santiago Peregrino venerado pelos reis de Espanha, realizado em 1669 pelo 
escultor Pedro dei Valle. EsLe barroco esplendor materializado cm madeira dourada, estofada e 
policromática susLem-se sobre uma base de pedra coberta de placas de mármores policromos, jas
pes negros, brancos e encarnados, lavrados e polidos. Estes ricos maLeriais foram comprados pelo 
Cabido cm Lisboa entre 1669 e 1671, sendo empregues Lambém no pavimento do presbitério. A 
razão fundamental da urgência de todas estas obras de melhoramento ela Capela Maior ela cate
dral era a celebração do Ano jubileu compostelano de 1677. Neste período de Grande Perdão o 
altar maior do apóstolo brilhou com singular esplendor, inaugurando as galas barrocas do taber
náculo e o fecho do deambulatório e do presbitério. 

Quase vime anos mais tarde iniciaria Andrade as obras de outra obra magnífica que viria a con
verter-se, já em pleno século XVlll, na capela mais sumptuosa da Catedral, dedicada à Virgem do 
Pilar, admirada com respeito pelos arquitectos da Ilustração, em especial por Miguel Ferro 
Caaveiro, como se depreende dos projectos que se prepararam em 1794 para a reestruturação do 
edifício, mas respeitando em todo o momenco esca admirável obra barroca. O novo recimo inicia
do por Andrade em 1695 não nasce, no entanto, como capela. Tratava-se de construir uma sacris
cia mais sumpLuosa que a renascenústa e mais próxima do presbitério. Esta obra e o seu cuidado
so enriquecimento em mármore iria prolongar-se pelo espaço de vários anos, devido à riqueza e 
grandiosidade do projecto, não se terminando até 1709, ano no qual Andrade dirige a conscrução 
da cúpula. O solar escolhido foi o ângulo formado entre o cruzeiro sul e o arranque do deambu
latório, em direcção a Quintana, adoptando a forma do plano central. Foi preciso mudar de lugar 
as paróquias de S. Frutuoso e Santo André e contou com a recusa dos marqueses de Santa Cruz, 
os quais não permitiram a demolição da Capela da Piedade, fundada pelos seus antepassados em 
1521. Os muros inLe rnos da Capela do Pilar aparecem divididos em dois níveis por uma linha de 
imposta. Cada um deles co nta com três partes -excepto o muro norte que só tem dois-, o central 
mais largo e marcado por duas pilastras de tipo composto e fustc estriado. Estos suportes, com a 
ajuda de umas trompas em forma ele vieira e decoradas com a Cruz de Santiago, sustêm uma cúpu
la ornamentada e o seu lampião. A decoração interior desLa cúpula conta com motivos militares, 
heráldicos, fitomoríos e jacobeus lavrados em granito. 

Em 1711 o arquitecLo Fernando de Casas Novoa subsLitui o idoso And rade na direcção das 
obras, ainda que o seu grau de realização o obrigou a dedicar-se a tarefas complementárias e pro
priamenLe ornamentais, mas decisivas para que fosse atin_gido o aspecto que a capela apresenta 
nos nossos dias. À pane da construção arquitectóníca, a profusa decoração que projectou 
Andrade para o recinto exigiu um enorme esforço na busca e exploração de canteiras em terras 
galegas e a compra de blocos de mármores em Tonosa, Xinzo de Limia (Ourense) e Portugal. Os 
gastos que tinham que enfrentar os cónegos nesta magna obra eram muito elevados, pelo que foi 
tomada em consideração a proposta do arcebispo Monroy, quem em Setembro de 1711 oferece ao 
Cabido terminar o revestimento em mármore da sacristia cm troca de poder construir ali o seu 
mausoléu e um altar dedicado à Virgem do Pilar, adoração mariana da qual era muito devoto. 
Concedem-lhe licença para tal, o que na prática significou a transformação do recinLo na actual 
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capela mariana. A 8 ele Março de 1713 Monroy outorga na dita capela a fundação perpétua em 
hon ra da Virge m do Pi lar. A resolução de levar a cabo os desejos do prelado supôs a transfor
mação da concepção interior do recinto construído por Andrade, respeitando a sua estrutura 
arquit.ectó ni ca. O trabalho de Casas Novoa centrou-se no revestimento marmóreo das paredes 
que estavam por cobrir, cios arcos de acesso, cio pavimento e o desenho do retábulo da Virgem do 
Pi lar e do sepulcro do arcebispo Monroy, falecido em 1715, antes da conclusão elas obras. Casas 
Novoa teve que investir mais el e dez anos ele trabalho nesta arquitectura, finalmente inaugurada 
em 1723, sendo considerada em seu momento uma elas capelas mais ricas e luxuosas de Europa, 
comparável às de Madrid e Roma, cidade onde Monroy havia residido algum tempo, ocupando o 
cargo ele General dos domini canos . A esta riqueza contribuiu o mobiliário da capela, as suas gave
tas de madeiras nobres com incrustações em marfim e os revestimentos de jaspes portugueses 
di.rectamente escolhidos pelo arquitecto galego nas canteiras de Lisboa. O resultado é reflexo da 
maestria e do primor que se chegou a alcançar no domínio do apreciado material pelos que tra
ba lharam na Catedral compostelana. 

Fe rnando de Casas co ntou com uma nova oportunidade para transformar a imagem elo templo 
jacobeu a partir de L 738. Nestas datas o Cabido ela Catedral decide reconstruir a fachada princi
pal, já que a medieval ap resentava uma série ele problemas que obrigavam a um desembolso con
unuo, co mo a freq uente reparação da rosácea central. Casas Novoa realizou o desenho do novo 
Obracloiro cm 1738. As obras foram iniciadas sob a sua direcção em Fevereiro elo mesmo ano e 
prolongaram-se até a 24 de Novembro ele 1749, data cio falecimento do artista. A construção ela 
fachada prosseguiu durante alguns meses mais, sendo terminada a 28 ele Fevereiro ele 1750, sob a 
dircc(,'ão do aparc: lhaclor Lucas Ferro Caaveiro , mestre que seguirá a esteira de Casas Novoa à fren
te das obras da Catedral com desigual sorte, como se verá mais adiante. A excepcional fachada oci
dental do sécu lo XV I li é entendida como cenário do fecho cio Pórtico da Glória e das naves da 
Catedral, pelo que se desenha com abundante superfície em vidro, com a ideia de que permitisse 
a passagem de abundante luz até ao interior da nave maior, graças ao seu insólito pano central. Um 
esforço atingido através de uma subtil estrutura que se une à verdade arquitectónica preexistente 
- o Pórtico ela Glória e a sua tribuna-, capaz ele elevar sobre o terraço da escadaria de Ginés 
Martínez -essa é a sensação- um arco triunfal de vários corpos que reflecte como um espelho a luz 
do ocaso e projecta para o interior do edifício toda a intensidade luminosa do fina l elo dia. O 
Obradoiro ele Casas Novoa, cuja dinâmica e ascensional presença fica realçada pelos corpos pira
midais que rematam as duas tor~es de sinos medievais, impõe o gosto barroco pelo espectacular, o 
teatral e o insólito, e consegue-o precisamente graças à sua imaterial estrutura, que reflecte como 
um espelho a luz cio crepúsculo e projecta para o interior da Catedral toda a intensidade dos raios 
solares na últinrn hora de luz natural cio dia. A verticalidacle, ligeireza e subtil fragilidade desta f un
cional e, simu ltaneamente, ornamental fachada contrasta com a maciça horizontalidade elo Palácio 
Arcebispal e a monumentalidade ela fachada ocidental do claustro da Catedral. 

Este triunfal e apo teótico arco de triunfo projectaclo por Fernando ele Casas para a nova facha
da ocidental ela Ca tedral podia considerar-se, nos anos posteriores a 1750, um desafio e um ali
ciante para as próximas gerações de artistas e comitentes que quisessem continuar a política de 
renovação dos exteri ores ela Catedral. A nova fachada do Obracloiro, ponto culminante do barro
co local, seduz pelo seu ca rácter majestoso e pelo seu admirável senliclo ele espectaculosidacle, 
materializando uma apoteose teatral e insólita. Com a conclusão ela nova fachada a meados elo 
sceu lo, o impulso renovador cio século XVIII avançou com novos brios em direcção às outras duas 
fachadas românicas que ainda conservava a catedral nos fechos cio cruzeiro -Praterías e 
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Acibechería-, tendo que adiar-se o início das obras por dois motivos de extrema gravidade: o fale
cimento cio arcebispo promotor, Cayetano Gil Taboada (1745-51), ocorrido a 12 de Maio de 1751, 
e o pavoroso incêndio declarado a 18 de Agosto de 1751 na ala de claustros orientada para a Praça 
do Hospital , que af eetou a Sala Capitular e ouuas salas adjacentes. O encarregado das traças da 
nova sala para o capilu lo da Catedral e sua ante-sala (1751-52) será o mestre de obras Lucas 
Antonio Ferro Caavciro, o qual demostra em ambos os aposentos a sua paixão barroca tardia, 
sobressaindo dos luxuosos espaços plenos de ornamentação uma delicada sensibilidade rococó. 

A basílica ilustrada. Entre a cenografia da nova Acibechería 
e a diafanidade espacial da Capela da Comunhão 

Uma vez concluida a nova Sala Capitular o Cabido decidiu iniciar a renovação da fachada 
norte. A importância da nova Acibecheria estava solidamente cimentada na representatividade 
institucional que a entrada setentrional exercia em diversos âmbitos do ciclo anual político e ecle
siástico. Em espec ial nas fun ções que desempenhava no contexto cio cerimonial litúrgico jacobeu, 
já que por ela se recebia a Bula de Cruzada e a Oferenda do monarca espan hol ao apóstolo 
Santiago, e devido também ao apuro que suscitava que fosse a principal porta de entrada dos pere
grinos e o acesso mais cómodo que, desde o palácio arcebispal, tinha para a Catedral o prelado. E 
quanto ao primeiro aspecto que estava obrigada a exercer -ser entrada da Bula de Cruzada- , a 
nova fachada tinha que oferecer uma imagem decorosa, moderna e de boa arquitectura, evitando 
a decrepitude e precariedade que, aos olhos dos contemporâneos, observava a portada românica. 
O documento pontifício de origem medieval denominado Bula de Cruzada favorecia de modo 
espiritual a todo o cristão comprometido na luta contra o Lslào. Em 1063 o papa Alexandre 11 
aprovava e estimulava a luta contra os muçulmanos da Península, concedendo indulgência plena 
aos que seguissem o caminho da guerra santa. O texto da bula Eos qui in lspaniam de Alexandre 
11 concretizava os alcances da primeira Bula de Cruzada conhecida , enriquecido no seu conteúdo 
por papas posteriores e acrescentando ao privilégio da indulgência plena outros favores de tipo 
espi ritual e temporal. A Bula de Cruzada alimentou a vontade de todas as campanhas militares de 
importância organizadas contra os reinos islâmicos peninsulares. Com a conquista total do terri
tório de al-Andalus cm 1492, este singular privilégio constituiu, ao longo do século XV1, uma das 
maiores fontes de receita do Reino de Espanha, com uma importância significativa durante o 
Antigo Regime, co mo prova o interesse do Cabido da Catedral em apresentar uma fachada cleco
rosa para a cmracla ele dita bula na Basílica compostelana. 

O delicado labor de desmontagem e demolição da primitiva fachada norte, junto com as obras 
de construção do primeiro corpo da nova Acibechería e parte do segundo, foram levadas a cabo 
entre 1759 e 1762, sob traças e direcção do mestre de obras da catedral Lucas AnlOnio Ferro 
Caaveiro. O mestre já contava com muita experiência às suas costas. Tinha sido aparelhaelor de 
Fernando de Casas no Obradoiro e era autor de várias obras de importância, seguindo pautas esti
lísticas do barroco local, dcmostrando suma perícia na reabilitação da Sala CapiLular e os demais 
aposentos danificados no decorrer do incêndio ele 1751. Continuou no seu posto de mestre 
secundário até janeiro de 1756, quando foi ascendido ao cargo de mesLrc de obras. Como aparel
hador da fábrica da igreja, a mesa capitular aceitou nas mesmas datas o compostelano Clemente 
Fernández Sarela, que ocuparia a vaga deixada pelo ascendido Caavciro. Em finais de janeiro de 
1758 o Cabido ordenava ao seu mestre de obras a realização de planos para a nova fachada, apre
sentados aos capitulares a 14 ele Março de 1758. Nessa reunião os cónegos não opuseram nenhum 
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obstáculo ao arquitecto. As únicas indicações eram de índole económica e, quanto à estética, o 
Cabido mostrava grande interesse em que se alcançasse a uniformidade da nova fachada com res
peito â do forro barroco que a cabeceira da Catedral mostra para a Quintana. A obrigação de apre
sentar o plano ao arcebispo Rajoy tinha toda a lógica, já que as obras também afectariam os quar
Los ele pagens, audiência e pessoal provisório cio palácio arcebispal. Parece que Rajoy, nesse pri
meiro encontro com os desenhos de Ferro Caaveiro, não iria estimular em excesso o arquitecto. 
Iria estudá-los com calma com a ajuda de algum assessor -possivelmente o próprio cónego fabri
queiro Sáenz dei Pino- e daria dois aditamentos para melhorar as ideias de Caaveiro e evitar gran
des gastos: manter a Capela de Santa Catarina no seu primitivo lugar -extremo da nave oeste do 
transepto norte, imediata à porta setenLrional-, evitando a sua projecção em direcção à Praça, e 
não rebaixar o nível do pavimento do átrio. Alguns meses depois Sáenz dei Pino animou o prela
do a manter-se firme em ambos os reparos, diante da nova planta que, em breve, apresentaria 
Ferro Caaveiro. O mestre de obras queria aproveitar a sua intervenção para eliminar parcialmen
te as escadas interiores ela fachada norte, reduzindo o número de degraus -de sete passaria a três, 
por exemplo, como talvez fosse na época gelmiriana-, e descer o nível da Praça até aos limites que 
poderia ter tido no século XII, em cuja época havia nove degraus na descida. Desse modo a nova 
fachada da Acibechería integrar-se-ia melhor na construção românica do tTansepto e ganharia um 
carácter airoso e de maior vigor, ao apresentar um primeiro corpo com maior altura que o actual, 
potenciaria o desenvolvimento vertical de uma frente com similar vocação triunfal ao da fachada 
ocidcnlal. Ao ganhar em largura, ocupando o lugar das torres medievais, a Acibechería de 
Caavci ro teria que proporcionar o seu desenho em altura, espicaçado pela experiência apoteótica 
e ascens ional do Obraclo iro de Casas Novoa. O arcebispo Rajoy, no entanto, não deu ouvidos a 
razões de natureza estética, pelo que exigiu que a nova fachada se fizesse no mesmo sítio que a 
antiga, mantendo as escadas internas e esquecendo o plano de Lucas Caaveiro de escavação da 
Praça. De igual modo não agradaria ao mestre de obras a negativa de Rajoy em projectar em 
direcção ao exterior os corpos laterais onde se situam as capelas do extremo do transepto norte, 
forçando uma maior plasticidade na fachada, que talvez pudesse contar com um elemento de enla
ce curvo que, como sucede na fachada do Obradoiro, desse a ideia ele uma certa concavidade no 
seu corpo central. 

A 30 de janeiro de 1759 o Cabido ordena o início dos trabalhos da Acibechería seguindo o pri
meiro projecto. Uma vez iniciadas as obras em Fevereiro de 1759 -e depois ele se ter resolvido, em 
Março ele 1760, cenas diíiculdades de financiamento-, o primeiro corpo da fachada foi levantado 
com regularidade e sem maiores percalços até à sua conclusão em fina is de 1762. Nestes calmos 
anos, Lucas Ferro Caaveiro dirige a construção da fachada e cobra pontualmente pelo seu labor 
como mestre de obras. A estrutura arquitectónica que levanta é herdeira da medieval, ainda que 
também recorde o esquema de tríptico do Obradoiro, ao articular-se em três ruas separadas por 
co lunas toscanas sobre altos peclestais que sustêm um remate quadrado. Do mesmo modo que a 
fachada de Fernando de Casas, o projecto barroco ela Acibechería rende homenagem às superfí
cies envidraçadas, concedendo grande importância às janelas inferiores que dão luz às sacristias 
das capelas laterais, os vãos de meio ponto abertos -como se de tímpanos de vidro se tratasse
sobre os dintéis das panas e as quatro janelas do corpo superior que dão luz à tribuna. A deco
ração cscultórica deste primeiro corpo é colocada em relevo e com um marcado carácter heráldi
co e emblemálico: conchas ele vieira com bordões cruzados sobre as clarabóias inferiores, troféus 
militares sobre as grandes janelas laterais, um delicado relevo de desenho fragmentado nos din
téis das portas, o escudo do Cabido sobre o arco da porta esquerda e o escudo elo arcebispo Rajoy 
sobre o arco da porta direita. A rua central está animada por estas duas portas separadas por um 
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pilar quadrangular, retraído, que funciona a modo de quebra-luz e evidencia a estnHura preexis
tente. A sensação de afundamento da primitiva fachada norte, antes da sua perda em 1759, seria 
maniíesta, já que o nível da Praça tinha subido após as intervenções de 1631 e 1673. Na primei
ra ocasião o espaço é despejado e ordenado após o incêndio que arrasou casas de particulares e 
lojas de joalheiros; em 1673 é construída, ao lado da fachada românica, a Capela de Santo André, 
cujo pórtico, protagonizado pelo escudo do arcebispo Girón, exerce uma função urbanística uni
tária, de en lace entre o exterior da Capela da Conicela e a fachada norte da catedral. O nível do 
umbral da porta da dita capela mostra a altura que tinha alcançado o pavimemo nesta parte da 
Praça em 1673. Estas intervenções do século XVII teriam provocado um maior desnível na Praça, 
relegando o pórtico românico para um nível cada vez mais iníerior. 

O segundo co rpo da nova Acibecheria, animado com quatro amplos vãos emolcluraclos por 
grossos adornos, possivelmente teria uma disposição igualmente inspirada no segundo corpo elo 
Obradoiro. A sensação ele poderio ascensional elas linhas verticais desenhadas por Fernando ele 
Casas baseia-se, em grande medida , na sobreposição de suportes. O mesmo traçado pode ter guia
do Lucas Caaveiro no seu desenho para a fachada norte: correspondendo com as quatro colunas 
do corpo inferior, projectaria, sobrepostas, colunas sobre pódios que susteriam um friso tão que
brado como o iníerior. No segundo corpo possivelmente estariam colocadas as imagens das qua
tro virtudes cardeais -Prudência, Fortaleza, justiça e Temperança- que se sabe terem sido enco-
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mcndadas, ainda que não há conhecimenLO da sua execução. A fachada seria possivelmente rema
Lada por uma balausLrada com pináculos, centrada por uma concha ou nicho para albergar a ima
gem de Sanliago -como no Obradoiro-, acompanhada por anjos e imagens das virtudes teológicas 
- Fé, Esperança e Caridade- encomendadas ao magnífico escultor local José Gambino. Seria um 
remale de efeito Lão especlacular como o que o próprio Caaveiro tinha projectado para a Capela 
das Angústias (hoje paróquia compostelana de S. Frutuoso) e que não viria a terminar até 1765. 

Após o falec imento de Sáenz del Pino em finais de 1761, o posto de cónego fabriqueiro foi ocu
pado em janeiro ele 1762 por joaquín Ignacio Pardo. Esta mudança, em vez de melhorar as 
relações do mestre de obras com o fabriqueiro da catedral, acabaria por trazer novidades a curto 
prazo, provocando a mudança na direcção das obras ela Acibechería. Os desencontros iniciais 
enLre Lucas Caaveiro e o arcebispo Rajoy e a sua dificuldade em entender-se com o fabriqueiro 
Sáenz del Pino fo ram deixando a sua marca no ânimo do Cabido. Ainda que os cónegos e o pre
lado não esgrimissem critérios de índole estética nos quais baseassem as suas críticas iniciais ao 
tema ela escadaria e o problema dos corpos laterais que teriam que avançar na planta, os reparos 
iam-se manifestando com virulência, inspirados em questões práticas e económicas. Lucas Ferro 
Caavciro é afastado da direcção elas obras e os planos são enviados para Madrid para que se pro
cedesse à sua correcção por parte elo arquitecto maior do rei, Ventura Rodríguez. Como o mestre 
não podia abandonar a vila e a co rte, enviou a Compostela o seu discípulo Domingo Lois 
Monteagudo, com o íim de que alguém de sua inteira confiança dirigisse a construção da facha
da. Naquela época a personal idade artística ele D. Ventura estava claramente definida, sendo pos
suidor de um enorme legado a rtístico que integrava obras ele tanta relevância como a igreja ele S. 
Marcos de Madrid, a Capela da Virgem elo Pilar, em Saragoça, na qual o mestre se inclina ante a 
iníluéncia de Borromini , a decoração interior da madrilena igreja do Mosteiro da Encarnação, ou 
o Sacrário da Catedral de Jaén. Ainda que o seu desenho de gabinete para a catedral compostela
na estivesse forçosamente matizado pela interpretação do discípulo que dirige os trabalhos, não 
há dúvida que perduraria a marca deixada no estilo do mestre de Madrid a arquitectura do barro
co romano reinlerpretaclo pela escola piemontesa da qual procedia Juvara. 

Apesar da interpretação ele Lois Monteagudo, na nova fachada podem apreciar-se marcas esti
lísticas suficientemente fiáveis que provam a fidelidade ao desenho ele Ventura Rodríguez: o 
emprego de colunas jónicas livres sobre o pódio para suster os frontões, a sobreposição ele ordens 
clássicas, o repertório classicista e a composição ele estirpe piemontesa que D. Ventura tinha 
aprendido de juvara, Sachetti e Bonavia, a base ele frontões sobre as janelas, medalhões, troféus 
militares nas coroas, tochas com chamas pétreas, frontões quebrados e, muito especialmente, o 
emprego do característico ático juvarino sustido por atlantes. Em 1764-65 Ventura Rodríguez 
emprega uma interessante combinação de elementos procedentes do barroco piemontês e roma
no -exemplificado no Lransplante que Carla Rainaldi realizou da chamada "fachada templo" do 
norte de ltãlia a Roma-, destinados a criar uma espécie de cenografia na qual a arquitectura fica 
subordinada ao sentido urbanístico e representativo da nova fachada norte. Assim, o emprego nos 
laterais do segundo corpo da Acibechería de frontões partidos sobre colunas livres -criando umas 
estruturas a modo de nichos-, os destacados salientes de ditos frontões e o aumento de volumes 
das disposições, desde as pilastras às colunas jónicas livres, parecem derivar da experiência roma
na de Rainalcli -Sanca Maria in Campitelli (1663-67) e San Andrea della Valle (1661-65)- , facil
mente readaptadas a distintas condições, como bem o demostra a fachada da Catedral de Siracusa 
( 1728 e 1749-54) projectada pelo arquitecto siciliano Andrea Palma (1664-1730), cujo segundo 
corpo adopta urna solução muito semelhante aos dos nichos laterais da Acibechería. As célebres 
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arquilecLuras escoradas do padre jesuíta Andrea dei Pozzo, difundidas na sua Prospeltiva de'pitto
ri e arcl1itelLi (1693), empregues com grande efeclividade nas suas pinLUras apoLeóticas e triunfais, 
nas quais emprega uma quadratura estritamente arquitectónica, puderam Lambém Ler fecundado 
a inspiração de Vcmura Rodríguez. Como remaLe da fachada o académico projecLa com ênfase 
apoLcótico um áLico no qual silua o apóstolo adorado por dois reis, prescindindo do típico nicho 
compostelano. A imrodução em Compostela de um elemento tão esLranho à Lradição local, mas 
empregue em abundância na arquitecLUra da Corte no momento -Linha iniciado o seu Lrajecto 
com juvara, na fachada dos jardins de La Granja, e com Sacchelti, no Palácio Real de Madrid e o 
próprio D. VcnLura iria uLilizá-lo de novo, em 1773, no Palácio de Liria-, indicava o Lom solene e 
conesão requerido pela fachada da CaLedral pela qual en Lravam na Basílica jacobeia a Bula de 
Cruzada e a Of crcnda régia ao apóstolo. 

O resu ltado cleslc intervencionismo oficial será um atractivo fronlal ele aspcc to classicista e rit
mos dinâmicos, com urna riqueza de concavidades e saliênc ias que potenciam a sua plasticidade 
e ressaltam a sinceridade tectónica de uma arquitectura que manifesta o seu carácter ecléctico, 
misLUra fecunda da tradição local e da inovação barroca e classicísLa ele influência itálica proce
cleme da Academia madrilena. A estrutura tectónica resultante deste desenlace entre a tradição e 
a modernidade mantém o ritmo imposto pelas partes construídas por Lucas Ferro Caaveiro e 
Clemente Sarela -o primeiro corpo e pane do segundo-, ainda que sem a ousadia que segura
mente teria o projecto original, cujo desenho estaria inspirado na experiência majesLosa e des
lumbrante da fachada ocidental. Apesar dos disfarces classicistas, a nova Acibechcría conlinua a 
mostrar um movimento de planos derivado do dinamismo da planta desenhada por Lucas 
Caaveiro. Não é estranho, por isso, que a nova fachada norte ofereça, nos seus dois corpos, uns 
paramentos plasticamente articulados por cornijas elevadas e colunas livres sobre um pedestal; 
soluções que remetem para outras obras barrocas bastante conhecidas na cidade de Santiago. Se o 
projecto de Lucas Caavciro estava firmemente assente na tradição local e influenciado pelo seu 
gosto pelo teatral e o insólito, a percepção de D. VenLUra e o seu génio artísLico fizeram com que 
visse que, aprovciLando a linha de argumento dada pelo primeiro corpo da fachada e o já cons
truído no segundo, bastaria cm aplicar determinadas fórmulas aprendidas na experiência do 
barroco romano para dar à Igreja de Santiago o que, nesse momento, desejava para a fachada 
setentriona l da sua cated ra l: uma imagem decorosa e moderna que reílcctissc a sua dignidade 
apostólica e metropo li tana. 

As correcçõcs do mestre madrileno têm que ser entendidas como uma solução prálica e de 
compromisso. Evita destruir a obra já realizada pelos mest.res locais para não prejudicar o inves
Limento do Cabido e porque o desenho original se podia adequar à estética oíicial com o simples 
acrescemo de um adequado verniz academicista. Os retoques pomuais que introduz, localizados 
no corpo superior e no áLico, são tão efectivos e catárticos que, ainda que não afectem o essencial 
do conceito arquitcctónico preexisLente, reduzindo-se ao arquétipo repcnório classicista de 
fromões, medalhões e clemcmos decorativos de gosto mais anLigo -jarrões e troféus militares- , 
empregue com um sentido de exaltação jacobeia alicerçado na Lradição apoleótica da cultura 
barroca, são capazes de libertar a nova fachada das recordações estéticas do barroco local para a 
introduzirem no âmbito da nova cultura classicisLa que se esLá implcmemando cm Espanha. Com 
esta proposta, Ventura Rodríguez oferece ao Cabido compostelano um compêndio de elementos, 
traduzidos por Lois Monteagudo, que funcionam como perfeiLos correctores do gosto , pensados 
para adapLar a nova fachada da Catedral à sensibilidade estética cio classicismo cortesão, sem se 
afastar dos seus pressupostos iconológicos, da exaltação jacobeia e realista, que o tinha animado 
no início das obras. 
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Ventura Rodríguez e Lois Monteagudo desenvolveram na Acibechería o conceito arquitectóni
co e urbanísli co requerido pela Catedral e pela cidade. O espectacular poder cenográfico do novo 
fronta l depressa estaria em comunhão com os projectos de reestruturação da área urbana circun
dante, mantendo-se fi el ao principio ilustrado que advogava pela independência das novas facha
das projectadas nas catedrais medievais. A nova Acibechería funcionaria como agente renovador 
ela imagem cénica cio edifício, à margem da sedução da sua arquilectura interna, potenciando a 
sua integração numa elas ruas mais concorridas da cidade de Santiago, rica em perspectivas e 
visões multifacetadas. Por outro lado, o hábil emprego ele colunas livres e a projecção de frisos e 
f rontões aumenta o efeito óptico derivado do jogo ele perspectivas criadas em profundidade. É 
criado assim na catedral compostelana um cenário fechado que, com a sua peculiar síntese e ino
vadora composição, rechaça o interior medieval sem o ocultar completamente, já que na organi
zação ele portas e j anelas se reconhece a estrutura românica, reproduzindo o esquema gelmiriano 
preexistente -arquitectónico, não iconográfico- com uma nova roupagem que procura adequar a 
imagem cio templo aos novos tempos. 

Uma elas gra ndes obras realizadas na Basílica apostólica sob os ausp1c1os cio arcebispo 
Bartolomé Rajoy, a partir ele 1764, foi a reconstrução da Capela de Nossa Senhora cio Perdão , 
denominada Capela ele D. Lope, fundação familiar e privada anexada à catedral, mas com titula
ridade própria, que remontava, como antes foi dito, a meados do sécu lo XV O projecto ilustrado 
para substítu ir o velho espaço medieval ocupa o mesmo lugar que a sua predecessora gótica, no 
ângulo fo rm ado pelo braço norte cio cruzeiro e as naves maiores, com o seu nártex aberto em 
clin:cçào a primeira pane da nave do Evangelho, contando a partir cio cruzeiro; entrada que corres
ponde a da intervenção ilus1 rada, j á que a primitiva capela se comunicava com a Catedral pelo 
cruzei ro no rte. A finalidade que tinha a remodelação deste espaço era dupla: servir ele panteão aos 
a rceb ispos funclaclo rcs, Lope de Mendoza e Banolomé Rajoy, e atender com suficiente desafogo o 
serviço ele delerminaclas celebrações litúrgicas de grande significado jacobeu: dar comunhão aos 
peregrinos durante os anos santos. Era tradição na Catedral de Santiago que o cerimonial ela 
comunhão dos peregrinos-conjuntamente com a entrega elas "compostelas", certificados da pere
grinação- se realizasse na Capela cio Salvador, imediata à Porta Santa. Com a decisão do prelado 
ele criar um novo espaço para este fim, estas funções passariam a desempenhar-se na remodelada 
capela de D. Lope. O arcebispo Rajoy aproveitou certo descontentamento que o Cabido mostrava 
em relação à capela da Baixa Idade Média para a demolir e edificar uma nova no solar resultante. 
Deste modo, a que havia sido durante séculos capela sepulcral de uso privado dá lugar, nos últi
mos trinta anos cio século XVlll, a um espaço de uso público, envolvente e cliáfano, que se con
ve rte em um cios recintos sagrados mais representativos ela peregrinação, ao albergar o local onde 
se comungava na Catedral. É possível que a obra medieval ameaçasse ruína e que fosse necessá
ria uma intervenção pontual , ainda que sem chegar à sua demolição. No entanto, a ideia funda
mental que movia a determinação cio arcebispo era criar na Catedral um novo espaço sagrado de 
grande amplitude que, em virtude da sua concepção e desenho , mantivesse as suas funções de 
capela funerária e permitisse atender com desafogo a celebração euca1islica elas peregrinações, em 
especial du rante os anos jubilares. Estas previsões foram mantidas até a consagração ela Capela ela 
Comunhão, a 27 de Dezembro de 1783. 

A cons trução cio novo espaço desenrolou-se em três fases bem documentadas. Na primeira 
campanha ( L 768-71) seguiu-se o projecto ele rotunda de Domingo Lois , sendo sua a direcção elos 
trabalhos que desenvolveu o construtor Ventura Pardal. Neste periodo - Abril ele 1768 até 
Fevereiro de l 771- as obras incluíram a demolição ela capela medieval, o retirar cios escombros 
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de pedra e madeira e realização de escavações, cimentos e colocações de lousas no novo espaço. 
Na segunda fase de construção ( 1771-72) levantou-se o primeiro corpo da capela, desde o solo até 
ao entabuamento. Domingo Lois já tinha partido para Madrid, dando por terminada a sua etapa 
compostelana. A direcção ele obra e a adaptação dos planos de Lois ficaram a cargo de Miguel 
Ferro Caaveiro, mestre ele obras da catedral desde 1770. Durante a dilatada terceira fase de cons
trução (1772-83) , Miguel Caaveiro desenhou as traças para o friso alLO -ligeiramente elevado- , 
para o tambor, com a sua rítmica alternância de óculos e vãos em sábia correspondência com as 
janelas do primeiro corpo, e traça a airosa cúpula da capela, cujos nervos se apoiam nos suportes 
em caixa que pautam a superfície do tambor. A direcção de obra continuará a ser do próprio 
Miguel Caaveiro, contando, pelo menos desde 1777, comjulián Pensado como aparelhador ejoão 
Antonio Nogueira como construtor. 

Antes da aprovação do plano de Lois, o projecto de reconstrução da capela foi apresentado ao 
Cabido a 27 ele Fevereiro de 1767. O fabriqueiro apresentou dois planos à censura dos capitula-

Capela do Co1111ml1d1> da 
Ccurtfrol dr S1111ricri.:11 ti~ 
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res, que se co rrespondem aos que foram saLisfeitos nas contas de obras conservadas ela obra de 
reconsLrução do recinLo. O Coslc ele Planteados de la Capela de Don Lope prova que ambos os mes
tres, Domingo Lois e Lucas Caaveiro, deram traças para a nova arquiLectura, tendo que dar-se- lhes 
quantidades desiguais que evidenciam a maior cons ideração que o Cabido e o fabriqueiro Pardo 
Linham cio académico. Para dito espaço foi escolhido o plano central, expressado pela nitidez ele 
uma vo lLa classicista. A experiência das plantas centralizadas não era estranha na Galiza barroca: 
em L 734 Fernando de Casas concluiu a Capela elos Olhos Grandes ela Catedral ele Lugo , e o seu 
discípulo Lucas Ferro Caaveiro fez outro tanto em 1765 com a Capela elas Angústias, na cidade 
ele Santiago. A tradição local, no entanto, não é suficiente para esclarecer a origem de um projec
Lo ilusLrado Lão purista para a Capela da Comunhão. Antes de mais, há que destacar a formação 
cio mesLrc de obras da caLedral que, naquelas datas, estava a dirigir as obras da Acibechería. Parece 
lógico pensar que o cónego fabriqueiro teria consultado o parecer de Domingo Lois Monteagudo 
ames ele se la nçar na co nstrução de uma nova obra tão relevante para o conjunto da Catedral. Por 
outro lado. a cultura ilustrada e a formação académica e classicista de Lois tinham animado o estu
do e có pia do arquélipo templário oferecido pelo Panteão de Agripa e outros modelos romanos 
desenhados na s ua etapa de aprendizagem em Roma. Estos dois pontos de partida -a tradição gale
ga e a inovação academicista- são fundamentais para explicar a concretização do ideal arquitectó
ni co classicista que se atinge na Catedral com este projecto . 

A sóbri a rotunda ele Domingo Lois e Miguel Ferro Caaveiro actua como remédio iluminista 
num o rganismo co mpartimentado e excessivamen te barroco. Com a fachada da Acibecheria, 
Domingo Loi s não podia fazer nada mais que seguir -e interpretar- as traças de Ventura 
Rodriguez, mas quand o tem oportunidade de elaborar um desenho próprio , não dúvida em plas
mar o aprendido durante a sua estância em Roma; a sua mente e a sua mão já se tinham exerci
tado com San Pietro in Montorio e com a rownda de Agripa, uma aprendizagem que teria que 
pesar sobre as demais inf'luências e referências. Alguns anos mais tarde continuou dando provas 
do seu interesse pe lo plano central na celebrada Capela de Montefrío, em Granada, concebida 
1ambém co mo uma ro tunda na qual o arquitecto mostra a mesma so lenidade detectável na Capela 
ela Co munhão, LOrnando, no entamo , mais sóbria a composição elo alçado . Ainda que se deva atri
bui-la a Lois, sem nenhum género ele dúvidas, a gescação elo rigoroso e racional projecto de cen
tro para a nova capela, foram muitas as mãos que contribuiriam ao desenvolvimento elo proces
so cio projecto e à conseguinte construção elo monumento , encontrando-se o resultado final 
muito mediatizado pela acção ele outro arquitecto de sensibilidade classicista, o mestre maior ela 
Catedral Miguel Ferro Caaveiro, os três encarregados que contrataram para a obra e possivel
mente os diversos cónegos fabriqueiros que se sucederam nos quinze a nos que tardou o projecto 
em materializar-se. Diversas mãos, portanto, que tiveram algo a ver com as traças da sua planta, 
os desenhos cios seus corpos em altura e a solução em cúpula da sua cobertura, assim como no 
desenho cio seu sis tema de iluminação -amplos vãos ampliados para o exterior e óculo central 
que potencia uma iluminação de zénite e abstracta-, assim como a ordenação interior ele portas, 
sepulc ros e aliar. Os técnicos que contribuíram para a sua execução, favoreceram também a alte
ração de diversos detalhes que se deviam encontrar nos projectos iniciais ele cada etapa ele co ns-
1ruçáo. Em finais do século XLX e inícios do XX o cónego López Ferreiro ainda incorporava subs
tanciais refo rmas internas: redução do local onde se comungava, mudança elo pavimento pétreo 
por ou tro marm óreo, eliminação de re1ábulos ígneos e incorporação dos monumentos sepulcrais 
de Lope ele Mcndoza e Bartolomé Rajoy realizados em mármore branco e traslado do retábulo que 
Francisco Lens tinha f cito para a Capela elas Relíquias. Intervenções historicis tas que procuravam 
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uma maior gravidade e uma superior pureza arquitectónica para o recinto, mas que, lamemavel
mente, alteraram o aspecto original do templo ilustrado projectado por Domingo Lois e Miguel 
Ferro Caaveiro. 

As especulações da Ilustração em finais do século XVlll: a catedral utópica 

A Capela da Comunhão foi, sem dúvida, a última grande obra realizada na Catedral de 
Santiago. A cultura ilustrada propôs vários planos de remodelação integral que não chegaram a 
materializar-se por motivos económicos, litúrgicos e de sensibilidade religiosa. Estes interessantes 
projectos teóricos da Ilustração, em finais do século XV1Il, propunham a realização ele profundas 
obras de adequação, com o fim de recriar o prístino modelo de basílica com grande deambulató
rio e coro. Os projectos foram inspirados pelo arcebispo frei Sebastián Malvar (1783-95), com o 
sentido pastoral de revitalizar o centro de culto sob o qual repousa o corpo do apóstolo Santiago 
o Maior. Esta recriação do modelo arquitectónico basilical original -uma espécie ele tentativa de 
reavivar da tipologia "de peregrinação"-- , cujo desenho se julgava enraizado nas origens cio san
tuário da Alta Idade Média, era colocada em íntima relação com o regresso emocional e de cele
bração de uma liturgia que queria ser mais participativa e próxima ao povo e que, para a cultura 
artística ela época, teria que ser encenada em espaços sagrados inspirados no mundo paleocristão. 
Dar acolhida a todos os fiéis que se congregavam na catedral compostelana durame a celebração 
dos anos jubileu e fazer mais participativa a liturgia eram, com efeito, objectivos que se queria 
satisfazer com as mudanças projectadas. Os técnicos chamados pelo arcebispo Malvar para dar res
posta funcional a estes requerimentos eram o mestre maior da catedral Miguel Ferro Caaveiro e o 
jovem académico -ainda estudante naquela época (1793-94)- Melchor ele Prado Marino. Os dese
jos do prelado são conhecidos indirectamente através das lendas que acompanham vários destes 
planos. Caaveiro e Prado tiveram que contar com duas premissas fundamentais: criar espaço na 
nave maior da catedral retirando dela o coro dos cónegos e a via sacra limitada por grades que une 
com o presbitério e posicionar as cadeiras na parte de trás do coro, construído de novo, ou num 
remodelado presbitério. Complementária e significativamente também propunham os artistas des
pojar o ãmbito presbiteriano de toda a ornamentação, eliminando a complexidade que a sensibi
lidade barroca tinha promovido. 

Será cm 1793 que o arcebispo Malvar se decide a colocar, de modo teórico e com consciência 
de ser uma proposta de futuro, uma revolucionária e radical remodelação dos espaços da Catedral. 
Para isso explicou as suas ideias aos dois técnicos citados. Miguel Caaveiro e Melchor de Prado 
apresen taram ao prelado, na primeira metade de 1794, as suas rcspectivas propostas de reestrutu
ração. Esta intenção renovadora, longe de ser uma especulação sem sentido, estava intimamente 
vinculada com as aspirações que a Igreja tinha de reencontrar-se com os seus fiéis e fazê-los par
ticipar mais na liturgia, auspiciando uma nova sensibilidade e uma mudança na vivência religio
sa do povo. Desde o ponto de vista arquitectónico, a proposta que Malvar colocava a estes técni
cos eslava na linha de importantes projectos académicos pensados para outras catedrais espanho
las, como o plano de reforma ela catedral de Burgo de Osma por Ventura Rodríguez (1755), no 
que se celebrava esse procurado regresso aos espaços sacros do crislianismo primitivo tão queri
do pela elite eclesiástica ilustrada. As aspirações reformistas de Malvar, ainda que não muito popu
lares entre os membros do Cabido -o eloquente silêncio das actas capitulares é bem significativo-, 
pelo carácter profundameme tradicional e aristocratizado desta instiluição durante o Antigo 
Regime, tinham que expressar-se numa depuração dos companimcntados sensuais espaços da 
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CaLecl ral, substiLuindo a imagem que a cultura barroca Linha gerado no seu centro de culto. Para 
Malvar, a imagem Lradicional e compartimentada da catedral tinha que ser mudada por um pro
jecto moderno que acLUalizasse as funções arquitectónicas, iconográficas e urbanísticas da Basílica 
jacobeia, em especial da sua cabeceira e da sua nave maior, livre das cadeiras elo coro e elo obstá
culo da parte Lraseira desse mesmo coro. Esta revolução arquitectónica projectada , longe de ser 
entendida a partir do estreilo prisma de uma renovação formal, apontava para uma f uncionalida
de espacial do organismo da Catedral ao serviço das mudanças litúrgicas que a Igreja queria colo
car em todo o mundo caLólico e aos que Galiza se ia incorporando com uma adequada concepção 
Lemplária. Ainda que não pudesse acelerar as reformas, o prelado sentia essa necessidade de 
mudança de menLalidade e de religiosidade e da necessidade de novas formas externas para o rito 
sacro, passando de uma liturgia como espectáculo a uma liturgia participativa, realizada realmen
te para o povo congregado diante do sacrifício do altar. Durante o período da Contra Refo rma já 
se tinha acentuado a separação medieval entre fiéis e lilurgia, favorecida na Catedral ele Santiago 
pela loca lização privilegiada da "igreja dos sacerdotes", delimitada e enaltecida pelo cadeiral do 
co ro na nave central, o passadiço denominado via sacra, que comunicava o coro e o presbitério, 
as grades e o fecho salomónico da Capela Maior. Tudo isso enfatizado pela extraordinária riqueza 
de ourivesaria do altar do apóstolo patrocinada pelo arcebispo Monroy a princípios do século 
XVI II , o descomunal balclaquino seiscentista que o cobre e os escultóricos órgãos que pareciam 
pro teger o co ro onde oravam e cantavam. os capitulares. 

No arranque deste projecto especulativo há que destacar, antes ele mais, a personalidade do 
arceb ispo promotor, a sua cautela, a sua menta lidade, a sua alta formação teológica e a sua vonta
de rcformisla vinculada ao rigor religioso e à piedade austera do catolicismo espanhol vivido pela 
elit e eclesiástica cios tempos ele Carlos lll. Há que enquadrar, por isso, esta renovação projectada 
no contexto da ansiada mudança na liturgia e ela nova religiosidade que a Igreja católica queria 
auspiciar para o fuLuro mais próximo. A nova ordenação que os arquitectos de Malvar projectam 
para a CaLedral de Santiago, compreendendo a natureza do templo a remodelar, a sua história, a 
sua evolução e os novos desafios cio futuro que deve enfrentar, i.rá basear-se numa racionalização 
de espaços garantida pelos valores geométricos regulares que a nova arquitectura apresenta como 
método ele trabalho na procura dum edificio ideal. Esta regularização de fim de século, proposta 
na época de plena acolhida na Galiza ela arquitectura da Ilustração, assegurará logicamente uma 
determinada linguagem formal ao serviço das exigências de depuração espacial e de criação de um 
novo sistema ordenador que vincule as novas tendências da oratória e da predicação. 

Os projectos de renovação ela catedral compostelana de Miguel Ferro Caaveiro e do estudante 
académico Melchor de Prado Marino foram apresentados ao arcebispo em 1794. A 6 de Fevereiro 
os de Ferro Caaveiro e a 29 de Maio os de Prado Marino. O mestre maior ela Catedral apresentou 
um trabalho centrado exclusivamente no estudo elas possibilidades derivadas da planta do edifí
cio. Para Lal parte cio seu aspecto original, cio projecto românico, mostra a expansão de espaços 
operada durante a sua larga história e oferece os planos de remodelação: no primeiro propõe um 
corpo regular acrescentado à cabeceira, menos lesivo que no segundo projecto, no qual desenvol
ve um grande plano de reestruturação de espaços para atingir um ideal arquitectónico com um 
notável nível de abstracção. Pela sua parte, Melchor de Prado apresenta um completo projecto 
arquitcctón ico e urbanístico no qual inclui plantas, alçados internos, secções e alçado de fachada; 
Lrata-se ele um plano menos especulativo e mais prático, submetido à censura da Academia de S. 
Fernando e lendo em conla a sua implantação urbanística, pensando na presença do projectado 
no espaço público da Quintana. 
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O fim do projecto. Historicismo e conservacionismo: os sécu los XIX c XX 

A morte do arcebispo Malvar em 1795, a invasão napoleónica e a Guerra da Independência 
motivaram o esquecimento de tais planos. O facto de que o Cabido da Catedral não mostrasse um 
interesse manifesto cm dita remodelação contribuiu enormemente para o esquecimento dos pro
jectos ilustrados que pretendiam uma mudança tão radical no organismo da Catedral para o sécu
lo XIX. Durante essa centúria, a diminuição das peregrinações, as peculiaridades políticas do sécu
lo, os pronunciamentos, guerras, revoluções e os processos liberais não conformaram o ambiente 
mais adequado para a criação de novas arquitecturas. O processo evolutivo do projecto da 
Catedral ficou, portanto, congelado. A partir da Ilustração só haverá na catedral pequenas refor
mas, trabalhos de restauração e acrescentos de carácter enaltecedor - lâmpadas e peças de ourive
saria para o Tesouro da Catedral-. A única obra de entidade do século XIX é projcctacla a finais da 
dita centúria, depois da segu nda descoberta dos restos cio apóstolo (1879). Tra ta-se ela cripta his
Loricista -com evidentes marcas cio período antigo tardio e da Aha ldade Média influenciadas pela 
arte palcocristã e da cultura bizantina- que o cónego lópez Ferreiro projecta por baixo cio pres
bitério, na base da Edícula apostólica, para albergar dignamente as recuperadas relíquias apostó
licas. Por último, no século XX há que destacar a decisão do arcebispo Tomás Muniz de Pablos 
(1935-48) de relirar as cadeiras do coro da nave central , com a ideia de uma maior participação 
cio povo na liturgia. Procedeu-se à desmontagem do coro da nave maior cm 1946, facto que favo
receu a realização de escavações arqueológicas ao longo da década de 1950, nas quais vieram à luz 
os restos das basílicas pré-românicas e a grande necrópole medieval sobre a qual se tinha assen
tado a catedral românica iniciada em 1075. 
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Compostela, obra colectiva, Samiago, 1977, pp. 123-163; AZCÁRATE,J.M".: "El pór
tico de las Platerías y el programa iconográfico de la Catedra l de Santiago", Arcl1ivo 
Espaliol de Arte, 36 (1963), pp. 1-20; BANGO TORVISO, l.G.: "Las llamadas iglesias 
de percgrinación o el arquetipo de un estilo". Em EI Ca111ino de Santiago, camino de las 
cstrellas , obra colectiva, Santiago, 1994, pp. 9-75. Idem: "La arquitectura medieval y 
su interpretación en función ele la red viaria y e l Camino de Santiago". Em Actas do 
Co11greso sobre o Camirw Xacobeo en Ou rense. Feito físico, arq11itectura e urba11is1110 his
tóricos. Cc1111ifío principal e tecido secundario (Ourense, 29/IX-2/X, 1993), Sanriago, 
1995, pp. 135-142; BONET CORREA, A.: La Arquitectura en Galicia durante el siglo 
XVII , Madrid, 1984; CAAMANO MARTÍNEZ,j.M3

.: "EI arzobispo compostelano don 
Lope de Mendoza (tl 445) y sus empresas artísticas", Bolctfn dei Se111inario de Arte y 
Arqueologia, XXVI, Valladolid (1960), pp. 33-43. Idem: "El Gótico". Em La Catedral 
de Santiago de Compostela, obra colecliva, Santiago, J 977, pp. 249-266; CARRERO 
SANTAMARÍA, E.: "Un largo proyecto edificatorio: cl claustro medieval de la Catedral 
de Santiago de Compostela. Época de donjuan A rias (segundo tercio dei siglo XIII)'",. 
Em Santiago. Gelmírez (catálogo da exposição), Samiago, 1999, pp. 328-333. Idem: 
"Restos arquitectónicos de un proyecto de cabecera gótica para la Catedral de 
Santiago de Compostela". Em Santiago. Gelmíre:: (catálogo da exposição), Santiago, 
1999, p. 334; CARRO GARCÍA, ].: "Coronamiemo de la fachada none o de la 
Acibechería de la Catedral de Santiago", Bolcti11 de la Co111isión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Ourense (l 94 3-1944), pp. 187-206; 
CASTINE LRAS GONZÁLEZ, M.A.: "lntroitus pulcrc rcfulgct: a lgunas rcílexiones 

43 



SANTIAGO 
ot COMPOSTELA 

44 

sobre el programa iconográfico de las portadas românicas del transepro de la cate
dral ". Em La Meta dei Camino ele Sanliago. La transformación ele la Catedral a través de 
los tempos, obra colecliva, Santiago, 1995, pp. 85-103. Idem: "Un adro para un obis
po: modelos y intencións na fachada de Praterias", Cultura, poder y mecenazgo, 
Semata, Ciencias Sociais e Humanidades, 10, Universidade de Santiago de Compostela, 
(1998), pp. 231-264. Idem: "La catedral românica: tipologia arquitectónica y narra
ción visual". Em Santiago, la Catedral y la Memoria dei Arte, Santiago, 2000, pp. 39-
96. ldem: "Platerías: función y decoración de un lugar sagrado". Em Actas dei V 
Congreso Internacional de Estudios jacobeus. Santiago de Compostela: ciudad y peregri
no, Santiago, 16-19 de Setembro de 1999 (na prensa); CONANT, K.J.: The Early 
Mchitectural History of the Cathedral of Santiago de Compostela , Cambridge (Mass.), 
1926 (versão galega anotada por S. Moralejo: Arquitectura Românica da catedral de 
Santiago de Compostela, Vigo, 1983); Cl-lAMOSO LAMAS, M.: "El altar dei Apóstol en 
la Catedral de Santiago", Boletfn de la Comisión Provincial de Monumental Históricos y 
Arlfslicos de Orense (1937), pp. 145-177. Idem: "La capilla del Pilar en la Catedral de 
Santiago" , Archivo E~pai'wl de Arte, 1940-41, pp. 194-201. Idem: "Esculturas dei desa
parecido pórtico occiden tal de la Catedral de Santiago", Cuadernos de Estudios 
Gallegos, XIV (1959), pp. 202-208. Idem: "El Tabernáculo del Apóstol en la Catedral 
de Sant iago", Goya, 1961, pp. 322-326. Idem: "Sobre el Arquitecto Fernando de Casas 
y su viaje a Portugal", Revista de Guimarães (1963), pp. 261-270. Idem: EI Pórtico de 
Platerias de Santiago de Compostela. lnfonnes y trabajos dei Instituto de Co11servación y 
Et 110/ogfa (Dir. General de Bellas Artes), Valencia, 1964. Idem: "Nuevas aportaciones 
ai conoc imiento dei a rte dei Maesrro Mateo", Príncipe de Viana, XXV (1964), pp. 225-
237. Idem: "Nucvos aspectos reconociclos en la obra dei Maestro Mateo'', Goya, 116 
(1973) , pp. 76-83; D'EMIUO, j.: "The Building and the Pilgrim's Guide" . Em Tl1e 
Codex Calixlinus a11d the Slirine of St. ]ames. Tübingen, 1992, pp. 185-206; FILGUEI
RA VALVERDE,j.: "El Barroco". En La Catedral ele Santiago ele Compostela , obra colec
Liva, Barcelona, 1977, pp. 331-356; FOLGAR DE LA RUA, Mª.C.: "Un inventario de 
bienes de Fernando de Casas", Cuademos de Estudios Gal/egos (1982), pp. 535-547. 
Idem: "Project pour le nouveau choeur de la Cathedrale de Santiago". Em Santiago de 
Composlela. 1000 ans de Pelerinage E11ropéen, Bruxelas, Europalia 85, 1985, pp. 228-
229 ; GAILLARD, G.: Les clébuts de la sculpture romane espag11ole: Léon-]aca
Compostel/e , Paris, 1938; GARCÍA IGLESlAS,j.M.: A Catedral de Santiago e o Barroco, 
Vigo, 1990. ldem: "A Idade Moderna". Em GARCIA IGLESIAS,j.M. (dir.): A Catedral 
de Santiago de Compostela, Laracha (A Corufla), 1993, pp. 284-388. Idem: Fe111ando 
de Casas Novoa , Santiago, 1993. ldem: "La Catedral". Em GARCÍA IGLESIAS, j.M. 
(dir.): Sa11liago de Compostela. Património I-Iistó1ico Galego. Ciudacles, obra colectiva, 
Laracha (A Corufla), 1993, pp. 106-145. Idem: O Barroco (I). A época. Os patrocina
dores. Arq11itectos do século XVII, "Galicia. Arte", Xlll, A Corufta, 1995, pp. 121-134, 
174-202, 313-317, 336-345, 353-354, 356-362, 371-373 y 443-444. Idem: O Barroco 
(II) . Arq11itectos do século XVlll. Outras actividades artísticas, "Galicia. Arte", XIV, A 
Corufla , 1995, pp. 28-36 , 64-68. Idem: Galicía. Hacia la Moderniclad. Concreció11 de 
1111evos ámbitos en lo urbano y e 11 lo rural, 1750-1900, A Corufla, 1998, pp. 30-33; 
LÓPEZ CAMPOS, A.: EI Pórtico de la Gloria dei Maestro Mateo, Santiago, 1961; 
LÓPEZ FERREIRO, A.: EI Pórtico de la Gloria. Estudio sobre esle célebre monumento ele 
la Basílica Compostelana, Santiago, 1886 (2" ed. Santiago, 1893); LÓPEZ VÁZQUEZ, 
j.M .: "Desde 1758 hasta 1882". Em GARCÍA lGLESIAS ].M. (dir.): A Catedral de 
Sa11liago de Co111postela, obra colectiva, Laracha (A Corufla), 1993, pp. 394-404. Idem: 
"A Arquitectura neoclásica". Em Arte Co1Hemporá11ea, "Galicia Arte", XV, A Corufta, 
1995, pp. 30-39 e 79-80; MANSO PORTO, C.: "Arquitectura e escultura monumen-



UM TEMPO 
UM LUGAR 

tal: séculos XIV e XV". Em Arte Medieval (II), "Galicia. Ane", XI, A Corufla, 1995, pp. 
355-361; MARTÍN GONZÁLEZ,].].: "EI Renacimiento". Em La Catedral de Santiago 
de Compostela, obra colectiva, Santiago, 1977, pp. 291-305; MELLINI, G.L.: El 
Maestro Mateo en Santiago de Compostela, Firenze, 1968; MORALEJO, S.: "Esculturas 
compostelanas dei último cercio dei siglo XII", C1wdcrnos de Est11dios Gal/egos, XXVIII 
(1973), pp. 294-310. idem: "Ars Sacra et sculpture romane monumentale: le Trésor 
et le chantier de Compostelle'', Les Cahiers de Saint-Mic/1el de Cuxa, 11 (1980), pp. 
189-238. Idem : "Notas para unha revisión da obra de K.j. Conant". Em Arq11itect11ra 
Romcl11ica da catedral de Santiago de Co111poste/a, Vigo, 1983. Idem: "Le Porche de la 
Gloire de la Cachédrale de Compostelle: Problêmes de sources et d'interprétation'', 
Les Cahiers de Sai11t-Micfie/ de Cuxa, XVl (1985), pp. 92-116. Idem : "El patronazgo 
artís ti co dei arzobispo Gelmírez (1100-1140): su reílejo en la obra y imagen de 
Santiago". Em Atti dei Co11vegno Intenwzio11a/e di Studi Pistoia e il Cammir10 di Santiago 
(Pis toia, 28-29-30 seuembre 1984), Pistoia, 1987, pp. 245-272. Idem: O Pórtico ela 
Gloria contado a mozos e nenos , Santiago , 1988; NAESGAARD, O.: Saint-Jacques de 
Co111postelle et les elébuts de la gran scttlplure vers 1100, Aarhus, 1962 ; NÚNEZ 
RODRÍGUEZ, M.: Arquitectura prerromcínica. Historia ela Arquitectura Gallega, 
Santiago, 1978, pp. 141 e ss.; "De la universalidad dei pueblo elegido ai valor dei "cre
dere". Em Santiago, la Catedral y la Memoria dei Arte, Santiago, 2000, pp. 99-129; 
ORTEGA ROMERO, Mª.S.: "A propósito dei ornato de la capela dei Pilar de la 
Catedral de Santiago: el viaje de Fernando de Casas a Portugal". Em Actas ele/ I 
Co11greso I11ternacio11al do Barroco, vol. II, Porto, 1991, pp. 167-194; OTERO TÚ - EZ, 
R.: "Problemas de la catedral románica de Santiago", Compostella1111111, X (1965), pp. 
961-966. Idem: "La Edad Contemporánea". Em La Catedral de Santiago de 
Co111postela , Barcelona, 1977, pp. 381-399. Idem: E/ Pórtico de la Gloria y s11 trasce11-
de11cia en la Galicia medieval, A Coruna, 1988; OTERO TÚNEZ, R. e YZQU IERDO 
PERRÍN, R.: "Reconstmction de crois stalles de choeur". Em Santiago ele Compostela, 
1000 a11s de pele1i11age européen, Bruselas, 1985, pp. 219-224. Idem: El Coro dei 
Maestm Mateo, A Corufta, 1990; PITA ANDRADE,j.M.: "U n capítulo para el estudio 
de la formac ión artística dei Maestro Mateo: la huella de Saint Denis", C11acle111os ele 
Estudios Gal/egos, Vll, 23 (1952), pp. 371-383. ldem: "Varias notas para la filiación 
anística de Maestro Mateo", C1wdcnws de Est1~dios Gallegos, X, 32 (1955), pp. 373-
404. Idem: "Sobre los orfgenes espafloles dei Pórtico de la Gloria", Cuadernos de 
Es t11elios Gal/egos, XIV (1959), pp. 131-137. Idem: "La arquitectura románica". Em La 
catcc/ra/ de Santiago ele Compostela, obra colectiva, Barcelona, 1977, pp. 87-123; 
PUENTE MÍGUEZ,j.A.: "La catedral gótica de Santiago de Com postela: Un proyecto 
frustrado de O. Juan Arias", Compostella11t1111 , XXX (1985), pp. 245-276. Idem: 
"Catedrales góticas y iglesias de peregrinación: la proycctada remodelación de la basí
lica compostelana en el siglo Xlll y su incidcncia en cl marco urbano". Em E! Arte en 
los Cami11os, Vl Co11greso Espa11ol de Historia de/ Arlc. Los Ca111i11os y e/ Arte, ll, 
Samiago de Compostela, 1989, pp. 121-133; RfOS MIR.AMONTES, M"'.T.: "La Capilla 
dei Pilar de la Catedral de Sanriago", Compostella1111111 (1980), pp. 119-157. Idem: 
Aportacio11es ai Barroco Gallego. Un gran mecc11azgo, Santiago, 1986. Idem: "Estudio 
arquitectónico de la capilla dei Pilar de la Catedral de Santiago de Compostela". 
Arc/rivo Espaliol dei Arte, 1988, pp. 337-35-+; ROSENDE VALDÉS, A.A.: "El antiguo 
coro de la catedral composcelana", Co111postella1111m, XXIII (1978), pp. 215-2-+6. Idem: 
"Si llería de coro". Em Galicia 110 Tempo (catálogo da exposição). Santiago, 1990, pp. 
270-272. Idem: "A mayor Gloria dei Seflor Santiago: el baldaquino ele la catedral 
compostelana", Semata. Las religio11es cn la historia de Galicia (l 996), pp. 485-53-t. 
Idem: "EI siglo XVI: Gótico y Renacimiento en la catedral compostelana". Em 

45 



SANTIAGO 
ot COMPOSTELA 

46 

Sw1liago, la Catedral y la Memoria dei Arte, Santiago, 2000, pp. 133-183; SlCART 
GIMÉNEZ, A.: "O Románico". Em GARCÍA IGLESIAS, J.M. (clir.): A Catedral de 
Santiago de Compostela, obra co lecLiva, Laracha (A Corufla), 1993, pp. 159-197; 
SILVA R. e BARREIRO FERNÁNDEZ, j.R.: E/ Pórtico de la Gloria. Autor y i11terpreta
ción, A Coruna, 1965 (reecl. Santiago, 1978); SINGUL, F.: "Proyecto y arquitectura en 
la Catedral de Santiago durante e! Neoclasicismo (1765-1808)". Em La Meta dei 
Camino de Santiago. La transformación de la Catedral a través de los lie1npos, Santiago, 
1995, pp. 141-168. Idem: "A Basílica da llustración: o proxecto de reforma ela 
Catedral de Santiago para o século XIX". Em O século XTX, "Galicia, Terra Única", 
Santiago, 1997, pp. 130-141. Idem: "Planos que representan la Santa Apostólica i 
Metropolitana lgreja de Santiago, Como estubo ele antiguo, como se alia ai presente, 
i dei modo que puede mejorarse en lo sucesibo". Em Santiago. Gelmírez (catálogo da 
exposição), Santiago, 1999, pp. 388-389; STOCKSTAD, M.: The Pórtico de la Glória of 
Lhe Cathcdral of Santiago de Compostela, Michigan University, 1957; TAÍN GUZMÁN, 
M.: Domi11go de A11drade, maestro de obras de la Catedral de Santiago (1639-1712), 2 
vols.: Sada (A Corufla), 1998. Idem: "Monroy e a ourivería do Altar do Apóstolo: o 
sentido da magnificencia". Em Praterfa e Acibeche en Santiago de Compostela. Obxectos 
litú rxicos e devocionais para o rito sacro e a peregri11ació11 (ss. IX-XX), obra colectiva, 
Santiago, 1998, pp. 253-302; TARRACO PLANAS, E.: "Aproximación a la estructura 
com positiva dei Pórtico de la Gloria ele la Catedral de Santiago de Compostela". Em 
Los Ca111i11os y el Arte. VI Congreso dei C.E.H.A.: II, Santiago, 1989, pp. 107-120; 
VV.AA.: E/ Pórtico de la Gloria. Mtísica, Arte y Pensamien.t.o, Santiago, 1988; WAA.: 
Actas do simpósio i111emacional sobre "O Pórtico da Gloria e a Arte do seu Tempo" 
(Sa 11tiago, 3-8/X/ 1988), Santiago, 1991; VALLE PÉREZ,j.C.: "Las grandes iglesias de 
los Caminos de Peregrinación". Em El Ccunino de Sa11liago, obra colectiva, Santiago, 
s.a.: pp. 115-133. Idem: "Románico. La catedral de Santiago de Compostela", Gran 
E11ciclopcclia Gallega, XXVII (l 974), pp. 80-84. Idem: "Maestro Mateo", Gran 
Enciclopedia Gallega, XXlll (1974), pp. 90-95. Idem: "Maestro Esteban", Gran 
E11ciclopeclia Gallega, XX (1974), pp. 34-37. Idem: "Forma y función. Notas sobre la 
construcción y ornato de la Catedral de Santiago". Em Restauración ele la Catedral de 
Sc111tiago de Co111poslcla, obra colectiva, Madrid, 1999, pp. 13-25; VÁZQUEZ CAS
TRO,J.: "La Berenguela y la Torre clel Reloj de la Catedral de Santiago", Cultura, poder 
y mecenazgo, Semata, Ciencias Sociais e Humanidades, 10, Universidade de Santiago de 
Compostela (1998), pp. 111-148; VILA JATO, Mª.D.: Escu ltura Manierista, 
"Colección Arte Galega Sánchez Cantón", Santiago, 1983, pp. 85-98. Idem: O 
Re11ace111e11to. A Arte en Compostela, 11, Sacia (A Corutia), 1993, pp. 13-62; VIGO TRA
SANCOS, A.: "Domingo Lois Monteagudo y la capilla de la Comunión de la catedral 
compostelana (1764-1783)", Boletín dei Seminario de Arte y Arqueología, Valladolid 
(1989), pp. 450-456. Idem: La fachada dei Obradoiro de la catedral ele Santiago (1738-
1750). Arq11itcct11ra, triunfo y apoteosis, Madrid, 1996. Idem: La Catedral de Santiago y 
la lluslración. Proyeclo clásico y memoria histórica (1757-1808), Santiago, 1999. Idem: 
"EI orden ilustrado. Proyecto clásico y especulaciones historicistas". Em Santiago, la 
rntedraly la memoria ele/ arte, obra colectiva, Santiago, 2000, pp. 209-213; WARD. M.: 
St11dies of the Pórtico de la Clo1ia al tlte Cathedral of Santiago de Compostela, New York 
University, 1978; YARZA, ].: Arte y arqttitectura e11 Espal'ia, 50011250, Madrid, 1981, 
especialmente pp. 178-188 e 270-277. Idem: El Pórtico ele la Gloria, Madrid, 1984. 
Idem: "Le Porche de la Gloire", Un avenir po11r notre passé. Co11seil de l'Europe, 32 
(1988), pp. 16-17; YZQUIERDO PERRÍN, R.: "La fachada exterior del Pórtico de la 
Gloria: nuevos hallazgos y reflexiones", Abrence, 19-20 (1987-1988), pp. 31-39. Idem: 
"Aproximación ai estudio del claustro medieval de la Catedral de Santiago". Em 



UM TEMPO 
UM LUGAR 

Homenaje a D. Ramón Otero Tú1iez. Boletí11 de Esti~dios dei Seminario Fontán Sanniento 
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Plano da cidade de Santiago de Compostela 
Francisco ferreiro (?), 1750 
Papel vergé e aguadas em várias cores, 42 x 59 cm 
SanLiago de ComposLela, InsLiLu to " Padre Sanniento" de EsLUdos Galegos 

EsLc mapa de Santiago de Compostela, de meados do século XVIII, mostra o 
desenvolvimento urbano alcançado pela cidade aposLólica até ao período 
barroco. DcsLaca na Lrama urbana a presença imponenLe da Catedral e dos 
espaços urbanos que se abrem perante as suas entradas -Obradoiro, 
Pratcnas, Quintana e Acibechería- subordinadas ao papel director que joga 
na cidade o seu ed ifício principal. Durante a época barroca a cidade cultivou 
uma politica urbaníslica na qual procurou a projecção de espaços amplos 
perant e as fachadas dcslumbrames dos seus principais edifícios, ao mesmo 
tempo que potenciou o desenvolvimento de uma sedutora delineação orna
mental e cmblcmatica da arquitectura local. O motor do comércio co mpos
telano da época cm que se realizou o mapa, localiza-se na Praça do Campo; 
um agraclavel espaço urbano de dimensões médias e forma triangular, cen
trado por uma fonte e rodeado de grandes casas e palácios o nde habitavam 
algun'> dos cidadãos mais abastados. O Concelho ele Santiago assentou-se 
ncs'ia praça cm 1588, reforçando a sua vitalidade comercial com as funções 
rcpre'>cntativas c administrativas ele um espaço urbano conformado como 
cruzamento <los dois pri ncipais eixos viários durante os séculos XVI e XVII 
(C.t 1 \lll ·H t ). estes eixos principais ela cidade na Idade Moderna estavam for
mado!-> pelo Prcgumoiro e a Algalia ele Arriba e pelas ruas de Casas Reais e 
Acibcchena (estas duas últimas representam o troço urbano do Caminho 
Francês na cidade do apósLOlo, comunicando a Pona do Camino com a 
en trada norte da CaLcdral). A sensibilidade religiosa e o semido cstélico e 
em blenrntico ela cu lwra ela Co ntra-Reforma favoreceram a remodelação da 
cidade cm tom barroco, graças sobretudo ao período de bonança económica 
gozado pela eli te local nos séculos XVII e XVIll. Esta acção, enaltecedo ra da 
i magc m urbana, concentrou-se no embelezamento e melhoria ela Basílica 
jarnbcia e cios espaços públicos adjacentes, num exercício ele virtude urba
n1s1 ica no qual se co nseguiu , emre outras funções, consolidar a ideia de uma 
catedral aberta à cidade (GARCiA IGLESIAS, 1988, pp. 244-246). Neste perío
do viram luz novas e ambiciosas construções de mosteiros, convemos, palá
cios e grandes casas senhoriais, que se foram integrando num Lecido urbano 
sem variações sign ificativas desde a Baixa Idade Média. As novas cons
truções barrocas de carácter civil -e bastantes das eclesiásticas- pela sua 
grande presença urbana, foram delimiLanclo ruas algo mais amplas, mas 
ornamentaram-se com saliências e pórticos que tornaram mais estreitas as 
vias publicas, estorvando o trânsito de rodas (ORTEGA ROMERO, 1973). A 
cidade barroca potencia, cm vinude do seu ânimo festivo , uma arquitectura 
senhorial que abre os seus espaços à vida urbana através de amplas janelas, 
balcôcs corridos e varandas espaçosas, onde se organizam recepçõcs e actos 
lc~tivos. Nas oçasiôes de festa, as casas ricas prendem luminárias nos seus 
balcões e varandas e penduram nos seus balaúsLres, reposteiros e sumptuo-
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sos tapetes, potenciando o sentido teatral do modelo urbano (VlGO TRASANCOS) . Os mosteiros e 
conventos compostelanas também se mostram à cidade, apesar da sua vocação claustral e íntima, 
e projectam escadarias monumentais para realçar as entradas principais, levantam fachadas espec
taculares e constroem magníficos campanários que advertem da presença das comunidades reli
giosas. Estas obras manifestam-se com um repertório formal que as reveste de esplendor, solidez 
e riqueza, potenciado pelo duro granito em que se lavram. Com este programa edílico vivido em 
Santiago de Compostela entre a década de 1650 e 1750, ano da conclusão da nova fachada do 
Obradoiro da Catedral, a cidade convene-se numa festa para os sentidos. Os espaços públicos e 
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pri vados oferecem à nova cu ltura um cenário propenso a criar surpresa no espectador comu m, 
áv ido de ilusão e cerimó nia. Neste contexto ele ostentação comedida, jogam um papel muito espe
cial a s iwação co ncreta de cada ed ifício, a orientação das suas fachadas ornamemadas, a posição 
dos elementos verti cais (torres, telhas, chaminés) que se fundem com uma atmosfera de brumas 
e hum idades, além d as inter-re lações visuais que promovem fachadas e volumes com as ruas e 
praças à sua vo lta, criando perspectivas ricas e variadas (MARTÍN GONZÁLEZ) . Como contraparti
da ao luxo que destilava m as novas fachadas, a velha muralha que cingia o núcleo urbano entrou 
em franca decadênc ia até se converter, na segunda m etade do século XVll, numa insalubre e peri
gosa estrum eira pública (ORTEGA ROMERO, 1988, p. 233). Por outra parte, a rede urbana cingida 
po r esta obso leta mural ha, estava arliculacla por estreitas e doentias ruelas traçadas em bairros 
heterogéneos e insa lubres, salpicados ele edifícios residenciais construídos em pedra e armados 
com to rres que destacavam no meio de um amontoado conjunto de casas de pequenas e medío
cres habitações de madeira, estreitas, ma l iluminadas e pior ventiladas. Apesar das mudanças vivi
das e da curaria económica gozada pelas classes mais r icas, o tecido urbano ele Santiago de 
Co mpostela, cm meados do século XV III, mantém um denso conjunto d e casas e umas caducas 
infra-cs truturas de raízes medieva is. A m aior parte das suas ruas continuam a ser irregulares, 

estreitas, escuras e mal pav imentadas, respondendo a u m repleto e esgotado tecido urbano neces
s itado de renovação ou , pelo menos, de um programa ele m elhorias que não chegaria até à época 
do 11 um i n ismo. 

Francisco Singul 

Bibliografia: BONET CORREA, A.: "La estructura urbana el e Santiago ele 
Compostela". Em Proycao y ciuc/ad histórica, 1 Semi 11ario lllt.ernacional de Arqt1itectura 
c11 Compostela, San tiago, 1976, pp. 25-38; GA RCÍA lGLESIAS, j.M.: "La creación de 
nucvos espacios urbanos en cl enLorno de la Catedral de Santiago en los tiempos del 
barroco", L<1 ciuc/acl y el 111w1do Ltrbano e11 la historia ele Galicia, Se111ata. Ciencias 
Svcialcs e lh11na11ic/ac/es, 1, Santiago (1988), pp. 241-252, especialmente pp. 244-246; 
Idem: "A trama urbana. A súa evolución". Em GARCÍA IGLESIAS, j.M. (dir.): 
Sa11liago ele Compostela. "Patrimonio Histórico Galego. Ciudacles", obra eolectiva, 
Laracha (A Corulia), 1993, pp. 88-92 e fig. 68; GELABERT GONZÁLEZ, ].E.: 
S<111tiago y la Tierra de Santiago de 1500 a 1650, Sacia (A Corulia), 1982, pp. 189-190; 
MARTÍN GONZÁLEZ, ].].: "Perspeetivas barrocas ele Santiago ele Compostela", Goya, 
61 (1964) , pp. 28-34; ORTEGA ROMERO, M".S.: "AspeclOs urbanos dei barroco 
compostelano: voladizos y soportales'', Revista ele la Universiclacl Complutense, XXll, 
85 (1973), pp. 163-187. ldem: "Las murallas de Compostela en los siglos XV! y 
XVII ", La ci11dad y e/ mt111do urbano en la historia ele Galicia, Semata. Ciencias Sociales 
e Hu111a11iclades , 1, San tiago (1988), pp. 225-240; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. : 
"Plano de Santiago". Em Santiago, Camii'io de Europa. Cu/Lo e cultura na peregrinación 
a Compostela (catálogo da exposição) , Santiago, 1993, p. 463; VIGO TRASANCOS, 
A.: "Samiago, 1600-1770. La metamorfosis barroca de un santuario de peregrina
ción". Em Sa11t iago de Compostela: la ciuc/ad histórica como presente, obra colectiva, 
San tiago, 1995, pp. 102- 103. 



A Bas ílica de Afonso Ili: aspectos decorativos 
Fragmentos de capitel e de placa decorativa 
C. século IV e c. século VI 
Mármore 
Fragmento de capitel: 8,2 x 8 ,3x 8 ,6 cm 
Placa decorativa (2 fragmentos): 12 x 8 ,7 x 3 cm / 24 x 7,9 x 38 cm 
Santiago de Compostela, Museu da Catedral 
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O fragmento de capitel corresponde a uma das volutas de uma peça da romanidade tardia (c. sécu
lo IV) de tipo coríntio e dentro da tradição clássica, apesar de certo ca rácter tosco da factura; está 
realizada cm márm ore de boa qualidade e evidencia o uso de trépa no na entalhadura. Peças para
lelas a esta podem ser encontradas noutros exemplos de reaproveitamento de material antigo, 
como cm Santa Comba de Bande (Ourense), em San Juan ele Banos (Palência) ou na Mesquita de 
Córdova. 

Os outros dois f ragmcntos parecem pertencer à mesma placa decorativa. Esta peça apresencava 
uma decoração vegetal, embora com tendência para geometrização, à base de fo lhas de acanto 
separadas por fil etes e tendo uma roseta inscrita num círculo, além de um motivo tipo vieira ou 
semelhante peno da beira. Tanto a técnica , entalhadura a bisei, como a matéria-prima, mármore 
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parecido com o usado no capiLel, são de boa qualidade e ambos parecem siluar a peça no contex
Lo das oficinas emeritenses da época hispano-visigótica (e. século VI). 

A primeira peça penence ao conjunto de fragmemos de colunas mannóreas .achado por M. 
Chamoso nas escavações do subsolo da basílica compostelana (1946-1959). Estas colunas estão 
relacionadas com algumas outras elas portadas ela basílica de Afonso lll, visto os seus resLos Lerem 
aparecido nas proximidades tanlo da fachada ocidental como de uma das portas existentes no 
muro meridional desta igreja. Os fragmentos da placa, que pela sua rica ornamemação e pela sua 
escassa grossura interpreLamos como sendo decorativa, foram achados longe do seu possível con
Lcxto primitivo, tendo aparecido nos recheios cio pálio cio claustro da Catedral, que foi construí
do ao longo cio século XVI. Em atenção à posição estratigráfica destas duas peças podemos deter
minar que foram para lá levadas por volta de finais desse século e que, portanto, devem estar rela
cio nadas com as obras realizadas nesse momento nos espaços das antigas construções da Alta 
Idade Média, quer dizer, o interior ou as proximidades da cabeceira da Catedral. 

Estas peças fazem pane da especial preocupação de Afonso lll com a revalorização da igreja de 
Santiago, preocupação que encontramos na série de obras ele mármore de evidenLe qualidade que, 
com esse fim , manda trazer de uma elas suas razias em território anda luz. Trata-se de partes estru
lllrais e/ou decorativas de uma rica arquiLecLura que evidencia uma formação da antiguidade tar
dia e, simultaneamente, uma projecção no hispano-visigótico, existente num importante núcleo 
populacional da área actualmentc ocupada pela região estremenha, muiLo provavelmente no lugar 
onde hoje se encontra Coria. Mas também não podemos excluir a hipótese ele que esses velhos 
cclilicios, a que faz referência a fonte documental deste episódio -Acta da Consagração (899)-, 
fossem em realidade uma consLrução religiosa e de que no seu deslocamenLo existissem cono
tH~«>cS ickol úgicas que ult rapassassem o carácter cultural, is Lo é, que se realizasse a recuperação e 
a transladação simbólica de uma arquiLectura anterior à ocupação muçulmana, daquela Hispânia 
ele que a monarquia asturiana se reivindica como herdeira legítima. 

J osé Suárez O tero 

Bibliografia: (Para o capitel) CHAMOSO LAMAS, M.: " oticias de las excavaciones 
arqueológicas en la Catedral de Santiago", Compostellar111111, I, n.0 4 (1956), pp. 275-
328. Os fragmentos de placa estão inéditos. 
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Restos museológicos da Edícula Apostólica 
Século IV 
Vários materiais, medidas variadas 
Santiago de Compostela, Museu da Catedral 

Estes restos roram achados por López Ferreiro e Labín na exploração que realizaram na edfcula 
durante os anos 1878-79, concretamente com motivo da sondagem feita em 1878 sob o altar-mor, 
que levaria à descoberta do túmulo apostólico. Os restos apareceram dispersos na parte superior 
daquilo que, afinal, representa o que se conservou do antigo edifício sepulcral que na altura 
começava a descobrir-se, sendo evidente que corresponde a um pavimento destruiclo do citado edi
fício , o do chão da metade oriental (das duas em que se dividia o edirfcio), que era, supostamen
te, a que continha o sepulcro do Apóstolo. Graças à aparição de algum fragmento situado nas pro
ximidades dos muros que fechavam -as alterações afectavam o centro da estrUlura- pôde ser 
reconstruída uma parte do desenho original, aquela que corresponde aos extremos da composição. 

Trata-se de uma decoração em faixas sucessivas que se adaptam à superfície a cobrir e que, do exte
rior para o interior, podem ser definidas da seguinte forma: faixa de círculos entrelaçados, faixa 
branca, friso de fo lhas de loto e fo lhas soltas emoldurado por filetes amiados e, finalmente, uma 
sucessão de um filete escuro e dois claros que emoldurariam o centro da composição, onde se 
interpretou que estaria o sepulcro do Apóstolo. Todas estas informações devemo-las àqueles que 
participaram, em maior ou menor medida, no achado, especialmente a López Ferreiro e aos mem
bros da Academia de História F. Fita e A. Fernánclez Guerra, uma vez que o actualmente conser
vado se reduz a esta amostra pouco expressiva e a um conjunto de tesselas soltas. A aparição ele 
novas tesselas nos trabalhos efectuados por Manuel Chamoso em 1950 não podem ser relaciona
das directamente com este mosaico , visto terem aparecido num suposto nível inferior e, portanto, 
prévio, ao definido pelo pavimento e pelas lousas cerâmicas que ocupava a parte anterior da edí
cula; excepto que estes dois pavimentos não fossem coetãneos e a construção do segundo se fizes
se com o mosaico já destruído, hipótese que precisa de um tratamento que ultrapassa este texto. 

A interpretação do mosaico está submetida a muitas limitações da informação sobre a sua desco
berta: desconhecemos em detalhe as condições exactas em que se realizou o descobrimento de uns 
restos que, por outra parte, já se achavam bastante alterados por obras prévias na área do altar
mor. Contudo, todos os autores aceitam a situação do pavimento dentro do contexto arquitectó
nico conhecido e coincidem em afirmar um carácter funerário - e mesmo cristão- para a compo
sição, com ou sem o sarcófago central de que fa la López Ferreiro, ainda que se duvide ou haja dis
crepâncias no que diz respeito à identificação do corpo enterrado. Onde se registam as maiores 
divergências, pondo de parte as questões de fé, é na cronologia deste mosaico, para a qual se for
necem basicamente três alternativas. A primeira é a defendida por F. Acuii.a Castroviejo , que con
sidera a obra como susceptível de ser situada dentro do paleocristão, com umas datas que nos 
levam ao século lV ou momentos pouco posteriores (séculos V ou Vl); esta datação situa-se den
tro de um quadro de estudo estritamente arqueológico dos restos museológicos romanos na 
Hispânia do Noroeste. Outra tese, defendida por Millán González-Pardo, com umas referências 
semelhantes no resto do orbe romano, aponta uma cronologia anterior, por volta do século II d. 
C.; esta posição acha-se dentro de uma revisão em pormenor da problemática da edícula apostó
lica e a sua possível função como contentor dos restos do Apóstolo Santiago. Finalmente, alguns 
autores, pisando mais o terreno da insinuação do que o da argumentação, consideram que pode
ria tratar-se duma obra da Alta idade Média, coetânea das primeiras basílicas compostelanas e rea-
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lizada junto com eslas, com referências dos pavimentos dessa época, tanto em contextos europeus 
cristãos como em hispano-muçulmanos; esta terceira hipótese é defendida por especialistas em 
anc da Alta Idade Média em relação com o estudo elas expressões compostelanas. 

José Suárez Otero 
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Bibliografia: ACUNA CASTROVIEJO, F.: "Mosaicos romanos en la Espafla Cicerior 
li. Conventus lucencis", Studia Arqueologica n.0 24 (1976); CHAMOSO LAMAS, M.: 
"Noticias de las excavaciones arqueológicas en la Catedral de Santiago", 
ComposLellan1111i, t. II , n. 0 4 (1957), pp. 225-230; GUERRA CAMPOS, ].: 
Explomciones arqueológicas en torno ai Sepulcro dei Apóswl Samiago, Santiago de 
Compostela, 1982; KIRSCHBAUM , E.: "Die Grabungen unter der Kathedrale von 
Santiago de Compostela", Romiche Quartalschrift, n.0 56 (1962), pp. 234-254; Idem: 
"Das Grab des Aposteis jakobus in Santiago de Compostela", SLi111me11 der Zeit, 
CLXXVl (1965), pp.352-362; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la S.A.M. lglesia de 
Santiago, Santiago de Compostela, 1899-1905; MILLÁN GONZÁLEZ-PARDO,!.: "El 
mosaico dei pavimento superior dei edículo de Santiago y su motivo floral. 
Aportaciones ai estudio de la tradición jacobea", Co111pos1ellar1u111, XXVIU (1983). 
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Capitel gelmiriano 
Procede da tribuna da Catedral de Santiago, primitiva fachada norte 
Anónimo compostelano, segunda década do século XII 
Granito, 38,5 x 25 cm 
Santiago de Compostela, Museu da Catedral (em depósito no Palácio de Gelmírez de Santiago) 

Depositado nos armazéns do Museu da Catedral de Santiago, a estrutura que conserva mostra-nos 
um primitivo capitel entregue. Divide-se em dois corpos, dos quais, o inferior é de maior tama
nho ; folhas grandes, percorridas por um nervo central, decoram a estrutura , ao mesmo tempo que 
a presença dos dois corpos outorga mais plasticidade e dinamismo à peça. O segundo corpo con
figura-se a partir devolutas esquemáticas, de tradição coríntia. 

Nesta peça é muito evidente a maneira em que as formas amplas e grossas ficam perfeitamente per
fi ladas graças aos contrastes de luz; assim, todas as superfícies do capitel conseguem a atenção, 
qualidade especial mente necessária para aqueles peças que, pela sua colocação a grande altura ou 
em locais de acessibilidade visual limitada, precisam de uma decoração na qual se prime uma mor
fologia básica ele percepção simples, frente à minuciosidade e delicadeza que ali possam ser inúteis. 

É por isso que o tamanho e a co nfiguração estilística deste tipo ele capitéis nos remete, ele forma 
inquestionável, para o transepto e os primeiros trechos elas naves longitudinais ela própria 
Catedra l compostelana. Não é em vão que podemos encontrar nalguns destes capitéis que nesta 
zona se rvem ele remate a colunas embebidas , paralelismos manifestos, o qual nos obriga a incluir 
cstns peças dentro do repertório limi tado dos capitéis vegetais -"susceptível ele uma produção 
quase cm série" (MORALEJO ÁLVAREZ, p. 109)- os quais seriam talhados por canteiros mais ou 
menos hábe is, para estas zonas do interior ela basílica, visualmente menos importantes. Assim, 
convertem-se no contraponto à riqueza decorativa da cabecei ra e da fachada de transepto, onde a 
qualidade artísti ca destes últimos espaços delata os seus artífices como hábeis escultores. Não é 
debalde, portanto , que esta divisão de funções e de espaços é a que contribui para explicar o 
avanço rápido das obras da Catedral compostelana nos primeiros anos do século XII. 

De acordo com o que foi comentado, achamos que é acertada a sugestão que em seu momento me 
íez Francisco Singul, quanto à possíve l localização originária desta peça nos primeiros trechos da 
nave central, concretamente na zona da tribuna ocupada pelos órgãos barrocos: o acoplamento e 
ancoragem destes faria necessária a eliminação de vários capitéis, entre eles o que nos ocupa aqui. 
Se for certa estas suposição, poderíamos concretizar ainda mais a cronologia, já que a demolição 
da basílica pré-românica em 1112 permite pensar na conclusão elo transepto e no avanço das obras 
nestes trechos primeiros do corpo principal da catedral, de maneira que a execução destas peças 
se poderia inscrever num curto intervalo temporal por volta dessa data. 

David Chao Castro 
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Bibliografia: MORALEJO ÁLVAREZ, S.: "Notas para unha revision crítica da obra de 
K. j. Conant". Em CONANT, K.j.: Arq11itcctura romá11ica da Catedral de Santiago de 
Co111pos1e/a, Santiago. 1983, pp. 89-116. 
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Liber Sancti Jacobi, "Codex Calixtinus" 
Scriptorium da Catedral de Santiago, c. 1150-1160 
Fac-sími le, 1993 
Pergaminho, 225 fois. , 290 x 210 mm 
l etra carolina, miniaturas e letras capitais com iluminuras 
Santiago de Compostela, S.A. de Gestão do Plano j acobeu 

O plano ele Compostela de criar a Roma do Ocidente sonhada por Diego Gelmírez não se teria 
consegúiclo apenas com o poderoso esforço dos edis feito na cidade apostólica na primeira meta
de cio século Xll: a construção da catedral românica, o palácio episcopal, a casa cios cónegos, o 
hospita l cios peregrinos, a praça cio Paraíso e a sua mítica fonte, o serviço de distribuição de águas 
e a abertura ele novas ruas da cidade. Gelmírez ambicionava também um monumento bibliográ
fi co cleclicaclo à devoção jacobeia ~ à promoção do Caminho ele Santiago que compilasse a 
expressão intelecwa l mais requintada e compleca da riqueza li túrgica, artística e musical da cul-
1 ura cristã medieva l ocidental. Esta obra é o Códice Calixlino, nome popular com que é conheci
do o exemplar mais completo e antigo cio Liber Sancti Jacobi da Catedral compostelana . Cópias 
pos teriores difundiram este monumental legado da Cultura Ocidental, achando-se depositadas 
em v~írias bibliotecas e arq ui vos europeus. Recebeu o nome de "Calixtino" pelo interesse que os 
se us verdadeiros au tores tiveram em simular que tinha sido o papa cluniacense Calisto II (1119-
11 H) o reclactor do inspirado e vo lumoso texto. Esta atribuição era reforçada pela imagem do 
pontíf'i cc inclinado sobre a s ua mesa ele trabalho e a escrever o códice, miniaturado numa letra 
"C:" inicial do livro l , uma elas três letras cap itais com personagens ligadas ao texto que se incluía 
no Ul1cr. As ou1ras duas iniciais iluminadas são o "I" dedicado ao Apóstolo Santiago e o espec
tandar "T" cio começo do Livro IV, onde aparece o arcebispo Turpim de Reims, suposto autor 
dessa parte cio códice. 

Com o Li/Jer Sancli Jacobi a Igreja ele Santiago quis potenciar o culto jacobeu e a peregrinação oci
dental , entend ida como o grande acontecimento de Europa cristã elo seu tempo . A composição 
da obra teria s ido iniciada por inspiração ele Gelmírez por volta de 1130, tendo-se realizado a 
maior parte dos cinco livros nos anos finais cio seu episcopado, entre 1135 e 1140. O trabalho 
prosseguiu nos anos posteriores à morte do arcebispo, tendo-se conseguido a versão fina l entre 
1150 e 1160. Na década de 1170 foram acrescentados ao texto uns apêndices com hinos e poe
mas , com a sua ano tação musical correspondente. A partir cio "Calixtíno" original fizeram-se 
várias cóp ias manuscritas para diversos lugares cio Ocidente, entre 1172 e 1657, num esforço 
secular que significou o principal processo de transmissão textual pró-jacobeia ela História . E era 
esse exactamente o objectivo do Liber: realizar uma obra ambiciosa que contivesse todos os dados 
sobre o culto jacobeu, a história e os milagres de Santiago, o relato da criação da rota de peregri
nação e a desc rição de uma espécie de guia prático -o livro V- com abundantes dados e conselhos 
úteis. O livro l é de carácter litúrgico , dedicado ao serviço do cerimonial sacro compostelano. O 
livro li é um monumento hagiográfico, que reúne notícias sobre os milagres ele Santiago, larga
mente clif uncliclas pelas rotas ele peregrinação. O livro lil descreve a Translatio do corpo cio 
ApósLOlo ela Palestina até à Galiza, integrando a tradição compostelana cio .encontro de discípulos 
ele Santiago com a ra inha Lupa e os soldados romanos, antes do enterro do Apóstolo. O atraente 
poder narrativo desta pane cio códice é amplamente ultrapassado com o novelesco livro IV, obra 
literària que relata a épica gesta ele Carlos Magno e dos heróis francos na libertação ela Hispânia, 
o descobrimento do Túmulo apostólico, a criação do caminho de Santiago e a instauração da 
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Igreja composlelana. O livro V possui um carácter eminentemente prático, já que descreve os 
caminhos das peregrinações e oferece abundantes dados valiosos sobre os santuários, as gentes, a 
geografia, as águas, as c idades e os perigos da rota. O Uber Sancli Jacobi consagrou-se como uma 
obra colossal para a promoção jacobeia, um instrumento cultural , litúrgico e hagiográfico dirigi
do a engrandecer e presligiar a sede apostólica e metropolitana ele Santiago de Compostela. 

Francisco Singul 

Bibliografia: DÍAZ Y DÍAZ, M.C.:"EI texto y la tradición textual dei Calixtino". Em 
Pistoia e il Cam ino di Santiago. Una Dimensione Europea nella Toscana Mediava/e, 
Perugia, 1987, pp. 23-55; Idem: El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. Estudio 
Codicológico y de Contenido, Santiago de Composlela, 1998. Idem: "El Liber Sancti 
Jacobi ". Em Santiago. La Europa dei peregrinaje, Barcelona, 1993, pp. 39-55; 
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, l.: "A música li túrxica da peregrinación a Santiago. O 
Códice Calixtino". Em Sc111liago Camifio de Europa. Culto e Cultura na peregrinación a 
Co111postela (catálogo), Santiago de Compostela, 1993, pp. 37-53; LÓPEZ-CALO, J.: 
"Música l. La música re ligiosa. A. Edad Media". Em Grm1 Enciclopedia Gallega, XXII , 
1983, pp. 89-90. Idem: "La musique sur le chemin de Saint-Jacques". Em Santiago de 
Co111postela. 1000 Ans de Pelerinage Europée11 , Gante, 1985, pp. 195-200. Idem: "La 
música en la Caledral de Santiago, a. d. ll88" . Em EI Pórtico de la Gloria. Música, Arte 
y Prnsamicnto, Santiago de Compostela, 1988, pp. 39-54; LÓPEZ FERREIRA, X.E. 
(cd., trad., notas): Guía medieval cio peregrino. Códice Calixlino, Libra V, Vigo, 1993; 
MERED ITJ-J ~JONES, C.: Historia T<aroli Marni el Rotholandi ou Clironique clu Pseudo
·nrrpi11, Paris, 1936, Geneve, 1972; TEMPERÁN VILLAVERDE, E.: "EI Libro Primero 
dei Cód ice Calixtino de la Catedra l ele Sanliago ele Compostela", Compostellanum, n.0 

37, 1-2 ( 1992), pp. 63-150. Idem: "Algunas particularidades litúrgicas clel libro pri
mero ele! Códice Calixtino: Acercamiento a las f uentes de la liturgia compostelana en 
cl siglo Xll". Em Actas ele/ I Congreso de Estudios jacobeos (Santiago, 4-6/Xl/1993), 
San tiago de Compostela, 1995, pp. 685-695. Idem: La liturgia Propia de Santiago en e/ 
Códice Calixli 110, Santiago de Compostela, 1997; TORRES RODRÍGUEZ, C: "Liber 
Sancti Jacobi". Em Gran Enciclopedia Gallega, XIX, 1974, pp. 52-57; W1LLIAMS,j. e 
STONES, A. (ecls): The Codees Calixtinus and the shrine of St. James, Tübingen, 1992. 



Capitéis geminados do claustro medieval 

Segundo terço do século Xlll 
Granito, 27, 5 x 12,5 cm, base: 27,5 x 12,5 cm/ 51 x 37 cm, base: 30 x 17 cm 

UM TEMPO 
UM LUGAR 

Santiago de Compos tela, Museu da Catedral (em depósito no Palácio de Gelmírez de Santiago) 

À medida que a Catedral românica de Santiago (1075-1211) desenvolvia a sua arquitectura racio
nal durante o primeiro terço do século XII, época do arcebispo Diego Gclmírez, pensava-se inte
ressadamente na realização de um claustro digno de uma catedral, com as suas salas, capelas e 
dependências anexas, digno da Igreja de Santiago. Neste sentido, o rei Afonso Vll de Castela e 
Leão prometeu ao prelado de Compostela uma doação em 1137 para a construção do claustro. 
No testamen to de Gelmírez (c. 1140), o arcebispo deixava um rebanho de vacas de sua proprie
dade para que se pudessem continuar os trabalhos do claustro. A panir de então, continuaram a 
oferecer-se donativos e indicações testamentárias para a monumental obra. Embora o ritmo dos 
trabalhos se atrasasse, o arcebispo Juan Arias pôde fundar a primeira capela do claustro a 9 de 
Setembro de 1250, dedicada ao ofício de defuntos. Essa é precisamente a data proposta para o 
final dos trabalhos no claustro medieval (CARRERO SANTAMARÍA , p. 328). As tensões sociais do 
século XIV af ectaram a convivência dos compostelanos com suas senhorias, os arcebispos, obri
gando aos prelados Rodrigo de Padrón, Berenguel de Landoira e Gómez de Manrique a fortificar 
com ameias e fortes torres o claustro da Catedral. Esta militarização da Basílica jacobeia não 
impediu que se continuasse a construção de capelas e efectuando enterros. A luta politica dos 
compostelanos pelo governo da cidade continuou no século XV (queriam que Santiago deixasse 
de ser propriedade da Igreja compostelana para passar à condição realenga), gerando uma 
situação de rebeldia e violência urbana. As tentativas de civilizar a vida municipal degeneraram 
na Guerra Fernandina, com os seus momentos mais críticos no biénio 1466-67, com o ataque à 
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Catcdrnl, a queimada da fachada das Pralerías (já tinha padecido um incêndio em 1117, na pri
meira revolta burguesa con tra Gelm írcz) e a ruína d e boa parte do claustro. Em 1505 o arcebis

po A lonso 11 de ronscca clcciclc co ns truir um novo e monumental clauslro (LÓPEZ FERREIRO), ini
ciad o cm L52 L pelo seu sucessor, Alonso ll1 ele Fonseca. O claustro medieval era um recinto de 
plama quadrada e um piso de allUra, muito mais baixo que o actual. Cada coxia estava organiza
da cm cinco 1 ramos, com duas arcadas de meio ponto e 2 metros de luz por tramo , o que daria 
um comprimento lOlal de 27 metros por lado (YZQUIERDO PERRÍN, 1993, p. 260).As arquivoltas 
e as n ervu ras das abóbadas de adorno quadripartido que cobriam os tramos, apoiavam-se em 
capiléis com formas ele plamas rematados em volutas ou bolas. A prolongada duração do edifício 
claus tral e a complexidade das suas capelas, levantadas entre os séculos XIII-XV, oferecem uma 
exlraordinária variedade formal e estilística nestes elementos arquitectónicos, alguns elos quais 
apresenlam d ecoração historiada ou uma elegante sobreposição de folhas entre finas colunas. Os 
capitéis d e sintética d ecoração vegetal rematada em bolas, de tradição românica, corresponderão 
às campanhas mais precoces, enquanto que os mais naturalistas no seu conceito da decoração 
vegetal e os que util izam delicados remates em bolas, evocand o o crochet, concordam melhor com 
as fases mais evoluídas e ricas do gó tico. 

Francisco Singul 

Bibliografia: CARRERO SANTAMARÍA, E. : "Un largo proyecto edificatorio: el claus
tro medieval de la Catedral de Santiago de Compostela''. Em Santiago. La Esperanza 
(catálogo da exposição), Santiago, 1999, pp. 328-333; LÓPEZ FERREIRO, A.: 
Historia ele la Sa11ta A. M. lglesia de Santiago de Compostela , Vlll, Santiago, 1905, pp. 
25-26; YZQU!ERDO PERRÍN, R.: "Aproximación al estudio del claustro medieval de 
la catedral de Samiago", Boletín de Estudios do Seminario Fontán-Sanniento, 10 (1989), 
pp. 15 e ss. Idem: "O Gótico. Arquitectura e escultura". Em GARCÍA IGLESIAS,j.M. 
(dir.): A Catedral de Santiago ele Compostela , obra colectiva , Laracha (A Corui'la), 
1993, pp. 259-264. 



S. Miguel Arcanjo pesando as almas 
Pertencente à torre de S. Miguel (desaparecida), fachada norte da Catedral de Santiago 
Grupo de João Afonso, Mestre da Igreja Matriz das Alhadas 
Oficina de Coimbra, segunda metade do século XV 
Granito policromado, 108 x 40 x 20 cm 
Santiago de Compostela, Museu da Catedral 

Entre as tipologias escultóricas ponu
guesas de finais da Idade Média, 5. 
Miguel constitui uma das imagens 
mais queridas, pela sua morfologia e 
composição, para ser utilizada como 
acrotério, no exterior ele torres e cape
las (VILHENA DE CARVALHO). A locali
zação ela peça na desaparecida torre do 
Anjo ou torre de S. Miguel ela Basílica 
jacobeia, (gravada no desenho que 
Vega e Verdugo realiza ela Catedral 
desde a Quintana) não quer dizer que 
seja precisamente esta obra, a que 
coroava a coberta da torre. Pela sua 
cuidada execução, bom estado de con
servação e falta de lavra na sua parte 
posterior, parece que se trata de uma 
imagem de altar, possivelmente situa
da num retábulo da perdida torre ela 
Catedral. A qualidade ela peça, a sua 
monumentalidade e equilíbrio de com
posição, são argumentos que reforçam 
a ideia ele que se trata ele uma obra de 
interior. As suas características tipoló
gicas e estilísticas parecem indicar que 
o artesão pertencia ao ambiente artísti
co da Coimbra da segunda metade do 
século XV 

A sua filiação ao ambiente próximo a 
João Afonso, Mestre das Alhadas, 
baseia-se em certas concomitâncias de 
estilo (pregueado dos panos, afinidade 
no tipo de broche que segura o manto 
e idêntica cabeleira encaracolada), 
com a imagem de S. Miguel Arcanjo 
conservada no Museu Nacional de 
Arte Antiga de Lisboa, procedente da 
colecção do comandante Ernesto 
Vilhena (MANSO PORTO). Nesta ima-

UM TEMPO 
UM LUGAR 
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gern da Catedral compostelana, S. Miguel aparece representado como um jovem e elegante cava
lheiro , vestido com armadura sem celada, para mostrar uma cabeça ornamentada por uma espec
tacular cabeleira loura. Cobre os seus ombros com um manto pesado que se dobra em pregas vin
cadas de origem ílamenga, ocultando parte da anatomia, e leva na sua mão esquerda a balança com 
as almas, enquanto ataca com a sua lança o demónio que, impotente e ferido, se retorce a seus pés. 
O ar idealizado do rosto do arcanjo, o seu heroísmo monumental, a forte corporalidade e pose 
sin uosa concordam com os modos dejoão Afonso e os escultores do seu grupo. 

O estilo deste grupo de Coimbra deriva do estilo de Gil Eanes (DIAS), escultor principal da aba
dia bened itina da Batalha (Leiria) , autor que trabalha nesta grande obra portuguesa durante o 
segundo terço do século XV Desconhece-se se a peça chegou à Catedral de Santiago como obra 
de importação ou se foi lavrada em granito na própria cidade cio apóstolo por um mestre de 
Coimbra. Tudo parece indicar o segundo, visto que o material habitualmente utilizado pelas ofi
cinas co nimbricenses era a pedra calcária, sendo o granito um material tão característico do país 
ga lego, empregue em toda a época pela maioria elos escultores que trabalharam para a Catedral de 
Santiago. Como reflexão fina l talvez mereça a pena recordar a peregrinação a Santiago em 1502 
cio rei ele Portugal D. Manuel o Venturoso, quem doou ao altar-mor ela Basílica, uma lâmpada ele 
grande riqueza, de cuja manutenção se encarregaram os seus sucessores no trono ele Lisboa. 
Embora não haja memória disso , não seria despropositado pensar que, entre o pessoal do seu 
séqu ito, chegasse a Santiago um escultor muito competente que esculpisse em granito esta ima
gem de S. Miguel. A cliíusão ela devoção ao arcanjo em Portugal foi um processo semelhante ao da 
clirusão cio culto ao Anjo Custódio, protector ele todos os edifícios patrocinados ou favorecidos 
pela Co roa portuguesa (VIU IEN/\ DE CARVALHO). 

Francisco Singul 

Bibliografia: BARRAL lGLESIAS, A.: "O Museo e o Tesouro". Em GARCÍA IGLESIAS, 
J.M. (dir.): A Catedral ele Santiago de Compostela, obra colectiva, Laracha (A Corufta), 
1993, p. 492; CHAMOSO LAMAS, M.: Arte. Galicia. Tierras de Espaita, Madrid, 1976, 
p. 268; DIAS, P.: "A pedra de Ançã, a escultura de Coimbra e a sua difusão na Galiza". 
Em Do Tardogótico ó Manierismo. Galicia e Portugal, obra colectiva, A Corufla-Lisboa, 
1995, pp. 16-17; MANSO PORTO, C. : "La escultura gótica y renacentista en Galicia". 
Em La Escultura Gallega: E/ Ce11 tenario de Francisco Asorey, obra colectiva, Santiago, 
1991, pp. 46-47. ldem, "Relevos e retábulos. Imaxineria". Em Arte Medieval (II) " 
Galicia. Arte'', Xl, A Corufla, 1996, p. 441; SINGUL, F.: "San Miguel Arcángel pesan
do las almas", Lisboa-Santiago. La espiritLtalidad y la peregrinación jacobeas (catálogo 
da exposição), Santiago, 1998, pp. 96-97; VALLE PÉREZ, X.C.: "O Gótico Tardio 
Galego e Portugal: Algumas considerações". Em Do Tardogótico ó Manierismo. Galicia 
e Portugal, obra colectiva, A Corufta-Lisboa, 1995, pp. 58-59; VILHENA DE CAR
VALHO, M.J.: "San Michele Arcangelo. Maestro della Chiesa Madre di Alhadas (attr.), 
Coimbra , 1450-75". Em Ai Co11fini de/la Terra. Scultura e arte in Portogallo, 1300-1500 
(catálogo da e>qJosição), Milán, 2000, p. 240 e grav. 41. 



Projectos de um retábulo para a Capela da Virgem da Açucena da Catedral de Santiago 
Ambiente próximo a juan Bautista Celma 
Gravador Fernán Muõoz, 1571; policromia dejuan Bautista Cclma, 1572 
Papel vergé, pena e tinta e aguada sépia, 30,7 x 19,l cm 
Santiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

UMTEMl'O 
UM LUGAR 

A Catedral românica de Santiago renovou os seus altares, capelas e fachadas, em boa medida, 
durante a época do Barroco. Esta eclosão artística vivida na Basílica jacobeia duranLe os séculos 
XVII e XVIII , enaltecendo os seus espaços com novos retábulos, esculwras, pinturas, tapetes e 
peças de ourivesaria, teve contudo o seu antecedente produtivo no Renascimento. A Catedral 
medieval engrandeceu-se no século XVI com o novo edifício do claustro, as capelas das Relíquias, 
de S. Fernando , de Almas e de Alba , os frontispícios da ante-sacristia e do claustro, os púlpitos 
de bronze el e Juan Baulista Celma, os assentos do coro em madeira de Juan Davila e Gregorio 
Espaõol e diversas obras menores mas enormemente signifi cativas, localizadas nou tras capelas e 
salas. Este projecto, correspondente a um retábulo renascentis ta lamentavelmente perdido , é tes
temunha da rica decoração que cont1ibuiu para a mudança de imagem da Catedral compostela
na na era do Humanismo. A origem destes esboços desenhados por um artista do meio de Juan 
Bautista Celma e materializadas pelo gravador tudense Fernando Munoz, reside na fundação que 
fez D. Meneia ele Andrade em 1571 para a Capela da Açucena -originalmente dedicada a S. Pedro, 
onde se guardaram até ao século XVI as relíquias bracarenses de S. Silvestre- em cujos mu ros quis 
refugiar-se a nobre dama para receber sepultura. O sepulcro de D. Mencía, com o seu magnífico 

65 



SANTIAGO 
Dl COMPOSTELA 

66 

vuho jacente, foi lavrado por Celma por volta de 1582 (LÓPEZ FERREIRO), como parte funda
mental de um recinto renovado em virtude da piedade e magnificência da comitente. Pela dispo
s ição testamen tária ela defunta, o Cabido da Catedral tomava conta da gestão dos seus bens e ren
das, com o objectivo de dotar a capela antes citada de uma sacristia, uma grade e um retábulo 
(GOY DIZ), em consonância com o novo carácter funerário que o pequeno recinto medieval obtém 
nesse momemo. Embora se devesse considerar o retábulo da Açucena ele 1571 como um dos mel
hores do século XVI galego, especialmeme pelo seu desenho original (projecta para o espectaclor 
a rua central onde se deveria albergar a imagem da Virgem com o Menino [TAÍN GUZMÁN, p. 70)), 
foi substituído em 1628 por outro retábulo de Bernardo Cabrera e Gregório Espaflol que, desa
pareceu para deixar sítio ao actua l, desenhado em 1729 por Fernando Casas e realizado pelo 
montador Francisco elas Moas. O excelente desenho do móvel renascentista que ocupou parte da 
Capela da Virgem ela Açucena mostra um retábulo de corpo único com três espaços sobre um alto 
pedestal e rematado por um elegante acrotério formado pelo nicho para O Crucificado. Um dado 
curioso que o desenho oferece é a variedade ele suportes que o artista propõe para uma melhor 
escolha cio comitente, o cónego magistral D. Telmo Ruiz de Tapia. A estrutura arquitectónica do 
retábu lo aparece articulada por um variado reportório de suportes. Há, por exemplo , urna bela 
co luna aba laustrada com capi.Lel coríntio, urna pilastra de tipo coríntio com o foste escavado e 
decorado com trabalhos de candelieri e grutescos, duas colunas com fuste estriado, com a meta
de inferior lisa e decorada com uma máscara de cujas faces saem fitas e troféus militares. Ambas 
colunas apmcccm rematadas por um ábaco estriado que substitui o capitel; e por último, conce
be-se ou tra co luna mais, com capitel coríntio e fuste semelhante ao das duas colunas anteriores. 
rarn o <í ti co também se considera a possibilidade de um suporte abalaustraclo ou com o fuste 
estriado e com o terço inferior liso e decorado com uma carranca. Ruiz de Tapia preferiu o uso 
de co lunas, semelhantes às que decoravam o órgão do coro de cónegos e decidiu, nas condições 
ela obra , que no remate semi-circu lar se situasse a imagem ele Deus Pai (TAÍN GUZMÁN, p. 71). Os 
cntablamcntos possuem frisos ornamentados com pulti e decoração vegetal, e a coberta do corpo 
cen tral aparece artesoada. Tra tava-se, definitivamente, de um retábulo de magnífica presença, que 
iria completar a nova imagem que a cu ltura renascentista planeava para uma das capelas mais 
antigas ela Catedral. 

Francisco Singul 

Bibliografia: GOY DIZ, A.: "La capilla de Dona Meneia de Andrade de la Catedral de 
Santiago", Compostellamun (1992), pp. 604-610 e 627; LÓPEZ FERREIRO, A.: 
Historia de la Santa A. M. lglesia de Santiago de Compostela, Vlll, Santiago, 1905, pp. 
372-374; TAÍN GUZMÁN, M.: Ii·azas, planos y proyectos dei Archivo ele la Catedral ele 
Santiago, A Corufla, 1999, pp. 70-71. 
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Memória sobre as obras na Catedral de Santiago, Cónego José de Vega y Verdugo 

Vista da Catedral a partir da Quintana 

José de Vega y Verdugo, 1656-57 
Papel vergé, pena e tinta sépia; têmpera vermelha nos telhados, 40,5 x 31 cm 
Santiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

Vista da Catedral a partir da praça do Obradoiro 

José de Vega y Verdugo, 1656-57 
Papel vergé, pena, tinta sépia e lápis, 40,5 x 31 cm 
Santiago de Compostela , Arquivo da Catedral 

Projecto para a fachada do Obradoiro 
José de Vega y Verdugo, J 656-57 
Papel vergé, pena e tinta sépia, 41 x 31 cm 
Santiago de Compos tela, Arquivo da Catedral 

Segundo projecto do tabernáculo para a Capela Maior da Catedral 
José de Vega y Verdugo, 1656-57 
Papel vergé, pena, tinta sépia e lápis, 32,4 x 41 ,5 cm 
Santiago de Compos tela, Arquivo da Catedral 

UM LUGAR 

Nos fundos do arquivo da Catedral de Santiago conserva-se um manuscrito intitulado Memoria 
sobre las Obras en la Catedral de Santiago 1, dirigido ao Cabido pelo -naquela altura- jovem pre
bcndado José de Veja y Verdugo, cónego chegado a Santiago cm 1649 após ter estudado durante 
vários anos no Seminário do Escorial e de servir na Roma de Bernini ao cardeal Carrillo de 
Albornoz (TAÍN GUZMAN, pp. 46-47). Nos seus quarenta e oito fólios e onze desenhos recolhem
se as suas propostas para a reforma da capela menor da Catedral do Apóstolo, cuja modernizacão 
estava nesses momentos a ser debatida na corporação capitular (TAÍN GUZMÁN, pp. 354-357), 
assim como para as novas fachadas e telas exteriores do citado Templo, com a intenção de escon
der a antiga construção medieval e os seus múltiplos acréscimos, para dar ao conjunto uma certa 
unidade externa. Dois dados do texto servem para datar a sua realização com exactidão entre o 
segundo semestre ele 1656 e o primeiro ele 1657. Um é a crítica que se faz a um dos candeeiros 
realizados pelo ourives Andrés de Campos Guevara, que, segundo consta, roram entregues ao 
Cabido a 2 de julho de 1656; o outro é a participação cio autor na construção cio antigo Pórtico 
Real , cujas obras se iniciaram em junho de 1657, atendo-se ao que ele expôs na Memoria (TAÍN 
GUZMÁN, p. 48). 

No que diz respeito às suas propostas para a renovação ela capela maior, sugere-se suprimir vários 
degraus no chão, que propõe pavimentar com um axadrezado cm mármore; fundir um fromal de 
prata e bronze dourado para a nova mesa do altar, construída com jaspes, sobre a qual se instala
riam uma custódia "de prata dourada" e um decorado viril com "pérolas e pedras finas"; construir 
um novo mausoléu de jaspe e bronze para as relíquias jacobeias; encomendar outra estátua de 
Samiago para conLinuar a tradição do abraço dos peregrinos; levamar um moderno tabernácu lo 

'Uma transcrição íntegra do texto foi publicada por F.J. SANCHEZ CANTÓN (Opuscu/o~ Gallt-gos sobre Bellcrs Artes 
de los XVII y XVIII, Compostela, 1956. 3-53) e algi.ms extracws por A. LÓPEZ FERREIRO (/füroricr de 111 511111<1 A. M. 
lglesia de Santiago ele Compostclcr. l. IX. SantiagCl L 983, fac-símile da cd. De l 907, Ap~ncliccs, n.0 XXII, l L0-1L9). 
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sobre o a lLa r com "anjos (que) o estavam a segurar"; e rees truturar a sacristia "velha"; também 
insinua o rabrico ele o utras duas custódias, uma para o monumento ela Quinta-feira Santa e outra 
para a procissão do Corpus, e ele um novo facis to l para o coro. 

No ex teri or, pro põe a reforma elas fachadas do Obradoiro e da Quintana. Com respeito à primei
ra, que qualifica como "uma das melhores que possui a Espanha", advoga por aumentar a altura 
das torres. Em concreto, quer completar a torre sul , acrescentando-lhe um último corpo "de boa 
disposição disposição, com os seus arcos e clarabóias abertas para que saiam as vozes dos sinos" ali 
ins talados, ecliíi ca r ao mesmo nível a torre norte "para que (se) fa çam companhia e igual unifonni
dadc", e cobrir as duas e o frontispício do rosetão com capitéis de lousa. Para a frente de Quintana, 
o seu projecto é mais contundente "pois por estar toda a cidade e as suas ruas em direcção a levan
te, Lodos quantos vêm a esta Santa Igreja (se) encontram com ela". Primeiro propõe construir "um 
pórlico belo com um Sa11Liago a cavalo" que vá desde a Torre elo Relógio até à capela dos Mondragón 
e que sirva de "ca11çela à porta" que possui a Catedral e que se abre a essa praça. E mais para a 
frente -e a excepção da referida capela dos Mondragón- projecta esconder toda a desigual estru
tura medieval da cabeceira por trás de uma só fachada uniforme "coroando toda esta obra com os 
mesmos acabamentos de labores ele pedra recalada". 

Cada proposta do manuscrito é acompanhada com uma série de desenhos executados pelo pró
prio Vega y Verdugo, talvez no estúdio que montara na sua morada, se bem que alguns se perde
ram - por exemplo, a traça do facis to l- ou extraviaram o seu plano: é o caso do desenho da Praça 
ela Quintana, onde ainda fi ca um rasto cio local onde ia adossada a reforma da cabeceira da 
Ca tedral. Sobre eles indica que "não se elevem de ter em consideração as medidas nem a delica
deza ela pena", já que não apresentam proporções nem escala, mas apenas a originalidade do 
desenho. No caso de serem admitidos, os artífices e mais os técnicos assalariados da Fábrica enca
rregar-se-iam de traçar o projecto definitivo . 
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Vrsta cln Catedral 
a partir ela Praça 
do Obrncloh'o 

Por outro lado, no lexlo apenas cita Vilrúvio e a sua máxima de que do homem "é de qttem saem 
as imiwções e medidas para estas Artes", o qual parece indicar uma pobreza de leituras no âmbito 
da literatura artística, faclo paliado, em parte, por uma formação prática baseada no campo do 
desenho ameriormeme citado -daí a sua referência à proporção, à medida e à simetria- e na con
templação direcla de prédios e monumemos. É que no manuscrito enumera obras e prédios anti
gos, medievais, renascenlistas e coetâneos que conheceu i11 sitt•, ana lisando as suas virtudes e 
dcfeilos e inspirando-se em vários deles para algumas das suas proposlas compostelanas. Estes 
comentários ilustram-nos sob re os seus gostos, preferências e ideias estéli cas. Assim, ao fa lar do 
Escorial, alude ao pavimento da sacrislia, da igreja e cios claustros, ao Pameão Real, ao se u cruci
fixo e ao frontal cio seu a ltar, ao retábulo-mor, à fachada da igreja, ao cadeirado do coro e ao facis
lo l. De Roma, conh ece a basílica de S. Ped ro cio Valicano, o balclaquino berninesco, o sepulcro ele 
S. Ped ro e o pan teão. Em respeito aos outros locais que talvez tenha vis itado, menciona, da cate
dral de Toledo, o facisto l, a cuslódia, a capela de Nossa Senhora do Sagrário e o Ochavo, mas tam
bém as custódias da catedra l de Sevil ha e da igreja de S. Estevâo de Salamanca, a estálua de Carlos 
V da Casa de Campo, a Padaria e o Retiro de Madrid, etc. Quanlo a Santiago, elogia a custódia de 
Arfe, pela sua "mui li11da feitura", as fachadas dos prédios que fecham a antiga Praça do Hospilal 
Real, pelo seu "adorno e aparato", e as escadas de Ginés Martínez que qua lifica de "tão rara na sua 
disposicão e altura que não liá quem não admire a sua beleza". No entanto, censura cenas inler
venções na Basílica jacobeia -como por exemplo o velho facistol do qual "tão à a vista nos vem a 
sua indecência'', a arquiteclltra da capela maior pela sua "estreiteza e passage111", os candeeiros ''que 
estão sem nenhu111a proporção", a peanha da custódia maior feita "sem medida, sem proporção e sem 
imitação", os bancos "que, se111 ter assentos, todos são costas e pés e111 que tropeçar'' , os relevos dos 
púlpitos de Celma "que desalentam muito", o antigo retábulo argêmeo de Gclmirez que despreza 
como "coisa ... velha e tão desluzida"- e as realizadas noutros prédios religiosos da cidade, como o 
"lie11zo nuebo" de S. Paio "nvas janelas caminfiam sem ordem e111 arquiteclura", a "dissonância" de 

UM LUGAR 

69 



SANTIAGO 
ot COMPOSTELA 

70 

l'11•1rt111 pM11 11 jm lwt/11 t/11 Obratloiw 

propc~·•·ão elas co lunas cio claus tro de Santo Agostinho ou o frontal de bronze dourado de Conxo 
"tno dcs/u zido q11c é ve1go11lia mirá-lo" ... 

Vcga demons1 ra no seu escri1 0 um contacto pessoal tem porão com as obras da Catedral e com os 
seu~ andkcs, u que o deve Ler motivado a sua nomeação como Fabriqueiro em 1658 (TAÍN 

GUi'.M1\N , pp. 50-54). Conhece pormenorizadamente os projectos que tem o Cabido para transfor
mar dete rminados âmbitos ela Catedral: Leve acesso livre a eles, estudou-os de maneira minuciosa, 
sobretudo os do tabernácu lo. Cita vários artistas, a des tacar as referências a Francisco de Antas, ele 
quem recolhe várias sugestões: é o caso da ideia d e um tabernáculo com anjos voadores. 

Quando cm 1672 o cónego abandona definitivamente a Galiza para trasladar-se, primeiro a Granada 
e depois à Corte, entrega ao cabido a Memoria (A rqLLivo da Catedral de Santiago, Livro 35 de Actas 
Capiwlares, lcg. 627, fol. 258 r.v.). Isto indica que o documento permaneceu até esse momento nas 
suas mãos -podendo aceder a ele, talvez, os artistas eruditos do seu círculo mais próximo- e que, 
apenas desde esta data, o seu conteúdo íntegro foi conhecido pelo corpo capitular. 

O co njunto do documento reflecte a nova estética barroca que imperava em Madrid e Itália. De 
facto, considera-se o seu amor como o introdutor na cidade cio citado estilo, já que o programa 
proposto nele se rá, na sua maioria, realizado por um coleclivo de artífices presidido por dois 
arquiLectos, que ostentarão sucessivamente o cargo de mestre-mor elas obras da Catedral, o sal
mantino José de la Pena ele Toro e o ceence Domingo de Andrade. 

Miguel Taín Guzmán 

Bibliografia: ALONSO PEREIRA, j.R.: "Excelencias arquitectónicas del tabernáculo 
compostelano, Bolelí11 Académico ele la Esc11cla S11pe1ior ele Arq11itectura (1989) pp. 5-
6; BONET CORREA, A.: La arq11itcct11ra cn Galicia durante el siglo XVII, Madrid , 1984 
( l·' ccl. 1966) pp. 275-284; CARRO GARCÍA. j.: "Dei Románico ai Barroco: Vega 
Verdugo y la capilla ma)ror de la Catedral de Santiago", C11adcmos ele Estuc/ios Gal/egos 
( l 962) pp. 223-250. Idem: "Vega )' Verdugo y el revestimiento barroco de la Catedral 
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de Santiago", Cuadernos de Estudios Gallegos (1963) pp. 167-189. Idem: "Tres disefios 
originalcs de la Cacedral de Santiago". Em XIV Co11greso dei BoleLí11 de la Asociación 
Espafíolc1 para e/ progreso de las ciencias, Madrid, 1935, pp. 302-310; CHAMOSO 
LAMAS, M.: "La fachada dei Obradoiro de la Catedral de Santiago ele Compostela", 
Arc/1ivo Espatiol de Arte y Arqueologia (1936), pp. 210-214; CONANT, K.j.: 
Arc1uilect11ra ro111á11ica de la Catedral de Sa11tiago de Compostela, Santiago, 1983 (l" ed. 
ele 1926), figs. 20 e 21; FOLGAR DE LA CALLE, M·' dei C.: "Mémoire sur les oeuv
rcs de la Cath éclra le de Santiago de Don José de Yega y Verdugo". Em Sa11liago de 
Compostela. 1000 a11s de peleri11age E11ropée11 , Europa lia 85, Bruxelas, 1985, p. 225; 
GARC ÍA IGLESlAS, X. M.: A Catedral de Sa11tiago e o Barroco, Santiago, 1990, pp. 41-
56; LÓPEZ FERRE IRO , A.: Historia de la Sa11ta A. M. Iglcsia de Santiago de Compostela , 
t. IX, Santiago, 1983, (fac-símile ela ed. de 1907), 202 bis e Apéndices, núm.XXII, pp. 
1 10-11 9; MORALEJO. S.: "Ars Sacra el scu lpture romanc monumentale: le trésor et 
le chantier de Composcelle", Les caliiers de Sai11t-Miclicl de C11xa Uulho, 1980) nº 11, 
pp. 230-237; OTERO TÚNEZ, R.: ''Unos planos inéditos dei Archivo de la Catedral 
de Santiago" , C11adernos de Estuclios Gal/egos (1951), pp. 219-227; ROSE DE 
YALDÉS, A.A.: "A mayor gloria dei Seflor Santiago: el baldaquino de la Catedral com
postelana", Scmata, Las Religiones e11 la Historia de Galícia, nº 7 (1996) , pp. 497-510; 
SÁNCHEZ CANTÓN, F.j.: Optísculos Gal/egos sobre Bcllas Artes de los siglos XVII y 
XVff 1, Compostela, 1956, pp. 3 -53; TAÍN GUZMÁN , M .: Domingo de Andrade, Maestro 
de Obras de la Catedral de Santiago (1639-1712), vol. 1, Sacia (A Corui'ia), 1998, pp. 
-+6--+7 e 354-400; IZQUIERDO PERRÍN, R.: "La fachada exterior dei Pórtico de la 
Gloria: nucvos hallazgos y reílexiones", Abrente (1987-1988), pp. 7--+2; ZEPEDANO Y 
CARNERO, j.Mª.: Histo1ia y Desc1ipció11 Arq11cológica de la Bc1S1lica Compostelana, 
Lugo, 1870, pp. 210 bis e 224 bis. 
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Projecto para o fecho da Capela-mor da Catedral de Santiago de Compostela 
Domingo de Andrade, 1669-76 
Papel vergé, pena e tinta sépia, 40,7 x 3 1 cm 
Santiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

A partir de 1669, o trabalho do mestre Andrade na Catedral compostelana ganhará maior relevân
cia. Irá subs tituir o mestre português Francisco ele Antas, por falecimento deste, na clirecçâo cios 
trabalhos cio sacrário da Capela-mor e fará os esboços para o forro de madeira que terá de levar o 
espaço presbiterial, nos seus primeiros pilares. Pouco depois ele iniciar a direcção de obras na 
Basílica jacobeia, Andrade assentou o primeiro corpo cio sacrário que serviria ele sítio ele veneraçâo 
ao apóstolo Santiago. A construçâo desta obra colossal suportada por quatro grandes anjos com 
as asas abertas, decorada com grande quantidade de elementos jacobeus, simbólicos e heráldicos, 
anjos com bandeiras, as quatro Virtudes cardinais e um remate liderado pela dinâmica imagem 
cq ucs1 rc cio apóstolo Santiago, tinha semelhanças ao rico revestimento salomónico elas colunas e 
pi lares românicos que rodeavam a Capela-mor. Andrade realizou este desenho entre 1669 e 1676, 
ano cm que se materializa o que foi traçado pelo mestre (TAÍN GUZMÁN, 1999, p. 87). Em linhas 
gerais, o desenho corresponde com o que se conservou e caracteriza-se pelas grandes colunas salo
mó nicas (aparecem lisas no desenho, embora fossem decoradas com cachos de uvas e folhas de 
vid eira ), os 1rês andares ele pilastras, os poderosos entablamentos que definem os corpos em altu
ra , o corrimão cio 1riíó rio e a deco ração à base d e fiadas de frutas e grandes mísulas vegetais. A 
razao principal da urgência ele todas estas obras de engrandecimento da Capela-mor da Catedral 
na a cdclm1c;ão do Ano jubileu compostelano de 1677 (GARCÍA IGLESIAS, 1993, p. 302). Neste 
penoclo de G randc Perdão o altar-mo r do Apóstolo brilhou com um esplendor s ingular, inaugu

rando as galas barrocas do tabernáculo e o fecho cios absidíolos e cio presbitério. 

Francisco Singul 

Bibliografia: BONET CORREA, A.: La Arquitectura e11 Galicia durante el siglo XVII, 
Mad rid, 1984 (2ª ed.), pp. 417-419 e grav. 219; GARCÍA lGLESlAS,J.M.: A Catedral 
ele Sa11tiago e o Barroco, Vigo, 1990, pp. 46-48. Idem: "A Idade Moderna". Em 
GARCÍA LGLESlAS, J.M. (dir.): A Catedral de Santiago de Compostela, obra colectiva, 
Laracha (A Corui'la), 1993, pp. 298 e 302; ROSENDE VALDÉS, A.A. : "A mayor glo
ria dei Seflor Samiago: el baldaquino de la catedral compostelana", Semata, Las reli
giones e11 la Hi storia de Galicia, Santiago (1996), pp. 515-516; TAÍN GUZMÁN, M.: 
A11drade tracista, Santiago, 1993, p. 14 e fig. 1. Idem: Domi11go de Andrade, Maestro de 
Obras de la Catedral de Santiago (1639-1712), Sacia (A Coruna), 1998, vol. I , pp. 353-
400. ldem: ]i·a::as, pla11os y proyectos dei Arcliivo de la Catedral de Santiago, A Corufla, 
1999, pp. 87-88. 
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Três projectos para pavim entos 

Domingo de And rade, ú ltimo terço do sécu lo XVII 
Projccto l: pape l vergé, pena, tin ta, aguada sép ia e têmpera vermelha, 31 x 41 cm 
Projecto 2: papel vergé, pena, tinta , aguada sépia e têmpera vermelha , 30,9 x 40, 7 cm 
Projccto 3: papel vergé, pena, ti nta sépia e aguada cinzenta, 40,4 x 31,4 cm 

Estes três projectos desenhados por Domingo de Andrade estão em correlação com diversos estu
dos possivelmeme pensados para solucionar o desenho do pavimento policromo ela Capela-mor 
da Catedra l ele Santiago (TAÍN GUZMÁN, 1999). 

Esta pavimentação planificou-se como complemento necessário do esplendor heterogéneo, par
cia lmen te projcctado e dirigido pelo mestre de obras, com o qual se revestiu o presbitério da 
Cated ral para o Ano Santo ele 1677. O forro de madeira, à base de grandes pilastras, entabla
mcntos e co lunas salomónicas tinha que sustentar-se sobre uma base de pedra recoberta de pla
cas ele j aspe lavrado e polido, de cor preto, branco e encarnado. Estes ricos materiais foram com
prados pelo Cabido em Lisboa entre 1669 e 1671, para serem também utilizados no pavimento 
cio presbitério. 

Em 167 1 chegava ao pono de Pomecesures um barco procedente de Lisboa, carregado de madei
ras nobres, bronzes, prata, mármores e jaspes destinados à obra da Capela-mor da Catedral de 
ant iago. /\ co mpra cio mármore, o seu lavrado e transporte em barco custaram no total 11 . 739 

reais e meio de prata (LÓ PEZ FERREIRO). Encomendado pelo Cabido, o cónego fabriqueiro Vega 
e Verdugo foi pessoalmente a Portugal, onde passou os meses finais de 1669 e os primeiros de 
1670, com o objectivo ele procurar toda a espécie de materiais necessários para a realização des
tas ohras ele embelezamento ela Capela-mor. Os mármores, bronzes, madeiras do Brasil e folha de 
ouro foram utilizados nas o bras que se empreendiam para maior glória do apóstolo, sob a 
direcção cio fabriqueiro e assistência técnica cios mestres Pena de Toro e Domingo de Andrade. Os 
jaspes portugueses foram destinados à organização e decoração do pavimento presbiterial e à 

construção do rodapé sobre o qual se apoia o revestimento de madeira. O encarregado da empre
sa foi o en tão mestre-mor da Caledral, o salmanticense José ele la Pena de Toro, quem se enca
rregou ela obra em pedra, empregando os materiais chegados a Santiago desde Lisboa e ele clife
remes pedreiras ele Espanha. A construção do rodapé não terminou até bem avançada a década 
de 1670, quando ainda se estava a trabalhar no revestimento de madeira elo presbitério (TAÍN 

GUZMÁN, 1998, pp. 353-373). 

Francisco Singul 

Bibliografia: BONET CORREA, A.: La Arquitectura e11 Galicia durante el siglo XVII, 
Madrid, 1984 (2' ed.), p. 417 e grav. 218; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa 
A. M. lglesia de Santiago de Compostela, IX, Santiago, 1907, pp. 198-199; RÍOS MIRA
MONTES, M".T.: Aportaciones ai Barroco gallego. Un gran mecenazgo, Santiago, 1986, 
pp. 195-196 e grav. 47 e 48; TAÍN GUZMÁN, M.: Andrade tracista, Santiago, 1993, p. 
15 e fig. 3. Idem: Domingo de Andrade, Maestro de Obras de la Catedral de Santiago 
(1639-1 712), Sada (A Corufla), 1998, vol. 1, pp. 139-157 e 353-3 73. Idem: Tra zas, pla
nos y proycctos dei Archivo de la Catedral ele Santiago, A Corufla, 1999, pp. 102-106. 
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Torre do Relógio da Catedral de Santiago de Compostela 
Simón Rodríguez, 1731 
Papel vergé sobre tela, pena, tinta e aguada sépia, 46,8 x 203,2 cm 
SanLiago de Com postela, Arquivo da Catedral 

A Lorre do Relógio é, sem sombra de dúvida, a mais bela da Catedral compostelana e da cidade de 
Santiago. A obra barroca que coroa, com a sua cadenciada sucessão de corpos decrescentes, um 
cubo baixo-medieval erigido no sécu lo XV como estribo da Catedral (VÁZQUEZ CASTRO), foi 
traçada e desenhada pelo mestre de obras de catedrais, Domingo ele Andrade entre 1676-80. Este 
desenho assinado pelo arquitecto Simón Rodríguez foi realizado em 1731, copiando a traça origi
nal de Andrade, lamentavelmente perdida. A torre está situada entre a Quintana e a fachada româ
nica ele Praterías. A maior singularidade desta obra tão audaz, talvez seja a aérea estrutura arqui
teclóni ca que Domingo de Andrade elevou sobre o cubo baixo-medieval, num arriscado jogo onde 
propõe uma sucessão de co rpos decrescentes, ascendentes e entalhados. Sobre o prisma redondo 
pré-ex istente, levanta-se um primeiro corpo quadrangular, com grandes arcos de meio ponto e um 
poderoso cntablamento rematado por uma cornija saliente, sobre a qual pousa um segundo corpo 
ocLOgonal , rematado por uma cúpula com clarabóia. Nos ângulos de cada corpo situa-se um dos
sei que favorece o efeito ele transição entre corpos. À medida que a torre ascende, os seus corpos 
diminuem ele volume, logrando configurar a aparência aguda de um farol antigo, uma flecha 
medieva l ou uma custódia renascenLisla. Este vinculo com a ourivesaria acrescenta-se graças à 
prof usa decoração emblemática e pró-jacobeia utilizada (arca apostólica com a estrela, troféus 
mili1 arcs, conchas de vieira e bordões cruzados). Os quatro dosséis, colocados nos ângulos de cada 
co rpo, arti culam melhor o efeito estético ele transição entre volumes e colaboram para o efeito 
ascensional e dinâmi co da torre. Andrade aligeirou o cubo baixo-medieval perfurando-o com um 
balcão cerimonial, ricamente decorado com fiadas de frutas carnosas, cujo balcão corrido se apoia 
nas primeiras placas recortadas do Barroco galego (TAÍN GUZMÁN, 1999, p. 264), o que lhe con
fere uma importância notável a tão decorado vão. 

A inspiração geral para este esplêndido remate barroco encontra-se em diversas gravuras e pro
jectos ele procedência muito diversa, sem esquecer a tradição arquitectónica galega, religiosa, civil 
e militar e o especial talento do seu autor (GARCÍA IGLESIAS, 1990, pp. 123-126; TAÍN GUZMÁN, 

1998, !, pp. 117-119). A obra inaugurou-se em 1680, com grandes celebrações de carácter reli
gioso e popular -fogos artificiais e corridas de touros- evidenciando a mestria de Andrade ao con
seguir, com a sua visão artística pessoal, a torre mais bela ela cidade, potenciadora de uma nova 
imagem para a Catedral e de variadas perspectivas urbanas. O poder de atracção desta bela arqui
teclUra iniciou o seu reinado de fascínio desde o próprio dia da inauguração, ao ser vista e ouvi
da -graças ao seu grand e sino- desde qualquer ponto da cidade e do campo em redor. Esta cir
cunstância favoreceu o facto de que a torre se convertesse num elemento regulador da vida da 
população urbana e rural do meio. A sua presença emblemática foi um modelo a seguir dentro e 
fora ela Galiza, po tenciando alguns processos de mimese em Espanha e Portugal. 

Francisco Singul 
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Bibliografia: BONET CORREA, A.: La Arquitectura en Calicia dura11te e/ sigla XVII , 
Madrid, 1984 (2" ed.), grav. 187-188; CHAMOSO LAMAS, M.: La arquiteclura barro
ca e11 Calicia, Madrid, 1955, p. 41 e grav. 14 e 15; FOLGAR DE LA CALLE, Mª.C.: 
"Dessin de la Tour de l'Horologe". Em Santiago de Compostela, 1000 a11s de pclerinage 
wropée11 (calálogo da exposição), Bruxelas, 1985, pp. 226-227. Idem: Si111ón 
Rodriguez, A Coruna, 1989, pp. 20-21; GARCÍA IGLESIAS, J.M.: A Catedral de 
Sa11Liago e o Barroco, Vigo, 1990, pp. 122-126. ldem: "A Idade Moderna". Em 
GARCÍA IGLESIAS, j.M. (dir.): A Catedral de Sa11Liago de Co111postela, Laracha (A 
Coruna), 1993, pp. 380-382. Idem: O Barroco (1). A época. Os patrocinadores. 
Arquitectos do século XVII, "Galicia. An e", XIII , A Coruna, 1995, pp. 336-377; TAÍN 
GUZMÁN, M.: "Dibujo de la Torre dei Reloj". Em La Meta dei Camino de Santiago, 
Santiago, 1995, pp. 281-283. Idem: Do111i11go de Andrade, 111acstro de obras de la 
Catedral de Santiago (1639-1712), Sada (A Corufla), 1998, vol. 1, pp. 112-128. Idem: 
Trazas, planos y proyectos dei Arcliivo de la Catedral de Santiago, A Corufla, 1999, pp. 
263-268; V ÁZQUEZ CASTRO,].: "La Berengucla y la Torre dei Reloj de la Caledral 
de Samiago", Cultura, poder y mecena:;:go, Scmata, Ciencias Sociais e Hu111anidades , 10, 
Santiago (1998), pp. 111-148. 
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Projccto para a fachada do Obradoiro da Catedral de Santiago de Compostela 
Fernando de Casas Novoa, 1738 
Papel vergé, pena, t inta negra e aguadas cinzentas, 136 x 72,5 cm 
Santiago de Compostela, Arquivo da Cated ral 

A fachada barroca do Obradoiro substituiu a que o mestre Mateo levantou por volta do ano 1200 
para fechar o Pórtico da Glória. O Cabido da Catedral decidiu, a princípios de 1738, reconstruir 
a fachada principal do templo jacobeu devido à medieval estar afectada por uma série de proble
mas de conservação que an imavam a realizar reformas. O mestre de obras da Catedral era, nessa 
época, Fernando de Casas Novoa e a ele se deve o desenho da nova fachada. A sua assinatura é 
perf citamente legível na nota manuscrita que acompanha as traças, realizadas '"'Siendo Fabriquero 
e/ 51: D. A11to11io BeniLo Guyraldez y Hordoiiez, Ca11011igo Dignidad y Thesorero desta (Santa, 
Apostól ica e Metropolitana) Yglesia de (Santiago). Fernando de Cassas, Arquitecto Composito1: Para 
la Fachada de nuest.ra S. YC. " As obras do novo Obradoiro iniciaram-se sob a direcção de Casas 
Novoa cm Fevereiro de 1738 e prolongaram-se até 24 de Dezembro ele 1749, data do falecimento 
cio artista. A fachada prossegu iu a sua construção durante mais alguns meses, acabando-se clefi
nilivameme a 28 de Fevereiro ele 1750, sob a direcção do desenhador Lucas Antonio Ferro 
Caavei ro. Em doze anos, portanto, realizou-se o arrojado conceito barroco da fachada ocidental 
da Basílica jacobcia. Uma obra que deu prestígio internacional ao seu autor e a todo o Barroco 
Galego, identificando-se como imagem ela Catedral compostelana e da cidade de Santiago. O 
Obracloiro barroco emende-se como ecrã ele fecho do Pórtico da Glória e das naves da Catedral. 
A 11ova fachada foi concebida com uma abundante superfície envidraçada, capaz de iluminar o 
interior da nave ma ior, cm virtude cio seu grande pano central entalhado. A obra impõe o gosto 
bnrroco pelo cspcct.acular, o teatral e o insólito, e consegue-o especialmente graças à sua estrutu
ra <.ksmat.crializacla, que reflecte como um espelho a luz do crepúsculo e projecta para o interior 
ela basílica toda a intensidade cios raios solares na última hora de luz natural do dia. 

O vcrticalismo, ligeireza e a subti l fragi lidade desta func ional, e ao mesmo tempo, ornamental 
fachada, contrasta com a maciça horizonta lidade do Palácio Arcebispal e a monumentalidade da 
fachada ocidental do claustro. A grandiosidade ascendente da obra original de Casas Novoa con
segue que a ênfase decorativa-simbólica, plena ele significados jacobeus e compostelanos, se inten
sifique em d irecção ao mais alto: a fachada está coroada pela apoteose triunfal de Santiago como 
peregrino, situado no clossel que remata o piramidal e verticalizante tríptico ele pedra concebido 
pe lo artista. A imagem protectora elo Santo Patrono do Reino, aparece rodeada de anjos e rece
bendo o fervor e a reverência de dois reis espanhóis. Num plano inferior situa-se o relevo que 
representa o Túmulo jacobeu assinalado pela estrela e custodiado pelos discípulos Teodoro e 
Atanasio. Deste modo , mostra-se uma referência inequívoca às origens do culto jacobeu e do 
Caminho ele Santiago, assim como da protecção que o Apóstolo brinda a quem guia os destinos 
do Estado. Cumpridos os prazos previstos, a fachada monumental foi terminada a tempo de ser
vir de pano de fundo aos festejos do Ano jubileu 1751. Como na época medieval, a peregrinação 
e a grande ce lebração jacobeia e universal do Grande Perdão foram também, no enquadramento 
ela cultura bnrroca, a principa l inspiração para as reformas e transformações mais espectaculares 
na Catedral ele Santiago. 

Francisco Singul 
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Bibliografia: BONET CORREA, A.: La Arquitectura e11 Galicia c/urantc cl sigla XVIT, 
Madrid , l984 (2" ed.), grav. 130; CHAMOSO LAMAS, M.: "La fachada dei Obradoiro de 
la Caledra l de Santiago de Compostela". Em Archivo Espaliol ele Artey Arqw:ologfa, 1936, 
pp. 230-231, especialmente pp. 225-226 e grav. V; FOLGAR DE LA CALLE, M".C.: 
"Projccl de façade ele l'Obradoiro". Em Santiago de Compostela, LOOO w1s de pelerinage 
européc11 (catálogo da exposição), Bruxelas, 1985, pp. 227-228; GARCÍA IGLESIAS,j.M.: 
A Catedral de Santiago e o Barroco, Vigo, 1990, pp. 41 e ss.: pp. 122-126 e pp. 131-140. 
Idem: Fcrnc111do de Casas Novoa, Santiago, 1993, pp. 211-236, especialmente pp. 211-212 
e figs. 134, 140, 141e144. Idem: '·A Idade Moderna". Em GARCÍA IGLESIAS,j.M. (dir. ): 
A Catedral de Santiago de Compostela, obra colectiva, Laracha (A Corufla), 1993, pp. 384-
388; GOY DIZ, A.: "Traza de la fachada dei Obradoiro". Em Santiago. La Esperanza (catá
logo da exposição), Santiago, 1999, pp. 378-381; TAÍN GUZMÁN, M.: "Proyecto para la 
fachada dei Obradoiro". Em La Meta dei Camino de Santiago, Santiago, 1995, pp. 273-
275. Idem: 1i'azas, planos y proyectos dei Archivo de la Catedral de Santiago, A Coruna, 
1999, pp. 167-171; VIGO TRASANCOS, A.: La fachada dei Obradoiro de la Catedral de 
Santiago, Santiago, 1996, especialmente p. 94 , nola 1 e fi g. 24. 
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Projecto de conclusão para a fachada da Acibechería da Catedral de Santiago de 
Compos tela 
Lucas Ferro Caaveiro, 1762 
Papel vergé, pena, tinta negra e aguadas cinzentas, 46,5 x 31,5 cm 
San tiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

Em 9 de Outubro de 1762, o Cabido da CaLedral de Santiago manifesta o seu inLeresse por ver aca
bada a obra ela fachada da Acibechería, iniciada pelo mestre de obras Lucas Ferro Caaveiro em 
1759. Por esse motivo solicita-se em reunião capitular " ... que el S1: Deán forme una Diputació11 , a 
que co11curra11 e/ Si: Fabriqucro con los maestros Caaveiro y Sare/a, en la que se trate sobre concluir los 
remates de la fachada de la Acibecliería" (A.C.S.: Libro de Actas Capitulares, 56, 1756-1762, 310 v.). 
Co1110 resultado desse encontro entre cónegos e mestre, Ferro Caaveiro apresenta este projecto a 
finais de 1762. Embora se desconheça se seria o primeiro ou o segundo que o artista desenhava 
como proposLa para concluir a fachada da Acibechería, o certo é que acabou por se escolher um 
coroamento de evidente carácter triunfal. O comentário que consta nas Actas Capitulares corres
pondentes a 9 ele Outubro de 1762 parece indicar que, dado o avançado do segundo corpo da 
fachada, o cónego fabriqueiro desejava conhecer a traça do ático com que se concluiria a obra da 
Acibechería. Esta traça evidencia, uma vez mais, o sentido cenográfico e triunfal de Lucas Ferro 
Caave iro, como membro notável ela escola barroca local. O mestre planeia um enfático remate com 
1clha e balaúsLres sobre entablamento móvel, composto à base de placas. Sobre a balaustrada colo
ca um pinaculo c111 cada extremo e quatro esculturas que representam a quatro reis, identificados 
como Afonso li, O rcloi'lo V, Fernando Vl e Carlos lll (CARRO GARCÍA), grandes benfeitores do san-
1uario jacnbcu. Apesar destas atribuições, também se poderia pensar que um dos reis pudesse ser 
rclipc IV, monarca que Linha ou torgado à Catedral o privllégio de mil escudos de ouro anuais, a 
se rem pagos cm cada 25 ele Julho , procedente da Oferenda Nacional ao Apóstolo. Os reis acom
panham o Apóstolo, caracterizado com os seus adereços e roupas de peregrino , em atitude de ben
zer os seus devotos desde o n icho que lhe serve ele moldura. A comparação com o remate do 
Obradoiro de Casas Novoa não pode ser mais eloquente. A presença dos quatro reis acompanhan
do o Santo Patrono ele Espanha, deveria ser posta em relação com as aspirações do Cabido em 
relação à manl\lenção cio patronato de Santiago, reforçando a vinculação da Monarquia espanhola 
ao Apóstolo, especialmente após a crise ocasionada por Carlos III ao solicitar ao papa Clemente 
Xlll a proclamação ela Imaculada Conceição como Padroeira dos Reinos de Espanha (8 de 
Novembro ele 1760). Esta notícia foi celebrada pelo arcebispo Rajoy em 14 de Agosto de 1761 , 
embora destacando que dita proclamação nunca poderia ir em prejuízo do "Único e Singular 
Patronato q11c neles tem o 11 osso Glorioso Apóstolo Senhor Santiago" (VIGO TRASANCOS, 1999, nota 
131). Sobre o vão que emoldura Santiago, a telha apresenta um frontão curvo e partido por um 
nicho onde teria que se colocar o grupo da Aparição de Cristo a Maria Madalena (TA ÍN GUZMÁN, 

1999, p. 204), sobre o qual se lavraria um relevo com a imagem do Deus Pai. Sobre este frontão 
Caaveiro dispõe as imagens sentadas das três virtudes teológicas: a Fé na cúspide, e a Caridade e 
a Esperança nos laterais. É evidente que todo o projecto, tanto a nível formal como iconológico, 
se incarclina na tradição local, fecundada pela sedução apoteótica, ascensional e vibrante da facha
da cio Obradoiro. Se o plano do mestre ele obras para a nova fachada da Acibechería se tivesse con
sumado (acabo u por ser retocado pelo arquitecto Ventura Rodríguez), confirmar-se-ia a continui
dade de uma tradição, atraída pelo desejo de elevar estruturas vigorosas que procurassem o brilho 
do ascensional com os recursos tectónicos e cenográficos ao seu alcance. 

Francisco Singul 
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Bibliografia: ARQUIVO da Catedral de Santiago, Libro de Actas Capitulares, 56, 1756-
1762, 310v.; CA RRO GARCÍA, ]. : "Coronamiento de la fachada non e o de la 
Acibeche ría de la Catedral de Santiago", Boletf11 de la Comisión Provincial de 
Monument os llislóricos y Artísticos de 0 11re11 se (1943-1944), 187-206; GARCÍA IGLE
SIAS, j.M.: Galicia. Hacia la Modemidad. Co 11creció11 de 11uevos ámbitos e11 lo urba110 y 
cn lo rural, 1750-1900, A Corufla, 1998, pp. 30-33; LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: "Desde 
1758 hasta 1882". Em GARCÍA IGLESIAS, j.M. (dir.): A Catedral de Santiago de 
Co111postela, obra colectiva, Laracha (A Corufla), 1993, pp. 394-404. Idem: "A 
Arquitectura neoclásica". Em Arte Co11tcmporá 11ea "Galicia Arte", XV, A Coruna, 1995, 
pp. 31-37; SlNGUL, E: "Proyecto y arquitectura en la Catedral de Santiago durante el 
Neoclasicismo (1765-1808)". Em La Meta dei Cami110 de Sa11tiago. La transformación 
de la Catedral a través de los tiempos, Santiago, 1995, pp. 142-144; TAÍ GUZMÁN , 
M.: "ProyecLO de coronamiento para la fachada de la Acibecheria". Em La Meta dei 
Camino de Santiago. La transformación de la Catedral a través de los Liempos, Santiago. 
1995, pp. 264-266. Idem: Trazas, planos y proyectos dei Arcl1ivo de la Catedral de 
Sa11tiago, A Coruna, 1999, pp. 203-205; VIGO TRASANCOS, A.: La Catedral de 
Santiago y la llustración. Proyecto clásico y me111oria liistórica (1757-1808), Santiago, 
1999, pp. 51-92, especialmente pp. 63-64 e nota 131. Idem: "El orden ilustrado. 
Proyecto clásico y especulaciones historicistas". Em Sa11tiago, la catedral y la 111emoria 
dei arte, obra colectiva, Santiago, 2000 , pp. 209-213. 
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Planta da Catedral de Santiago de Compostela 
Estudo para a localização das lâmpadas 
Domingo Lois Monteagudo, c. 1765-70 
Papel vergé, tinta negra e aguada cinzenta, 20,6 x 32,4 cm 
Santiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

Notas manuscritas: 
Plan General i11terior dei templo dei Seiior Santiago Aposto!, Patron de Espafia. Ecl10 
co11 e/ moliuo de la co/ocación de los Lampadarios paraqLie con maior acierto se pueda 
determinar e/ precisso sitio; a11tebienclo todos los inconvenientes que exsisten 
presenleme11te, y so11 los aLuljo expu.estos: 1. que en qualquier parte que se pon.gan so11 
yncomodos por lo que gotean; 2. que puestos sobre las Rejas, y gradas de los Blandones 
quedcll'I muy juntos; 3. qL1e puestos sobre los Arcos de la capil/a maior puede pegar fuego 
a toda e/la; 4. que ynpiclen la vista de la cc1pilla maior y tauernaculo por su tamafto; 5. 
que lurn de causar mucho wno por lo que se pierde e/ clorado, y ornato; 6. que el humo 
lia de y11comoda1; a S. Y qua11clo este en la tribuna; 7. que en los primeros Arcos se pane 
la jC1111ilia de Su y li1strissima; 8-en los segLmdos se coloca la relíquia de Sta. Susana en 
la 11ov(en)a; 9. y e11 fin por su gran mole piden estar con decoro y desaogo. 
Irai/o ser de mi obligación esponer todos estas i11co11venientes al mui ylustre Cavildo, a 
quic11 tC11go e/ lro11or de serui1; cuya vida prospere Nuestro Seftor en sus maiores 
frlicidadcs. 
13(csa) L(a) M(CllW) de V. Yllma. su favorecido criado Domingo Antonio Lois 
Mo11tcag11do. 
Sca la ó Pilipic ele Palmos. 

Em 1764 o arquitecto Ventura Rodríguez, director de Arquirectura da Real Academia de Belas 
Artes de S. Fernando, recebe a encomenda do Cabido ele Santiago de corrigir os planos da facha
da da Acibechería que tinha desenhado Lucas Ferro Caaveiro. D. Ventura realizou em Madrid as 
correcções pertinentes sobre o papel, mas como as suas obrigações na vila e corte lhe impediam 
viajar a Composlela para dirigir as obras, enviou ao seu discípulo Domingo Lois Monteagudo. O 
jovem académico associou-se às obras da Catedral em 1765, com a incumbência específica de ter
minar a fachada norle ele aco rdo com os planos corrigidos pelo seu mestre. Durante cinco anos 
entregou-se a esle lrabalho com rigor, regressando à capital de Espanha em finais de 1770. Os 
desenhos ele Ventura Rodríguez e a direcção da obra executada por Lois alcançaram o mérito de 
uma fachada original e alracliva, única na arquitectura espanhola do Iluminismo. Além de dirigir 
eslc Lrabalho, Lois Monteagudo teve ocasião de projectar a capela da Comunhão elo arcebispo 
R~joy iniciada em 1768 no lerreno da demolida capela funerária do arcebispo Lope ele Menclonza 
(t 1445), e ele real izar este estudo para a colocação de lâmpadas no interior da Catedral. O cro
quis da Catedral que Lois desenhou para situar a iluminação possui um valor orientativo; não se 
pode dizer que seja um estudo rigoroso ela planta elo edifício, mas oferece dados interessantes, 
como a sitLtação ele wdas as portas (boa parte delas fechadas com grades) que, por volta de 1770, 
se abriam na cruz ela Basílica, indicando os acessos ao exlerior e às capelas e outras dependências 
do imcrior. Lois não estava muilO convencido da oportunidade de colocar lâmpadas de óleo, em 
tanla quantidade e de tamanho tão grande, pelo que expõe claramente os diversos problemas que 
suscitariam, espccialmenle na Capela-mor, onde poderia haver inclusivameme perigo de incên
dio. No desenho, não obstanle, aparecem colocadas quatro grandes lâmpadas no presbitério, clian-
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te do nicho do apóstolo, mais duas por baixo do arco triunfal, uma lâmpada a meio de cada braço 
do cruzeiro e duas no início da chamada nave da Solidão (a formada entre o Pórtico da Glória e 
os altares por detrás do coro, dedicados à Virgem da Solidão, S. Jorge e a cena da Anunciação) . 

Francisco Singul 

Bibliografia: TAÍN GUZMÁN, M.: Tra.zas, pla11os y proyectos dei Arclrivo de la Catedral 
de Sa11tiago, A Corufla, 1999, pp. 229-230. 
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Projccto para a nova Porta Santa da Catedral de Santiago de Compos tela 
Mekhor de Prado, 1794 
Papel vergé, t i.nta negra e aguadas cinzentas, 34 x 56,9 cm 
Santiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

Este traçado para uma nova Porca Santa realizado por Melchor de Prado y Marino em 1794, for
mava parle do projecto ele reforma que o jovem académico apresentou a requerimento do arce
bispo frei Sebastián Malvar. O prelado compostelano, na sua ânsia incompreendida de reestrutu
rar o espaço basilical e adequá-lo à nova espiritualidade que os ilustrados católicos queriam para 
o século XlX, encarregou planos de remodelação ela Catedral ao mestre de obras Miguel Ferro 
Caaveiro e ao seu protegido em Madrid, Prado Marino. A boa formação de Prado na Academia de 
Be las Artes de S. Fernando, reflecte-se nas plantas e alçados ele remodelação integral da parte 
principa l e no solene alçado que desenha para a nova fachada oriental, apresentados à Comissão 
de ArquitecLUra da Academia em 12 de Março de 1794. Nessa data Prado solicitava com cautela, 
que se advertissem os defeitos em que tivesse incorrido, para a sua correcção imediata (OTERO 

TÚNEZ, J 969, p. 127). Após o estudo cio projecto, o tribunal académico elogiou a dignidade e o 
acertado planeamento, mas as autoridades renunciaram a pronunciar-se oficialmente até que o 
arcebispo de Sanl.iago ou o Cabido da catedral assim o demandasse. O pedido oficial nunca foi 
cursado , mas os planos que compõem a proposta ele Melchor ele Prado , assinados a 29 de Maio 
de 1794, foram env iados pelo artista ao arcebispo e este remeteu-os aos capitulares, que os guar
daram no /\ rqu ivo da Catedra l sem que jamais tivessem oportunidade de serem executados. Para 
a !'achada ela Porta Santa, Melchor de Prado apresentava uma proposta unitária sóbria, perfeita
mente adaptada à ampliação da parle principal que propõe. O novo fecho está pensado como uma 
monumental fachada com colunas e rematada por um frontão recto, enaltecendo a posição cen
tral que a Porta Santa teria que jogar na nova cabeceira. Prado desenha uma ordem coríntia em 
todo o seu esplendor, suportando um frontào recto com a Apoteose da Cruz de Santiago (TAÍN 

GUZMAN, 1995, p. 284). Em ambos lados do vão central, que só se abrirá nos anos jubileus, apa
recem as imagens de S. Pedro e ele Santiago o Maior (VIGO TRASANCOS, pp. 151-152). O desen
ho mostra o príncipe cios apósto los sustendo as chaves que abrem as portas do Céu, num exercí
cio retórico e simbólico que o vincula com a abertura ela Porta Santa nos anos ele Grande Perdão. 
Ao outro lado da porta, situa-se Santiago o Maior, segurando o bordão com a sua mão esquerda 
e o Livro das Sagradas Escrituras na direita, caracterizado como o Apóstolo evangelizador. Para 
compreender o projecto ele Prado deve-se ter em conta, logicamente, o ambiente académico em 
que se está a formar. A sua época é a década ele 1790, um período afastado ela tradição do classi
cismo barroco de Ventura Rodríguez e caracterizado pela renovação vi/.anovina. Prado assume a 
herança de Juan de Villanueva e aclopta receitas de Vitrubio e Palladio, contribuindo a tecer o 
modelo compositivo, a utilização do repertório formal e a aparência solene e moderna dos novos 
espaços e fachada que projecta para a Catedral. No caso da nova fachada para a Porta Santa, a sua 
potência volumétrica e a ênfase utilizada nas colunas respondem a uma vontade de purismo, pro
curado desde uma perspectiva eclética muito audaz. O seu esquema compositivo, presidido por 
um pórtico hexástilo coríntio e coroado por frontão recto, é fruto do seu tempo. A sua aparência 
anódina e talvez algo académica em excesso, foi ensaiada por outros discípulos de S. Fernando 
por volta ele l 790, mas o nível de abstracção e rigor compositivo que demonstra Melchor de 
Prado parece difíci l de equiparar, cm virtude da recapitulação da trilogia vilniviana, palladiana e 
vila11ovi11a que pratica, destilada finalmente numa espécie de síntese ele pallaclianismo e vila11ovis-
11w que o levam à simplicidade procurada. A natureza compositiva desta fachada com prostilo e 
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rigorosameme simétriea,joga com uma bela cadência, na qual inLervém o ritmo dos inLercolúnios 
e a inter-re lação fecunda do oco e vazio, nutrindo-se de um inteligente jogo de espelhos (Palladio
Villanueva) onde as imerferências se desactivam por efeito do processo de d epuração desenvol
vido e no exercício da própria síntese. 

F rancisco Singul 

Bibliografia : PRADO Y MARINO, M. de: "Disenación (sobre) la calidad dei Edifício 
(para) Biblioteca (Real)", Madrid, 1796, edição de SÁNCHEZ CANTÓN, F.j.: 
Optísculos gallegos sobre Bellas Artes en los siglas XVTl y XVIII , Colecção de Bibliófilos 
Galegos, Santiago, 1956, pp. 285 e ss.; LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: "Desde 1758 hasta 
1882". Em GARCÍA lGLESIAS,j.M. (dir.): A Catedral de Sanliago ele Compostela, obra 
colectiva, Laracha (A Conuia), 1993, pp. 393-414; OTERO TÚNEZ, R.: "Melchor de 
Prado y la Academia de San Fernando", CLiadernos de Estuc/ios Gal/egos, XXIV (1969), 
pp. l 27-128. Idem: "La Edad Contemporánea". Em La Catedral de Santiago de 
Compostela , obra colectiva, Barcelona, 1977, pp. 386-387. Idem: "Projet de nouvelle 
porte Sainte". Em Santiago de Composlela. 1000 ans ele Pclerinage Européen, Europalia 
'85, Bruxelas, 1985, p. 229; SlNGUL, F.: "Proyecto y arquiteetura en la Catedral de 
Santiago durante el Neoclasicismo (1765-1808)". Em La Meta dei Cami110 de Santiago. 
La tra11sfon11ació11 de la Catedral a través de los tiempos, Santiago, 1995, pp. H 1-168. 
Idem: "A Basílica da Ilustración: o proxecto de reforma ela Catedral de Santiago para 
o século XIX". Em O século XlX, "Galicia, Terra Única", Santiago, 1997, pp. 130-Hl: 
TAÍN GUZMÁN, M.: "Proyecto para una nueva fachada en la Puena Santa··. Em La 
Meta dei Camino de Santiago. La tra11sfon11ación de la Cmedral a traves de los 1iempos. 
Santiago, 1995, pp. 284-285. Idem: Trazas, planos y proyec1os dei Archi\'O ele lo 
Catedral de Santiago, A Corufla, 1999, pp. 245-2-+7: VIGO TRASA CO . A.: le1 
Catedral de Santiago y la llustración. Proyecto clásico y mc11wria lristorice1 ( 115/-l 8tl '). 
Santiago, 1999, pp. 149-152. 
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Projccto para uma nova sacristia para a Catedral de Santiago de Compostela 
Melchor de Prado, 1806 
Papel vergé, tinta negra e aguadas cinzentas e rosa, 49,9 x 72,4 cm 
Santiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

Em inícios do sécu lo XIX a Catedral de Santiago teve a oportunidade de renovar a construção da 
sua sacris tia, em virtude de uma generosa doação oferecida por um devoto do Apóstolo de 
Santiago. Relata-se o facto na reunião capitular de 29 de Outubro de 1805. Uma inesperada e avul
tada doação, especHicamente oferecida para realizar na Basílica jacobeia uma obra importante, foi 
o que animou o deão Andrés Acutia y Malvar e ao Cabido a investir essa quantia na construção 
de " ... L111a Sacristia capaz y de buen gusto, tomando e/ sitio ele la qLie ahora existe, y que ornpe la 
Capilla de San Fernando (. .. ),para cuia construcción de Sacristía su direccion y más que sea conexo 
co11cede e/ cabildo todas sus facultades ai Sr. Dean" A. C.S.: Livro de Actas CapitL1lares, 64, Abril de 
L805-Maio de 1810, 38 r). Nesse momento o mestre ele obras da Catedral era Miguel Ferro 
Caavciro. Devido à sua idade avançada e aos achaques da doença que começou a quebrantar a sua 
saúde cm 1804, e que em poucos anos acabaria com a sua vida (1807), o mestre não podia aten
der as suas obrigações à frente das obras da Catedral. Esta indisposição foi a causa principal da 
cncornencla, ao arquitecto académico Melchor ele Prado, do projecto para a nova sacristia e oves
t ibulo correspondente. 

Os planos de planta e cones longitudinal e transversal mostrando os traçados internos do novo 
recinto, assinados por Mclchor de Prado Marif10, foram enviados a Madrid, à Academia de S. 
Fernando, conseguindo a 31 de julho de 1806 a aprovação das autoridades académicas para a rea
lização ele elita obra (OTERO TÚNEZ, 1969, p. 128. Idem: 1977, p. 387). A nova sacristia renun
ciava a uma situação próxima ao presbitério, mas a sua construção haveria de transformar subs
tancialmente os espaços que a cultura renascentista tinha disposto para ante-sacristia, sacristia, 
corredor ele acesso ao claustro desde a nave da Epístola e f rontispício da Capela das Relíquias. Sem 
dúvida nenhuma que Prado Marino aprofunda no sentido sumptuoso e palaciano deste espaço 
específico para os cónegos, esquecendo toda a conotação litúrgica e/ou pastoral para a adequação
restruturação de espaços na catedral. Embora o vestíbulo apareça como um espaço reduzido e aus
tero, medianamente iluminado com uma janela grande aberta à coxia norte do claustro e estrutu
rado em altura em dois espaços abobadados sobrepostos, a sacristia adopta a aparência ele um 
orgulhoso salão palaciano, ricamente decorado com esculturas e pinturas, e muito bem ilumina
do, com quatro amplas janelas rectangulares e outras tantas clarabóias abertas na esplêndida abó
bada ele berço decorada com sofitos que cobre a totalidade do espaço. Nesta ocasião o que impor
ta é projectar um amplo recinto , magnífico e aristocratizado, ao serviço do deão e do Cabido, 
elirectamente relacionado com o Panteão Real e a Capela das Relíquias, cuja entrada recebe um 
tratamento iconográfico especificamente relacionado com o Apóstolo, ao situar-se sobre a sua 
entrada a cena cio Martírio de Santiago Mor (TA ÍN GUZMAN, p. 335). Sobre a linha de entabla
mento cio próprio frontispício, Prado desenha uma grande concha de vieira que se deverá enten
der como elemento pertencente ao repertório classicista e arcaico que o autor gosta de utilizar 
neste projecLO, embora tão-pouco esteja isento de ser interpretado como cumplicidade iconográ
fica -quase histórico dado o grau de deterioração vivido pelo Caminho de Santiago nesta época 
(PUGLIESE, 1999)-, a um dos símbolos jacobeus por excelência. s 
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O sentido cerimonial que parece adaptar a nova sacristia, bem dotada de gavetas para as vestes 
dos prebendados e magnificamente ornamentada com imagens de santos e apóstolos situados em 
nichos (três na lateral meridional e sete no lateral nane) e cenas pintadas alusivas à Vida de Cristo 
e do Apóstolo Santiago, incide no tratamento tradicional que Prado Marino oferece no seu enal
tecedor projecto. Embora profundamente académica na sua arquitectura, a nova sacristia de 1806 
é um espaço ele serviço onde a austeridade pré-existente (e que ainda perdura) fo i desterrada, para 
deixar passo a um espaço representativo e cerimonial, vinculado à sumptuosidade e complexida
de visual da cultura tradicional que os projectos ilustrados de 1794 queriam desterrar de um edi
fício sacro reestruturado em função de uma liturgia mais próxima ao povo. Não surpreende por 
isso, a articulação mural do esboço, marcada pelo ritmo das pilastras coríntias de fustes lisos, que 
separam as telas murais entalhadas como tinha feito Prado no seu projecto ele sacristia ele 1794 e 
que igualmente remete a soluções académicas um pouco antiquadas em princípios do século XIX. 

O arquitecto académico, uma vez afastado de S. Fernando e do centro de vanguarda, mantém uma 
linguagem baseada no passado recente. O oposto de uma proposta clara e racional, é a proposta 
de Prado pois inclina-se por uma linguagem académica passada de moda, cujos modelos podem 
encontrar-se nos projectos académicos dos anos sessenta do passado século XV lll. Os modelos de 
estilo que segue são os que, por exemplo, se adaptava no projecto já comentado de José Moreno 
para o salão do Tribunal integrado na Bolsa pública de comércio (Madrid, 1 de junho de 1769). 
Tanto as pilastras corfntias de Custes lisos, como a articulação mural com uma alternância de jane
la, quadrado e nicho-quadrado, como o entablamento liso, os soíitos hexaganais ele cunho antigo 
romano que decoram a abóbada de canudo que cobre o grande salão, e o semi-círculo decorado 
com sofitos que geram a abóbada sobre a entrada ela Capela das Relíquias são recursos académi-

87 



SANTIAGO 
DL COMPOSTELA 

88 

cos (de sabor certamente antiquado, frequentes nos repertórios dedicados a descrever arquitectu
ras cio passado, como a Basílica ele Majencio, o Templo ele Vénus e Roma ou as Termas de Trajano 
(VIGO TRASANCOS, p. 172) que aparecem em projectos, corno o apresentado entre 1758-63 por 
Anelrés Férnandez na qualidade de pupilo de Arquitectura. Os desastres da guerra - esse monstro 
nascido do sonho da razão- foram a causa de tanto projecto frustrado. O Cabido da Catedral de 
Santiago, fatigado co m os desarranjos dos franceses e com as arcas dizimadas pelo apoio que foi 
necessário oferecer à causa ( LÓPEZ FERREIRO), carecia de recursos e de força moral para empre
ender obras sumptuosas na Basílica apostólica, guardando piedosamente os planos da nova sacris
tia no arquivo ela Catedral. 

Francisco Singul 

Bibliografia: ARQUIVO da Catedral ele Santiago, Libra de Actas Capitulares, 64 (Abril 
de l 805-Maio de 1810), 38 r.; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa A. M. Tglesia 
de Santiago de Compostela, XI, Santiago, 1911, pp. 155-227; OTERO TÚNEZ, R.: 
"Melchor de Prado y la Academia de San Fernando", Cuadernos de Estudios Gallegos, 
XXIV (1969), pp. 127-128. Idem: "La Edad Contemporánea". Em La Catedral de 
Santiago ele Compostela, obra colectiva, Barcelona, 1977, p. 387; PUGLIESE, C.: El 
Cami110 de Santiago en e/ sigla XIX, Santiago, 1999, pp. 17-21; TAÍN GUZMÁN, M.: 
Tra zas, planos y proyectos dei Archivo de la Catedral de Santiago, A Corufla, 1999, pp. 
333-338; VIGO TRASANCOS, A.: La Catedral ele Santiago y la llustració11. Proyecto 
clásico y memoria hist.órica (1757-1808), Santiago, 1999, pp. 170-172. 
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Vitrais da fachada do Obradoiro da Catedral de Santiago de Compostela 
Roberto González del Blanco (?), c. 1925 
Papel e cartão, tinta negra e aguadas azuis, vermelhas, verdes , amarelas, brancas e ocres, 
44,6 x 66,2 cm 
Santiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

O conceito do grande vão central, desenhado por volta do ano 1200 pelo mestre Mateo para a 
fachada do Pórtico da Glória, era o de um grande óculo com capacidade para iluminar o incerior 
da Catedral. Este projecto foi continuado por Fernando Casas Novoa ao traçar a fachada barroca 
do Obradoiro em 1738. Quer isto dizer que ambos mestres, apesar das diferenças cronológicas. 
culturais e estéticas, propuseram nos seus distintos projeccos para a fachada principal da Basílica 
jacobeia, uma grande superfície envidraçada que permitisse a passagem de abundante luz para a 
nave central do templo. Nem na fachada de Mateo, nem na barroca que a substituiu, se pensou na 
inclusão de vitrais de cores que, como nas grandes catedrais góticas, contribuíssem para transfor
mar o espaço sacro com luz simbólica e colorida que teria que passar através delas. O grande vão 
aberto na fachada do Obradoiro tinha especificamente a função de iluminar, permitindo a passa-
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gc111 de toda a intensidade solar na úllima hora de luz do dia. Para a realização deste ostentoso e 
empolado projeelO ele vitral eomposlO por quatro desenhos a cores, na tradição mais conspíeua ele 
exaltação de Santiago, o Cabido ela Catedral contava na cidade com um técnico ele apreciável valia 
no campo dos vitrais. Este artista era o pintor Roberto González Blaneo, nascido em Leão em 
1887, formado cm Santiago com o pintor Tito Vázquez e em Madrid, nas aulas do Círculo de Belas 
Artes. Depois ele se ter instalado em Ávila e ele realizar numerosas viagens pelo estrangeiro (Itália, 
Grécia, Palestina, Egipto, Marrocos e Cuba), instala-se em Nova Iorque, onde trabalha durante 
três anos na realização de vitrais na empresa Lamb & Company (LÓPEZ VÂZQUEZ, p. 214). Em 
1925 regressa a Santiago de Compostela, justamente na época em que muda o seu estilo arcai
zamc, exótico e ecléclico , de raizes ele século XIX, para adoptar ares regionalistas (ROMANÍ), mais 
adequados à moela ela época. Este seria o momento ela possível encomenda, por parte elo Cabido 
ela Catedral ele Santiago, cio projecto ele vitrais para o Obradoiro, com a previsão de uma rápida 
realização para ser inaugurado no Ano Santo ele 1926, ao mesmo tempo que o arcebispo D. julián 
ele Diego e Garcia ele Alco lea (1925-27) promovia, no referido Ano jubileu, a reforma do Palácio 
Arcebispal, construindo novas alcovas e dependências e reformando a sala ele jantar e o salão cio 
trono. As duas cenas previstas para esse vitral possuíam urna inegável força simbólica e embl.e
matica. O vão superior estaria ocupado pelo escudo cio Cabido colocado a modo de moldura de 
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uma grande C ruz de Santiago segurada por quatro anjos com as asas abenas. É curioso notar que 

a luminária que assina la a Arca Apos tólica, se afasta da característica tipologia composte lana que 
aparece cm toda a he rá ldica da cidad e -os feixes ele Luz descendo verticalmente na direcção ela 

a rca- para adopta r a forma exólica ela Estrela de Belém, de todo inadequada. Q uanto à cena prin

cipal s ituada no vão maior, o aparecimenco de Santiago na batalha de C lavij o, o enfático histori

cismo que a representação se vangloria, com uma cuidadosa figuração dos vencidos guerreiros 

islâmicos, denota um desejado ar de reviva! que concorda com o gosto tradicional do clero da 

Catedral. Os dois restantes desenhos possuem um carácter decorativo complementar, responden

do a um desenho ordenado em volta de uma quadrícula romboidal com decorações vegetais, flo

res de lis e escudos de Leão e Castela (TAÍN GUZMÁN, p. 358). 

Francisco Singul 

Bibliografia : LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: "Do 98 á li República: a época do 
Rexionalismo". Em Arte Co11temporá11ea, "Galicia Anc", XV, A Coruna, 1995, pp. 21+-
216; ROMANÍ MARTÍNEZ, M.: "Robeno González dei Blanco", Gra11 Enciclopedia 
Gallcga, XVI (s.í.), pp. 103-104; TAÍN GUZMÁN, M.: Trazas, piemos y proyectos dei 
Arcliivo de la Catedral de Santiago, A Corufla, 1999, pp. 358-360. 
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Arqueologia na Catedral: a cultura material no Locus Sancti lacobi 

Colecção de restos arqueológicos procedentes da nave maior da Catedral de Santiago 
de Compos tela 

Séculos IX-XII 

Vários materiais, med idas variadas 

Santiago de Compostela, Museu da Catedral 

As escavações realizadas na Basílica compostelana entre os anos 1946 e 1959 permitiram põr a 
descoberto as antigas estru turas cio Locus Sancti lacobi , aquelas que precederam ao santuário 
românico , co nfirmando ou matizando informações de carácter documental já conhecidas. 
També m co ntri buíram com evidências sobre a existência de um jazigo romano prévio, algo sus
peito mas não co mprovado até esse momento, ao que se deve acrescentar o aparecimento de algu
ma descoberta excepcional como a lápide cio bispo Teoclomiro de Iria, personagem chave quanto 
a descobert a do Túmul o e cuj a existência se movia no âmbito do lendário . 

Todas estas questões apesar ele serem fundamentais não são, contudo, os únicos resultados dos tra
balh os ele M. Chamoso. Foram, realmente, aquelas que se deram a conhecer e/ou que interessa
rn m a investigação ele melo relacionado com o Apóstolo. O paradoxo está em que, desde uma per
cep<.:ão estritamente arqueo lógica, a qual deveria estar implícita nesses trabalhos, se deixou de 
lad o um a boa pan e cio próprio registo arqueológico do subsolo da Catedral compostelana , espe
cial 111e111c a refe rente à cultura material correspondente a cada uma dessas realidades históricas 
cujo descobrimento despertava tanto interesse. 

A consequência ela situação exposta foi que ca recemos ele escassas notícias sobre a co nfo rmação e 
dd inição dos ho rizo ntes onde se inscrevem as estruturas arquitectónicas e funerárias descobertas, 
com o conscqucme menosprezo da adequada identificação e compreensão das mesmas, deficiên
cias que, po r sua vez, reperculem na interpretação geral do processo de configuração e primeiro 
desenvolvimento do santuário jacobeu. Mas, não acabam aqu i os problemas pois o o bjecto arque
o lógico não é só um indicador sequencial e cronológico, mas é também um portador em si mesmo , 
de uma in fo rmação valiosa para conhecer e co mpreender aspectos fundamentais da cultura 
(cnlcnda-se cm sentido anlropológico) de um lugar e momento determinados. 

Assim, o estudo dos objectos arqueológicos, que tanta rejeição suscita em alguns investigadores 
cio passado, permite aceder a quesLões como a tecnologia ou a produção e o consumo de bens, no 
ãmbito ela economia, a disnibuiçào social desses bens, ou a incidência de sentimentos estéticos, 
religiosos ou similares na escolha dos mesmos, no âmbito da ideologia. 

Apesar cio silêncio da invesLigação, podemos afirmar que a cultura material encontrada nas esca
vações da Catedral resultou ser suficientemente rica e significativa, como para merecer uma maior 
atenção. Dela unicamente se deram a conhecer algumas das moedas, e muitas vezes mal classifica
das, e uma pan e das cerâmicas ela época romana, ao lado ele vagas referências a outras cerâmicas 

· ou, cm menor medida, objectos ele metal ou osso. Em todos os casos sempre com uma finalidade 
cronológica mais que histórica, sem poder evilar as deficiências que todas as descobertas destes tra
balhos arrastam pelos muitos problemas metodológicos que a sua realização apresenta. Evitaram
sc, pois, as ricas expressões ela Compostela alto-medieval, elas que aqui nos propomos fazer uma 
ligeira menção e avaliação, com essas limitações implícitas na própria intervenção arqueológica e 
a falta de in fo rmações .precisas ele umas descobertas que não foram muito tidas em conla. 
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Como cm LOda a escavação arqueológica, a componente fundamental do regisLO será a cerâmica, 
manifestando aqui o processo ele formação e consolidação ela olaria medieval galega. De tal manei
ra que nos encon tramos com uns escassos exemplos e difusos de uma olaria muito tosca, queres
ponde a um período de ruptura das produções anligas e precariedade na situação socio-económi
ca, resultado da crise derivada ela invasão muçulmana. São as cerâmicas dos inícios do Locus 
Sancli lacobi, Século IX, que permanecem em tempos posteriores talvez como produtos de baixo 
custo e/ou usos mais comuns. A má qualidade, escassez e fragmentação faz com que quase não 
tenhamos dados dos tipos de recipientes, usos e distribuição de uma olaria que se baseava no uso 
do torno baixo, quando não da simples feitura manual, e que responde a produções de carácter 
doméstico destinadas ao auto consumo ou, como muito, a um mercado local. 

No século X assistimos ao aparecimento de uma nova cerâmica, que iniciará arquétipos que se 
conservarão ao longo de toda a ldade Média. Trata-se não só de uma mudança no gosto ou me
lhorias na produção, mas sim de uma verdadeira ruptura na evolução da olaria. Na técnica apre
ciamos o reaparecimento do torno rápido e a existência de fornos mais eficazes. Na produção, uma 
melhoria substancial da qualidade dos recipientes, cujas formas tendem a uniformizar-se e padro
nizar-se. No consumo aprecia-se uma distribuição mais ampla. Trata-se ele recipientes de pastas 
ocres ou castanho avermelhado, com fom1as em que predominam as panelas, com variantes mor
fológicas, e cm menor medida as jarras; faltam os grandes recipientes que, provavelmente, conti
nuavam a ser feitos de maneira mais simples. 
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A conso lidação desta nova olaria pode ser situada no século XI, embora de forma não muito pre
cisa. Agora não só se avança na padronização formal, mas também parece uniformizar-se a pró
pria produção a partir de umas louças de pasta cinzenta que se converterão em definidoras ela 
cerâmica medieval galega. Uma olaria que implica o aparecimento ele novas formas, em muitos 
casos cm substirnição das que se vinham realizando em madeira , como os recipientes abertos tipo 
tigela ou semelhantes, noutros como alternativa aos recipientes ele metal, exclusivos elos social
mcn1 e privilegiados. Surgem verdadeiros centros ele produção para um consumo mais generaliza
do e mais exigen te, que implica inclusivamente a existência de recipientes ele especial qualidade 
para usos mais rcstrilos: as cerâmicas pintadas. Este episódio é o que vai ter uma melhor repre
sentação no registo arqueológico, não só por responder a uma olaria mais rica e abundante ou 
corresponder a uma fase expansiva cio locus compostelano, mas também por ser a cerâmica que 
se usava no momento ela construção ela Catedral românica, processo construtivo que implicou a 
dcst ruição ela incipiente infra-cstrutura urbana existente em redor elo santuário pré-românico, e a 
utilização elos seus restos na conformação do solo cio novo temp lo. 

O registo arqueologico não é apenas cerâmica, a seu lado aparecem outro tipo de objectos que nos 
remetem tambem para o quotidiano: vestimentas, roupas ele casa, mobiliário , etc. Particularmente 
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aqueles realizados cm metal , dada a sua melhor conservação: fivelas ele cinto, alfinetes, ferragens 
de arcas, armas, etc. Mas, às vezes, também os realizados em osso: pentes. Mais escassos são os de 
madeira ou tecido, e no nosso caso vinculados à existência de um cemitéri o: restos de caixão fune
rário ou sudário. Nestes casos a adscrição temporal é mais imprecisa pois temos de contar com 
intrusões no subsolo ela basílica cm tempos posteriores: obras pontuais, mudanças no pavimento, 
enterros privilegiados e outros. 

Outro assunto importante é o numismático. A moeda no subsolo da Catedral de Santiago respon
de principalmente ao fenómeno da peregrinação, visto que se trata de um momento histórico 
-séculos IX a XI- em que se carece ele moeda local e só muito a finais do mesmo se assiste ao apa
recimento da primeira moeda castelhana leonesa. Assim, a numismática encontrada parece con
fi rmar alguns cios pressupostos que se vêm trabalhando para o surgimento e primeiros tempos da 
grande peregrinação a Samiago, com uma chegada de moeda do sudoeste de França na segunda 
metade do século X, um aumento na quantidade e na variedade da moeda feudal francesa ao longo 
elo século Xl, e a expansão da peregrinação nos inícios do século XII, quando à intensificação do 
fluxo de moeda francesa, se une a presença de exemplos alemães ou italianos. 
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Em resumo , estas linhas são apenas uma passagem superficial a aspectos fundamentais dos resul
tados elas escavações na Catedral, mas aos quais a investigação jacobeia marginou. São, enfim, um 
breve adianto de um trabalho em curso que pode lançar nova luz sobre as condições da definição 
e evolução cio primeiro santuário jacobeu, e a sua transformação na civitas Sancti Iacobi, sem 
esquecer as informações sobre as primeiras manifestações da peregrinação. 

José Suárez Otero 

Bibliografi a: SUÁREZ OTERO, j.: "Conjunto de monedas medievales aparecidas en 
las excavaciones de la Catedral de Santiago" . Em MORALEJO, S. e LÓPEZ ALSINA, 
f (ecls.), Santiago, camino ele Europa, Santiago, 1993, pp. 279-283. Idem: "Cerámicas 
pintadas en la Galicia medieval: os vasos con pintura branca", Boletín Auriense XXIII, 
(1993), pp. 71-88. ldem: "La moneda de Alfonso Vl en la catedral de Santiago de 
Compostela'', N11111isma 235, (1994), pp. 39-72. Idem: "La catedral de Santiago de 
Compostela: Cien af1os de arqueología". Em VALDÉS f (coord.), La Península Ibérica 
y e/ Meditcrrá11co entre los siglas XI y XII, II. Almanzor y los terrores dei milenio, Coclex 
Aquilarensis 14 (Aguilar de Campóo), 1999, pp. 39-72. 
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Escavações no claus tro da Catedral: Compos tela na trans ição do mundo medieval 
a o m oderno 
Colecção de restos a rqueológicos procedentes do cla ustro da Catedral de Santiago 
de Compostela 

Século XVI 
Vários materiais, medidas variadas 
Santiago de Compostela, Museu da Catedral 

A arqueologia oferece possibilidades de acesso ao passado que nem sempre foram suficientemen
te estimadas. A sua vincu lação, garantida pela historiografia tradicional, ao repertório das fontes 
da história relegou-a a ocupar-se daqueles períodos ou processos sobre os que carecia de docu
mentação escrita. Quando esta existia , o arqueológico passava para uma posição secundária, ou 
simplesmente carecia de interesse. Contudo, o conhecimento arqueológico como forma ele acesso 
ao passado permite penetrar em âmbitos desconhecidos ou pouco estimados pela história oficial 
ou realizar novas considerações sobre o passado; a arqueologia não é só, pois, a solução a per
guntas insolúveis desde o âmbito elos testemunhos escritos, mas sim uma forma específica ele diá
logo com o passado, uma nova visão ela história. 

O conjunto de objectos, em parte meros restos deles, que aqui apresenLamos é na sua possível 
interpretação uma modesta expressão dos expostos. A sua pertença ao trânsito en tre os séculos 
XV e XVI dcixá-los-ia ficar no esquecimento ou voLados ao desprezo, Lanto pela história como pela 
própria arqueologia, apesar da Luz que podem lançar sobre a vida quotidiana de Compostela em 
tempos de Alonso de Fonseca. 

Procedem das recentes escavações (1991-1992) efectuadas no pátio do Claustro da Catedral, as 
últimas realizadas no referido centro e as de maior envergadura desde a intervenção de M. 
Charmoso no interior da Basílica. Os resultados destes trabalhos centram-se fundamentalmente 
em três factos: a construção do Claustro Renascentista, as estruturas urbanas pré-existentes e os 
restos do Claustro Medieval subjacente. Aqui, interessa-nos principalmente o segundo, que 
reflccte essa parte da cidade baixo-medieval que teve de ser derrubada conforme se avançavam as 
obras do Claustro ele Alonso de Fonseca (especialmente 1510 c. 1551), e donde procedem os res
tos que nos ocupam. Tratava-se ele uma série de casas contíguas aos muros cio Claustro Medieval 
e articuladas urbanisticamente pela antiga "Rua de Valladares" (antcccelcntc ela actual ele 
Fonseca), nas quais habitavam membros dos segmentos altos da sociedade compostelana, como 
podiam ser cónegos ou comerciantes; uma realidade social própria de uma pane importante do 
meio cm volta da Catedral. 

A posição social de quem vivia próximo da Catedral fica reílectida na possessão de baixela de luxo, 
produto no princípio dos oleiros mudéjares peninsulares, especialmente os levantinos (Manises) 
e, em menor medida, os aragoneses e catalães, para posteriormente sofrer a concorrência da majó
lica renascentista italiana, como o expressa o prato de Monteluppo ou as referências documentais 
a outras produções desta origem. Também são relevantes as importações de cerâmicas europeias 
de especial qualidade, como a taça ele grés ele Beauvaisis ou as produções de vidro inglesas, fran
cesas e inclusivamente, até mesmo, alemãs. Mas o requimc fica ainda mais marcado se é possível, 
pela aquisição das louças de aspecto simples para as necessidades mais quotidianas ou a substi
tuição parcial das produções locais, inclusivamente na cerâmica de uso mais comum (cozinha, 
armazenagem, etc.) por espécies de origem da zona central de Espan ha. 
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Estas expressões ele luxo no âmbito doméstico, ao que se eleve relacionar com outros elementos 
ele referência arqueológica: a espátula ele osso; ou documental: louças de prata ou tecidos de 
importação, coloca a uma pequena cidade como Compostela em consonância com as grandes 
cidades europeias do norte -inglesas, francesas, flamengas ou alemâs- nas quais se regista um 
repertório cerâm ico semelhante, embora de quantidade mais importante, ao que acompanha uma 
desenvolvida olaria local com produtos de grande qualidade e difusâo, alguns também presentes 
na própria Compostela. Definitivamente, parece existir uma adequação desta última aos modos e 
modas da Europa do momento. 

A explicação da situação exposta passa por dois vínculos fundamentais entre Compostela e 
Europa. O primeiro, de longa tradição medieval, é o fenómeno da peregrinação ao Apóstolo, com 
a forte pujança baixo-medieval dos caminhos marítimos, que aportavam fundamentalmente pere
grinos cio norte da Europa, como reflecte a moeda de Hamburgo, e que partia ou passava pelas 
cidades antes referidas. O segundo , resulta eminentemente baixo-medieval e trata-se do amplo 
clesenvolvimemo elo comércio entre a Europa nórdica e o mediterrâneo. A participação galega, 
directa ou indirccta, possibilita a chegada das importações que aparecem no registo arqueológico, 
as quais, por outra parte, aparecem pouco reproduzidas na documentação escrita. Ambos fenó
menos estão cm grande medida interligados . E mais ainda, comércio e peregrinação vão em mui
tas ocasiões unidos. Num dos fenómenos, o ela peregrinação, elevemos procurar fundamental
mente a incidência na transformação das mentalidades: novas modas, mudanças de estética, 
impulso e canalização da ostentação; não se deve esquecer a forte presença de estrangeiros em 
Compostela. No outro, a possibilidade ela plasmação material das suas expressões mais elevadas: 
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as importações longínquas, que foram mais importantes do que as fon tes arqueológicas deixam 
entrever, como o demonstra, no caso da cerâmica italiana, os nauírágios de barcos com este tipo 
de carregamento encon trados ao longo das costas mediterrân icas ou o seu armazenamento nos 
núcleos comerciais portugueses cio estreito de Gibraltar. 

Assim, estes modestos "cacos" resultam numa amostra interessante elas modificações de 
Compostela a finais da Idade Média. Uma correlação ela transformação artística e cultural que 
empreende Fonseca, que confirma ao mesmo tempo a profundidade ele um fenómeno que se 
eleve entender num sentido cultural e global e a sua inclusão num processo que se iniciará algum 
tempo antes, por mais que os inconvenientes socio-políticos o dificultassem (crise ele finais de 
sécu lo. XV). Além disso, evidenciam uma realidade que não foi suficientemente destacada desde 
a história, como é o apogeu do cosmopolitismo incrente à Compostela medieval, até ao ponto de 
originar certa rejeição às tradições locais que conduz, por exemplo, ao atraso do desenvolvi
mento da olaria local. 

José Suárez Otero 

Bibliografia: SUÁREZ OTERO,j.: '·Cerámica lcvantina cn cl comercio adantico bajo
mcdieval", Boletín Auriense XXIII (1993), pp. 89-99. Idem: "La catedral de Santiago 
de Compostela: Cien anos de arqueologia". Em VALDÉS, F. (coord.): La Península 
lbc!rica y e/ Mediterráneo entre los siglos XI y Xll, 11. Aluwn::or y los terrores dei milC11io, 
Codex Aquilarensis 14 (Aguilar de Campóo), 1999, pp. 39-72. 
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Maqueta à escala da Catedral de Santiago de Compostela 
Fernando Fernández Hidalgo, 1992 
Resi na de poliéster, fibra de vidro e alumínio, 3,25 x 5 x 4 m 
Escala 1:25 
Santiago de Compostela, S.A: de Gestão do Plano Jacobeu 

A realização de umas maquetas, à escala 1:25, da Catedral de Santiago de Compostela, preparadas 
pa ra a sua exibição ao ar livre, exigia para a sua elaboração uns materiais e umas técnicas cons
truti vas especiais. Embora, em determinadas ocasiões, o seu destino fosse o interior de uma sala 
de exposições, dever-se-ia pensar numas peças com capacidade suficiente para resistir a fortes 
agressões ambientais, que permitissem a sua apresentação no exterior. De acordo com este prin
cípio, redigiu-se um projecto técnico especificando as tecnologias e materiais considerados mais 
adequados para o correcto comportamento e durabilidade das três maquetas solicitadas, garan
tindo a sua estabilidade e beleza, aproximando-se o mais possível ao seu modelo original de gra
niLO , imperturbável perante os ataques ele vários séculos de chuva e ele sol. Neste sentido, tinha 
de se pensar cm conseguir a impermeabilização ela catedral à escala , uma certa capacidade ele dila
tação, sobrcLUdo nos seus elementos mais delicados - balaústres, remates de torres, esculturas, 
torreões de torres, etc.- e um correeto sistema de drenagem e ele ventilação . Umas características 
técnicas, clccidiclamente, que permitissem a sua adaptação aos climas mais variados. Os materiais 
mais adequados pensados para este trabalho de reprodução à escala foram os espumados de P.VC., 
resinas ele poliéster, epox ídi cas e de poliuretano , além de metais inoxicláveis e adesivos aralclíticos 
de a lt a resistência. 

O primeiro passo para a realização elo projecto , foi a elaboração sistemática de planos à escala da 
planta e dos alçados ela Catedra l de Santiago, conseguidos através do estudo de planos históricos, 
propostas de historiadores de arte e com a ajuda de um trabalho muito especializado de fotogra
fia aplicada à arquitectura. A complexidade de um edifício como a Basílica jacobeia, com uma 
relação quase orgânica e de subtis equilíbrios entre as suas partes, chegado aos nossos dias depois 
de um prolongado processo de construção-remodelação que afectou de um modo muito signifi
cati vo aos seus alçados exteriores -frontispícios, fachadas, torres, capelas- obrigava a um traba
lho de conjunto e a um minucioso tratamento de cada uma das suas partes. A adequação integral 
da imagem arquitectónica deste universo construtivo, teve que contar com um trabalho de pre
cisão milimétrica que perseguia a reprodução à escala de cada uma das partes do sistema româ
nico das Praterías, os alçados elas naves e as suas cobertas medievais, a rotundidade das suas 
torres, a forte presença do claustro renascentista e a magnificência elos alçados barrocos da 
Quintana e Obracloiro. 

A primeira elas três maquetas tinha que ser apresentada no Parque Mini-Europa de Bruxelas, a 
segunda estava destinada a ser peça principal de promoção no Pavilhão da Galiza da Exposição 
Universal de Sevilha (1992) e a terceira foi pensada para ser itinerante por diferentes lugares do 
mundo, interessados em acolher um projecto de promoção do Caminho de Santiago e da cultura 
jacobeia, no qual esta maqueta ele 5 x 4 m e com 3,25 m de altura na fachada do Obradoiro, cons
t iluia um dos seus elementos mais apreciados. 

Francisco Singul 
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A PEREGRINAÇÃO COMO ACTO DE DEVOÇÃO 
David Chao Castro 

Caminhantes nos caminhos: viajantes à procura do ansiado destino 

"O caminho da peregrinação é coisa muito boa, mas é estreito. Pois 

é estreito o caminho que conduz o homem à vida; pelo contrário, 

longo e espaçoso é o que conduz à monc. O caminho da peregri

nação é para os bondosos". 

Codex Calixtinus, Livro li, capítulo XVII 

O ser humano sempre se moveu de um lugar a outro, vagueando constantemente entre desti
nos diferentes, à procura de metas que lhe proporcionem algum tipo de satisfação ... Para consta
tar, em definitivo, a impossibilidade de toda a pessoa para alcançar a quietude, o assento, a estabi
lidade. No entan to, estas deslocações sempre necessitaram de uns meios que facilitassem, na medi
da do possível, a chegada ao desejado fim, a começar pela abertura e desenvolvimento das neces
sárias vias que guiem ao corpo, à alma e, inclusivamente, à própria imaginação desde o imaginá
rio em si mesmo. Isto porque não se pode esquecer que o homem, ao longo do tempo, precisou de 
caminhos não só para não se perder fisicamente: o ãmbito escatológico recriará vias paralelas de 
orientação às inquietudes existencialistas, tentando com isso que o crente alcance a perfeição con
tornando as dificuldades desse caminho, ultrapassando os constantes sacrifícios com inteireza e 
sem perder a esperança; de igual modo, os que criam itinerários fantásticos projectam desde o ima
ginário rotas paralelas sobre o irreal, e cujo frequente valor simbólico se entende com frequência 
como a derivação mais o menos conceptual de uma implacável e transcendente curiositas. 

Em qualquer caso, homens e mulheres serão eternos viajantes ao serviço de objectivos diver
sos e conforme a circunstâncias múltiplas, tendo em conta que à variabilidade pessoal se unirá, 
além do mais, a temporal e espacial. No que se refere a este trabalho, e frente às demais tipologias 
possíveis, unicamente se prestará atenção àqueles viajantes -os peregrinos- que movidos por 
inquietudes religiosas valorizam de um modo especial o próprio caminho, ao proporcionar-lhes 
este a satisfação de se aproximar das relíquias mediadoras para com a divindade ao mesmo tempo 
que lhes facilita a precepliva renúncia respeito a tudo o que sugere apego terrena! e atadura aos 
caducos bens terrenos1

• 

Para compreender a transcendência que o caminho vai ter para o peregrino que se põe em 
marcha é preciso ter em conta que, já desde a Antiguidade, este caminho que empreende se 
converteria em metáfora da própria vida, com um sentido quase determinista. No entanto, não 
é óbvio que o fenómeno da peregrinação a um lugar sagrado se observe como característico na 
maioria das religiões, corno fórmula reconhecível para esrabelecer o desejado vínculo suprater-· 

1 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: -viajeros, peregrinos. me readeres cn la Europa Medieval". Em Viajeros, pere
grinos, nicrcadercs cn cl Occide111c Medieval (XVIII Semana de EsLUdios Mcdicvales. Es1ella, 22 a 26 de julho de 1991), 
Pamplona, 1992. pp. LS-5 l (para no1a, em especial pp. 34-37). 
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renal. A seguir ao triunfo cio cristianismo, as peregrinações experimentarão um renovado auge, 
máximo quando na própria Bíblia se apresentam os três anos de vida pública de Cristo como o 
iler para Jerusalém, e sem esquecer, além do mais, que o Redentor se identificará perante os 
seus discípulos como o verdadeiro Caminho a seguir para alcançar a vida eterna2• Esta consi
deração já seria revista e actualizada desde a óptica ascética dos monges irlandeses da Alta Idade 
Méd ia, quem contrari amente ao principio de estabilidade propugnada pela regra beneditina se 
dec idi ram por um co nstante movimento nas suas vidas, de carácter penitencial, ainda que sem 
um destino concreto como o que acabaria por mover as grandes peregrinações posteriores3. 

Seria precisamente o impulso outorgado ao culto dos santos em geral -e de um modo especial 
ao dos mánires- o que proporcionaria o principio básico para a evolução em direcção às novas 
práticas que impunha uma religios idade de carácter mais popular, entre as que a presença fís i
ca do fiel no santuário onde se custodiava as relíquias sagradas se convertia numa premissa 
quase indispensável para assegurar a desejada intercessão; mas só nas duras condições que ofe
reciam os caminhos da peregrinação encontraria este fiel o sentido transcendental da sua fé. Já 
a pa rtir dos íinais da Idade Média a maior facilidade para a obtenção elas indulgências plenárias, 
assim corno a aceitação por parte da Igreja de fórmulas como a peregrinação por delegação, pre
judicará irremed iave lmente a idiossincrasia deste fenómeno social e religioso; é o momento em 
que assistim os a uma crescente apologia da peregrinação interior - As Cantigas de Santa Maria 
dcla1avam-no inclusivamente com anterioriclade4

- frente a uma viagem que já não se observa 
1ão purificadora, e que nos inícios da época Moderna induzirá a uma nova perspectiva da espi
ri1ualidadc cri stã: o triunfo ele uma santidade estreitamente vinculada à mística, e cujos novos 
membros já se rão, portanto, viajantes imóveiss. 

Motivações para peregrina r ao santuá rio apostólico compostelano 

"Pelegrino tanto quiere dezir, como o me estraflo, que va a visitar el 

Sepulcro Santo de Hierusalem, e los oiros Santos Lagares, en que 

nucstro Sciior lesu Chris to nascio, biuio, e tomo muerte e passion 

por los pecadores: o que andan en pelegrinaje a Santiago, o a Sant 

Saluador De Ouiedo, o a otros logares de luenga e de estrafla Lierra" 

Primem Partida, Título XXllll, Ley 1 

Partindo da própria Bíblia, o conceito cristão ela peregrinação que se formula ao longo da Idade 
Média irá fundamentar-se sobre tudo nos escritos patrísticos; S. Gregório ou S. Agostinho insis
tem cm que os cristãos elevem prescindir das comodidades que os rodeiam para não deixar ele 

! "Eu som o Caminho, a Verdade e a Vida; ninguém vem até ao Pai, a não ser por mim" Uoão Baptista, 14, 6). Além 
dl> mais. a viagem poderá ser interpretada como a passagem ela alma através do lnícrno e do Purgatório -sofrimentos 
derivados da própria peregrinação- até alcançar a reparação penitencial em Compostela. o céu nesta concepção (vid. 
NUNEZ RODRÍGUEZ. M.: "EI espacio recreado y la vuelta a la patria perdida". Em Arte y Ci11dad. Ambitos 111 edieve1l. 
111oclcnro y co111c111porám:o. Santiago, 2000, pp. 265-288 [para nota p. 2691). 

' LÓPEZ ALSINA, F.: "Los cspacios de la devoción: peregrinos>' romerias en el amiguo reino de Galicia". Em Viajeros. 
pcrcgrirw~. 11u:rrnclcrcs en cl Oaidentc Mcclicval (XVIII Semana de Estudios Medievales, Estella. 22 a 26 de julho de 1991). 
Pamplona. 1992, pp. 173-192 (para nota p. 175). 

' NUNEZ RODRIGUEZ, M.: op. cit., p. 287. 

· GARCIA DE CORTAZAR,j.A.: op. cit.. p. 37. 
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caminhar cm direcçào à gloriosa pátria prometida, posto que no mundo nào são mais que pere
grinos e forasteiros. Deste modo, o fiel deverá repudiar as riquezas para alcançar o ideal trans
cendente que move ao "homo viator"~, antecipando em certo modo a inclusão do peregtino num 
plano espiritual superior que, ao mesmo tempo que o vincula mais estreitamente com o Céu, per
mite-lhe mesmo assim ele se abstrair das penúrias físicas que sem dúvida sofrerá no seu empen
ho, como meio para alcançar a purificação desde o sacrifício e a humildade. Porque é preciso ter 
em coma que a peregrinação se verá potenciada na Idade Média como consequência da religiosi
dade imperante no momento, fundamentando o contacto com Deus a partir da simplicidade de 
uma série de gestos e ritos de ressaibos devotos e picdosos1

. 

No entanto, deixando de lado o valor simbólico atribuído à vida como caminho, pode-se inda
gar em torno de quais são as causas que ao longo dos séculos impulsaram os fieis a empreender 
uma peregrinação, a deixar a sua casa e os seus bens para acudir junto aos restos cio santo ao que 
se rende um especial culto ou, em seu defeito , a certas possessões ou objcctos com os quais deter
minado santo emrou cm contacto e que portanto se apresentam revestidas ele um halo sagrado. E, 
como não podia ser de outro modo , cal estudo será abordado em função das peregrinações que 
desde fins da Alta Idade Média tiveram ao sepulcro do Apóstol o Santiago como a sua meta mais 
apreciada, e que iria dar lugar ao desenvolvimento de uma série de rotas e caminhos pelos quais 
milhares de peregrinos procedentes de toda Europa puderam chegar a Compostela. Porque fren
te a Jerusalém e Roma, o Lugar Santo jacobeu pode ser considerado como um centro exclusivo de 
peregrinação, que nasce e se desenvolve ao amparo do cenotáfio que guarda os restos apostólicos~. 

Vários são os motivos que levaram -e ainda levam- a centenas de milhar ele peregrinos a pôr
-se a caminho cm direcção a Compostelaq. Desde o momento mesmo da "inventio" da tumba de 
?antiago Apóstolo a princípios do século IX começa a forjar-se um fenómeno que, ao longo de 
Plena e Baixa Idade Média, tem no componente religioso o seu principal ponto de partida, ainda 
que não o único. O Zebecleu tinha sido um dos discípulos predilectos ele Cristo, e a quem a his
toriografia canónica linha considerado entre os principais evange lizadores de Ocidente, daí que se 
lhe tivesse uma especial devoção por toda Europa. Será precisamente esta motivação de tipo ascé
tico11' que levaria um maior número de viajantes até à basílica compostelana, mantendo-se como 
proeminente também ao longo ele toda a época Moderna e Contemporânea: ainda na actualidade 
se cons idera ao faclor espiritual como determiname na altura de analisar o dinâmico ressurgi
mento que tomou o fenómeno jacobeu nestes ú ltimos anos. 

No cntamo, juntamente com as pias razões às que se acaba de fazer referência, e sobre as quais 
voltaremos mais tarde para as abordar com mais detalhe, é preciso mesmo assim fazer menção 
àqueles motivos ex teriores a uma finalidade meramente religiosa, mas que também acabariam por 
influir decisivamente em muitos peregrinos para que se lançassem à aventura do caminho. Entre 

• PLOTZ. R.: " /-101110 vi<11or··. Em Co111postclla11w11 , XXXVl, n" 3-4 (1991), pp. 265-281 (para nota pp. 266-269). 

Vid. VAUCHEZ, A.: LCI cspi1i1ualiclad dei Occidcnte medieval (siglos V/li-XII), Madrid, 1985. p. 121. 

' Vid. PLÔTZ, R.: op. cit .. p. 278. 

Para o desenvolvimento deste capítulo revelou-se especialmente útil a ião recorrente obra de \IAZQUEZ DE 
PARGA, L .. LACARRA, J.M. e URÍA RÍU,J.: Las peregrinacionrs a Samiago d1• Compostclcr (3 tomos). Madrid, 1948-1949 
(edic. fac. Pamplona, 1992) . tomo 1. 

1
• ORLANDIS, J .: ·· Las peregrinaciones en la religiosidad medieval". Em Pnncipe ck Viana. anexo 3 (Homenajc a José 

Mana Laannr, tomo 11) . 1986, pp. 607-614 (para nota p. 611 ). 

107 



SANTIAGO 
Dl COMl'OST[LA 

108 

csLcs, a curiosidade por conhecer novos lugares e genLes aparece como uma das principais moti
vações que acompanhou a múlliplos viajanLes no seu particular périplo alé -e desde- Compostela, 
somando-se a essa "natural inclinação de querer ver coisas novas" que já no século XVII animava 
ao bolonhés Doménico Laffi para se lançar por três vezes na peregrinação a Santiago e Finisterra11

• 

Não se podem também esquecer os interesses económicos que impulsionaram numerosos comer
ciantes e mercadores a lançarem-se pelos caminhos da peregrinação, procurando estabelecer 
novos negócios graças ao fluxo maciço de gentes que transitavam por eles; as florescentes cidades 
e vilas que cm pouco tempo ganharam uma entidade seriam buliçosas testemunhas do acertado 
que, com írequência, resul tou a sua iniciativa. 

No en tanLO, nem wdos os motivos seriam lícitos nas gentes vinculadas aos caminhos da pere
grinação a Compostela: indivíduos à margem ela lei começaram desde logo a proliferar, aprovei
tando-se cios recursos dispensados pela tradicional hospitalidade que se desenvolveu em torno das 
rotas ou, o que é pio r, cometendo roubos e assassinatos entre os verdadeiros peregrinos; também 
nao lalt aram cm tempos ele guerra espias que se faziam passar por devotos viajantes que iam ren
der culto as relíquias do Apóstolo11

• Os esforços para atalhar estes perigos foram constantes, tendo 
l.'111 con ta os graves prejuízos que acarretavam estes ladrões e criminosos; entre as medidas aclop
tadas íigurara a aparição da famosa compostela -certificado que comprovava a chegada a 
Compoc;tcla do peregrino devoLo do Apóstolo- com a qual se demonslrava no caminho de regres
so a piedosa e veraz condição do seu possuidoru. 

ja l'tn rcla~·ao com o mundo jurídico é preciso fazer menção de um tipo de peregrinação de 
rnrm:tcr forçoso e se ntido pcniLencial, cujo desenvolvimento estará em principio ligado à legis
la(ao eclc.,iast i<:a. Dava-se assim ao culpado de um delito a possibilidade de purgar a sua pena, 
comuta ndo-a pelas duras condições que teria que suportar na peregrinação a Compostela, posto 
que muitas vezes estes réus deviam suportar jejuns e inclusivamente carregar com as pesadas 
cadeias. t\ legislação civi l chegará a fazer-se eco destas particulares sentenças, tal e como se obser
va na tradição jurídica dos Países Baixos desde o século XV, e de cujo arraigo é boa mostra que 
ainda na actualidade a Bélgica continue a conservar na sua legislação a pena de peregrinação a 
Santiago para determinados delitos .... 

A paulatina decadência experimentada pelo fenómeno das peregrinações a Santiago de 
Com posLela desde os finais cio século XVlll não foi senão urna mostra clarificadora ela crise reli
giosa que já a Ilustração tinha posto de manifesto. A redescoberta cios restos do Apóstolo em 
1879 1

' também não serviu de incentivo -a não ser nos anos imediatamente posteriores ao trans
cendental evento- para recuperar o auge das peregrinações de outros tempos, de maneira que 
wcla aquela tradição forjada pelos caminhos da cristandade ocidental ao longo dos séculos se viu 

"SINGUL. 1:: l/isw1ie1 cultural do Camiiio de Sa111iago, Vigo, 1999, p. 76. 

INC.UL. E. op rn ... t999, pp. 73-74. 

' V1d. VAZQUEZ DE PARGA, L.. LACARRA,J.M. e URiA RÍU,J.: op. ci1.. pp. 120-125. 

• SINC.UL. !'.: op. cu .. 1999, pp. 73 e 77. 

Em 1589 .• 1111c .1 ameaça do assalto e saqueio de Compostela por pane das tropas do pirata Francis Drake, o arce
lmpo ~.111ckmcntc optou por esconder as relíquias Apostólicas em determinado lugar da própria catedral. Após a passa
j;('lll do perigo. c.,1.1., nilo furam devolvidas ao seu sítio, pelo contrário, con1inuaram ocuhas; e acabou por chegar o 
momcnw l'lll qm· 'l' perdeu a memória da sua secreta localização. Já no scculo XIX o cónego arquivador Amonio López 
hrrc1ro obteria a pcrmi.,sao do cardeal Paya y Rico para levar a cabo as escavações de modo a recuperar os restos do 
AplNolo, d.mdo l'.,la!> o 'l'll ansiado fruto no mencionado ano de 1879. 
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postergada a uma mistura de anacronismo e extravagância. Entretanto, os grandes conflitos polí
ticos nos quais se viu imersa a velha Europa ao longo do século XX pareciam ter acabado defini
tivamente com qualquer vislumbre de recuperação. No entanto, o decidido apoio papal e uma 
ambiciosa promoção política, ao mesmo tempo que com as exaustivas revisões histórico-cultu
rais, além elas próprias inquietudes de uma sociedade à procura da sua essência mesma, fez com 
que na última década os peregrinos que chegam a Santiago de Compostela se contassem por deze
nas de milhar. 

As grandes transformações que impulsionou a sociedade contemporânea também afectaram, 
como era ele esperar, a idiossincrasia deste particular mundo. As motivações religiosas parecem 
continuar a ser na actualidade a justificação primordial que leva a maioria dos peregrinos a 
recorrer qua lquer dos caminhos de Santiago. No en tanto , também é certo que, cada vez em 
maior medida, a curiosidade por conhecer o meio pelo qual se desenrolam estas milenárias rotas 
se apresenta como um factor determinante no momento de se decidir a empreender esta pro
metedora aventura: paisagem e arte convertem-se muitas vezes na magnífica moldura que con
tribui para enriquecer a experiência pessoal do "homo viator" moderno, interessado também por 
conhecer novas gentes e lugares. Porém, inclusivamente o desporto pode subjazer, não em pou
cas ocasiões, como factor destacado que leve a afrontar o caminho até Compostela; ou inclusi
vamente interesses de tipo lúdico que com frequência derivam para novas possibilidades de enri
quecimento vital. Este amplo espectro cultural está assim dirigido à conivência com a inevitável 
meditação que a bom seguro acompanhe o peregrino ao longo ele amplos trechos, identificando 
mais do que nunca caminho e vida; e será talvez nesta ilação onde adquire todo o seu sentido a 
tão merecida declaração de Itinerário Cultural Europeu concedida ao Caminho de Santiago pelo 
Conselho de Europa em 19871

\ como reconhecimento à sua contribuição na formação da iden
tidade cultural cio Velho Continente. 

A devoção como reflexo da espiritualidade do peregrino 

''Em sentido lato, o peregrino é o que está fora d e s ua pátria. Em sen

tido estreito, não se cn1endc como peregrino, senão a quem vai até 

à casa de San liago e regressa." 

Dante Alighieri: Vila Nuova 

Já com anterioridade se assinalou que são as motivações de tipo devoto , em conjunto com as 
ele penitência17, as que constituem o principal aliciante para o fiel no momento ele empreender a 
viagem que o há-ele levar até ao sacro destino no qual pretende render culto a uma imagem ou 
uma relíquia. No mesmo sentido, é a devoção ele centenas de milhar de peregrinos o que moLivou 
que, ao longo dos séculos, se fosse forjando por toda a Europa Ocidental um amplo e bem defi-

'" "ltinerairc Cuhurel Europécn des Chemins de Saint-Jacques de Compostclle" (Estrasburgo, 31 de Março de 1989). 
Vid. CORRI ENTE CÓRDOBA, j.A.: E/ Camino y la ciudad de Santiago de Compostela: su pro1cccw11 ;111 rclirn. Rccopilación 
de normas, Po111cvedra, 1993. pp. 31-·D. 

" Tal aspccio pcnHencial foi ressahado por parte de M.C. DÍAZ Y OÍAZ na Conícrênci:1 de Encerramento do 
Congresso ··clun)' )' cl Caminho de Santiago cn Espana en los siglos XI-XII" ( Leão, 1993), publicada cm DIAZ Y DiAZ, 
M.C.: De Sa11tíago y ele los Cwnirlos de Santiago (colecção de inéditos e trabalhos dispersos rcunid::i e prcp::irada por M. 
Domíngucz Garcia). S::1111 iago de Compostela, 1997, pp. 247-260. 
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nido itinerário para faci litar a chega
da ao santuario compostelano no 
qual se guardam os venerados restos 
do Apóstolo Santiago. Completava
se assim cm finais do período da 
Alt a Idade Méd ia a trilogia univcrsa
lbta da pcregri nação cristã ini ciada 
com Jeru~a lém e Roma, ampliando 
desse modo os flmbitos tradi cionais 
de rclcrencia para a fé. Nào há que 
esquecer que por aquela epoca se 
conformava o procurado orbe cató
lico caracterizado pelo triunfo da 
mcn..,agem de Rctkrwao: começada 
a "l'I ddundida c..,ta pelos /\postolos 
apo.., a Rl·..,.,mreiçao de Cristo, ver
..,c-ia cm grande maneira auspiciado 
pela carga devota que de imediato 
adquiriram as reltquias dos defenso
res acérrimos ela nova religião, dada 
a sua especial condição como inter
mcdiarios para com a clivi ndacle. 

Samta Brlgida da Sutda, 
e. HOO 

No entanlo, por que íoi Samiago o Maior objecto de uma devoção tão estendida e arraigada em 
LOc.la a Europa cris tã? A respos ta desde já há-de parLir ele imediato d e uma premissa básica: antes 

de mais Santiago fo i um dos doze eleitos por Cristo para que o seguisse, e a quem o Novo 
Testamento realça chamando-lhe inclusivamente "irmão do senhor"'~. Do mesmo modo, Santiago 
cumpriu fielmente o mandato elo Filho de Deus para ir a pred icar pelo mundo, e não é em vão 
que a localização de sua tumba num extremo ele Europa tão afastado de Palestina não faz mais que 
dcmostrar o empenho posto em tão elevada missão. Se já como Apóstolo a sua figura receberia um 
culto maior por parte ela religiosidade do primeiro milénio dado a sua proximidade com Cristo, a 

sua con~idcraç;io como um dos favoritos juntamente com S. Pedro e com seu próprio irmão S. 
João -presentes o~ três na Transfiguração- tornavam-no merecedor de um especial trato de favor. 
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o entanto, este culto iria ser definitivameme catapultado pelo motivo da aparição de seus restos, 

No rn1.11111i. c\l,lCm dund.1-. cm rclaç:io :\ idcn1iíicaçáo de ambos Sanliago como sendo o mesmo, pos10 que o dcno-
111111;ul11 mn.111 do '>cnhllr" ... ena llUtro disc1pulo conhecido habitualmenlc como Santiago o Justo, e que para além do 
111,11, '>l' tlll1\'l' lll' ll,1 ll(l p11mc1t1l ni ... po de Jerusalém (OtAZ y OlAZ. M.C.: "Sanliago cl Ma)•Or a través de los textos". Em 
~111111<1,i,:o . C111111111> 1k l 111op11 ( 111111' e ulrum c11 la pr1.:g1 i11acio11 11 Co111J1os1cla. San11ago. 1993, pp. 3-15 (para nota p. 6). 
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posLo que só as aposLólicas relíquias de S. Pedro em Roma gozavam aLé enLão de uma localização 
exacta e por isso da veneração generalizada por pane de LOda a crisLandade. O impulso régio, 
papal e monáslico acabaria por jogar mesmo assim um papel deLerminame no logro de uma 
expansão tão generalizada no seu culto. E como é óbvio, o valor imermediário dos restos de 
Santiago o Maior estava assegurado aos olhos dos fiéis, que começaram a projectar neles as suas 
ânsias ele milagres e salvação da alma. Ninguém melhor que o Apóstolo Santiago poderia interce
der ante Deus pelos seus próprios devotos, gentes procedentes de todos os lugares da Europa à 
procura da sua protecção e salvaguarda ffsica e escatológica, e donde a longínqua deposição de 
seus restos possibilitava, além do mais, um longo e duro caminho de peregrinação, como oferen
da destacada e mostra inequívoca ela intensidade da sua devoção. Ao chegar à Basílica, o peregri
no também deverá dar provas da sua fé mediante a oração, ao mesmo tempo que solicita a ajuda 
apostólica cm face cio transcendente; ambos os conceitos, constitutivos ela sua piedade pessoal, 
estarão já presentes no Pórtico ela Glória, concretamente nas sendas colunas historiadas que se 
siLUam por baixo ele Isaías c S. Paulo, a modo ele meditação espiriLUal que ajuda a completar ao 
"homo viator" o percurso ascético que se iniciava no caminho mesmo'~. 

Não obstante, uma virtude como a da caridade, tão associada com o Apóstolo, ganha uma 
vigência renovada no desenvolvimento dos seus milagres, visto que esporadicamente este apare
ceria aos peregrinos -não se deve esquecer a transcendência da visão supraterrenal- para ajudá
los nas adversidades que em ocasiões coloca o próprio Caminho2'

1
• Deste modo, o peregrino não 

só vai a Santiago, senão Lambém com Santiago21
, o que supõe que já conta com o favor cio Samo 

Mll11w« d11 rnfo1e<1<fo Gl11H1111 Frcmccsco da 
Runim, prunrira mffatfe do sc:culo XV 

• Vid. NÜNEZ RODRIGUEZ. M.: ··oe la unidad dei pueblo elegido ai valor dei c1<·dt•1c". Lm Santiago, la rnrcdral y la 
memoria dei 1111c (edição a cargo de M. , uncz Rodríguez). Santiago. 2000, pp. 9Q- l 29 (parn nota p. 109). 

"' PLOTZ. R.: ··1101110 1•ie11or". Em Co111posrella1111m. XXXVI, nº 3-4. 1991 , pp. 265-281 (para nota p. 279). 

' MORALEJO ALVA REZ. S.: "Arte dei Camino de Santiago )' arte de pcregnnacion (ss. À 1-:-. t t l)''. Em El C<1111i110 de 
SwHiagu (curso da Univcrsiclaclc Internacional do Atlá111ico, coordenado por S. Moralt:jo cn 1987), Santiago, pp. 9-21 
(para nota p. 15). 
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Apostolo antes inclusivamente de entrar em contacto direcLO com as suas relíquias. Tal é o com
ponente que se observa no Milagre do enforcado ou no do galo e da galinha: o mesmo Apóslolo 
favorece a peregrinação até à sua tumba, protegendo durante Lodo o caminho aos fiéis que empre
enderam a devota viagem. No entanto, previamente à partida, o potencial peregrino deverá dar a 
conhecer a sua vontade: fixará a data de partida, irá confessar-se e acudirá à Igreja para que lhe 
sejam benzidos o báculo e a escarcela; só encão poderá iniciar a sua viagem mística22 • 

Dentro do amplo espectro derivado da peregrinação a Compostela deuotio11is causa, é preciso 
analisar as diferentes motivações que poderiam ficar englobadas sob esta genérica justificação, 
começando pela que se considera, desde um pomo de vista espiritual, como a mais legítima e 
sublime: a peregrinação por devoção piedosa ao Apóslolo Santiago. Empreende-se en tão a viagem 
para orar ante os restos do Zebedeu, considerado pela sua proximidade com Cristo como um 
sublime in tcrmecl iario na procura do favor divino. Este carácter piedoso na peregrinação estaria 
prc~cntc cm caminhantes da estatura ele S. Francisco de Assis o Santa Isa bel de Portugal, cujo sen
tido elevo ta para com a fig ura de Santiago o Maior os animaria a empreender a rota respectiva em 
clircc:çao a San tiago como rnoslra de fervor religioso e sacrifício ofertório. 

A dcvo~·üo professada ao Apóstolo através das suas relíquias aprescma-se também como refe
rente constan te no momento de cf ecluar uma promessa voliva, relacionada esta com alguma 
nccc:-~idade particular, de algum familiar ou inclusivamente de toda uma comunidade; pede-se 
rntao a ~antiago a ;.,ua intercessão, comprometendo-se pela sua pane a cfectuar a peregrinação até 
ao luga1 onde c!>tao clcpo:.itaclos seus restos. No entanto, a graça apostólica também poderia ser 
-.nlici1ada " postn i111 i, de maneira que o fiel realiza a peregrinação como maneira de expiar suas 
rulpas l' purificar o alma, apresentando-se espiritualmente limpo ante as sagradas relíquias de 
( ompo!>tcla para orar e pedir então o ambicionado favor. Estreitameme relacionado com esta par
ticttlar tipologia devota, e que redunda na componente expiatória da peregrinação, é preciso 
mesmo assim fazer menção ao perdão que se concedia a todo aquele que tivesse empreendido o 
Caminho como penitência canónica; neste caso um grave pecado constituirá com frequência o 
motivo que obrigue o peregrino a que, após a sua chegada à basílica para orar diante das sagradas 
reliquias solicitando o ansiado perdão, tenha mesmo assim de cumprir escrupu losamente com os 
sacramentos da Confissão e Comun hão como referendo da própria Penitência. já nos Anos Santos 
a Indulgencia Plenári a ou Grande Perdão exigirá igualmente ao fiel a recepção dos três sacra
mentos para além da oração obrigatória pelas intenções cio Papa. 

Um aspecto a ter cm conta sobre as práticas piedosas em relação com o fenómeno das pere
grinações e o referido àquelas épocas concretas -sobretudo na Baixa ldade Média- nas que se che
gou a generalizar cmrc os devotos o envio de um intermediário a Compostela que peregrinasse 
cm seu nome. l Iabitualmenle esta disposição era incluída como decisão expiatória nos testamen
to:., obrigando aos herdeiros -ou no caso de não haver nenhum destes, a um peregrino pago- a 
pôr-se ao caminho cm direcção a Compostela para orar diante do altar da Basílica apostólica pela 
salvação cio alma do dcf unto. Com frequência esta prática seria igualmente desenvolvida por gen
tes impedidas fisicamente, mas inclusivamente chegaria a gozar de um certo arraigo entre pesso
as com um ntvcl aquisitivo suficientemente bom para poder pagar este tipo de encomenda piedo-

· UNF7 Rl)DRl(,UrZ. 1\1.: .. FI cspacio recreado)' h1 n1clta a la patria perdida". Em Arte y Ci11cl<1cl. Ambiws mcdie
' ''"· 111oc/r11111 1 111111rn1111>11111rt1. 'i;111ti,1go, 2000, pp. 265-288 (para nota pp. 280-281 ). 
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sa, emão aceite plenamente pela Igreja. Não é por acaso que chegariam a proliferar os grupos de 
peregrinos profissionais como mostra conclusiva de uma religiosidade demasiado mediatizada 
pelos bens mundanos, sendo tais peregrinações por delegação objeclO de duras críticas por pane 
de Lutero. O espírito peregrino tradicional mostrava assim uma franca decadência, impossível de 
superar desde a óptica prévia a Trento, mas igualmente pouco beneficiada pelos pressupostos con
tra os reformistas de uma Igreja Católica demasiado triunfalista e reaccionária. 

No entanto, se o culto a Santiago Apóstolo na sua basílica do "Finis Terrae" se converteu numa 
das metas f undamemais dos peregrinos da época Medieval e Moderna, esta iniciativa era por sua 
vez aproveitada por estes mesmos viajantes devotos para se acercarem a aqueles outros santuários 
que, salpicados ao longo da rota e com uma origem que remontava na maioria dos casos aos pri
meiros sécu los do cristianismo, albergavam igualmente relíquias santas que os convertiam em 
espaços susccptfvcis de uma visita piedosa. Não era em vão que a maioria dos peregrinos entrava 
a ora r ne les e a venerar tais relíquias como um acto mais da tradição vincu lada com cada um dos 
respcctivos Caminhos de Santiago, e já em torno do ano 1140 o próprio Líber Sa11cli Jacobi assi
nalava quais eram os principais santuários e relíquias do Caminho Francês que deviam ser visita
dos pelos peregrinos a Compostela2

J . Inclusivamente quando o peregrino chegava à basílica apos
tólica, a referência às relíquias que se observava era uma constante, pois inclusivamente nos con
juntos escultóricos monumentais de Praterías e posteriormente do Pórtico da Glória a represen
tação dos arma Cl1risli ganharia a atenção do devoto2

• . 

No entanto, não só os corpos santos e demais relíquias deviam ser objeclO de veneração por 
pane cios peregrinos jacobeus, pois também outros santuários com uma tradição cultual destaca
da podiam de igual modo atrair a atenção dos devotos, pretensão esta na que talvez jogasse um 
papel destacado o amplo elenco de benefícios e prebendas que originava o desenvolvimento de 
uma contrastada fama milagreira. Este legítimo interesse por se associar ao fenómeno da peregri
nação não seria em absoluto pouco frequente, servindo como exemplo magnifico de tal aspiração 
o célebre dito asturiano a respeito de São Salvador de Oviedo: 

11 No Livro V do Codex Ca lixti1111s ou Li!Jer Sa11cti Jacobi , sob u explíci to tíiulo "Dos corpos dos santos que descan
sam no Caminho de Santiago, e que dcvcn ser visiLados pelos seus peregrinos" que encabeça o seu capítulo VIII, são men
cionadas as principais relíquias que deverá visitar o peregTino em cada uma das ro tas que atravessam as terras gaulesas 
e hispanas. O au tor faz especial finca-pé no culto que se professava cm Arles aos santos Trófimo, Ccsárco, Honorato, 
Ginés e Gil, e ncs1c mesmo Caminho de Toulouse a S. Guillcrme, S. Saturnino e aos sa111os mar1 ires Tiberio, Modesto e 
Florencia: no Caminho de Puy, concretamente em Conques, a santa Fé; no Caminho de Limogcs o autor do Codcx 
Calixti 1111s assinala que são as relíquias de santa Maria Madalena cm Vézelay, S. Leonardo em Limoges e S. Frontón em 
Périgucux as que deviam ser visitadas; finalmente, no Caminho de Tours, para além de venerar um Lig1111111 Crncis e as 
relíquia;, de São Evurcio na cidade de Orléans, o peregrino também se deveria deter em Tours para render cuho a S. 
Martinho, assim como cm Poith~rs a S. Hilário, em Angél)' à cabeça de Baptista, cm Smn1es a S. Eutropio e em Bordéus a 
S. Severino. Já cruzados os Pirinéus, serão os corpos de Santo Domingo da Calçada, dos santos mártires Facundo e 
Primitivo e o de Santo Isidoro cm Leào os que devem ser incontornavelmente visitados, já como antecipação imediata do 
santuário que guarda as rehquias do próprio Apóstolo Santiago cm Compos1ela. (Libcr Smrcti Jacobi ~codcx Calixtinus". 
Lradução pelos Professores A. MORALEJO, C. TORRES e J. FEO, Pontevedra, 1992 (reedição preparada por X. CARRO 
OTERO). pp. 524-5.f9). 

" CASTINEIRAS GONZÁLEZ, M.A.: '·La catedral románica: tipologia arquilcctónica y narración visual". Em 
Santiago. la ca1ccl1t1/ y la 111c111orfo dei arte (edição a cargo de M. Nú rlez Rodriguez) Santiago, 2000, pp. 39-96 (para nota 
pp. 8 1-82). 
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"Quem vai a San tiago 
e não vai ao Salvador, 
honra ao servo 
mas não ao patrão". 

Uma vez alcançada a ansiada meta de Compostela, o peregrino acostumava-se a velar d uran
te toda a noite de sua chegada, entoando cânticos acompan hados de instrumentos m usicais (não 
nos podemos esquecer que a basílica do Apósto lo permanecia abcn a d ia e noi te). No dia seguin
te realizaria as oferendas e oblações, para finalmente obter as habi tuais ind ulgências depo is da 
necessária co nfissão e co munhãoH O peregrino visitaria também a catedral, orando diante dos 
di f crcntes altares e dema is relíquias conservadas no recinto basili cal, e cujas confissões lhe per
mitiria m além do mais recordar vári os elos principais lugares ele culto que Linha co nhecido ao 
lo ngo do Ca minho: Sant a ré ele Conques, a Magdalena de Vézelay, S. Martin ele Tours, S. Pedro 
de Roma o u S. Nicolau de Bari cmre outros2~ . Fora já da basíli ca, e ainda maravilhados pela sua 
grandeza e pelas riquezas nela exis tentes, os peregrin os aproveitava m a ocasião -tal e como assi
nalam os li vros de viagens- para perco rrer a cidade, sendo não poucos os q ue até decidiam con
tinuar ate H r in isterra para poder ver a partir dali , com seus próprios o lhos, o Fim do Mundo. 

O Caminho como via de Santidade 

"Alma vai a Santiago, vai cumprir a romaria, 

acompanha que levava era a da Virgem Maria" 

Roma11cc da olmo 

1\ adopçao de uma forma de vida espi ritualmente acLiva e intensa consti tui um dos paradigmas 
cio mundo religioso, convertendo-se o âmbito mo nástico - com as suas correspondentes regras
talvez na sua fo rmula mais representativa. Sobretudo cm Plena Idade Média a esta regra é confe
rida um especial valor de samificação11

, enquanto q ue os seus parâmetros morais definem a fo mrn 
de vida que deve seguir o monge para alcançar a Gló ria eterna. No entanto, ao fiel laico ser- lhe-ia 
proporcionada igualmente uma serie de fó rmulas válidas para conseguir a ansiada salvação de sua 
alma, fundament adas na oração e na manutenção de uma vicia moralmente recla, ainda que con
tando para isso com as facilidades concedidas por prescrições mediáti cas que, como a penitência, 
adquirem um valor espiritual tão destacado. 

Não obstante, o progressivo triunfo ele uma religiosidade popular de fon e senlido emo tivo e 
ma ior sim plic idade teológica é interpretada como causa - e po r sua vez co nseq uência- das novas 
inq uietudes csca to logicas de uma sociedade em constante evolução, mas, por o utro lado, angus
tiada pelos problemas mundanos que afectam a sua vida terrena. É nesta conj un tura que o mila
gre se converte num cios eleme ntos de maio r p rojecção ela espiritualidade cristã, associados f un
clamcmalmente estes mi lagres às santas relíquias; a possibil idade de que Deus se ma ni festasse 

\ 'id. \ \/.Ql rz nr P.\RG,\. L.; LACARRA, j.~1. e URIA RIU. j.: op. ci1., 146-154. 

\IOR. \I l JO ,\l \ º,\ RFZ. S.: "L1 imagcn arquitcctónka de la Catedral de Santiago'' . Em li pcllcg1 i11aggio c1 So111iogo 
ele C11111111Ndc1 r lc1 ll"llrrcu11111.111w11('Cf (Atti dei Convcgno lntcrnazionalc di Studi, Pcrugia, 1983), Pcrugia, 1985. pp. 37-
bl (p.11.1 nma p. -15) 

\ ' \LI( 1 ll /,A.: l 11 .-~pi1 illwliclcrc/ c/d Occic/rn1c 111cc/icw1I (siglos VI II-XII), Madrid, 1985, p. t 21. 
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alravés de prodígios consliLuía uma esperança generalizada, e a condição visível, palpável, das 
relíquias apoiava esla crença no valor intercessor dos resLos cio sanLo ou mártir para com a 
suprema vonlade do Criador. Por isso os milagres, de igual modo que as visões, como prova 
irrefuLável da presença imediala do espírito de Deus, convertiam-se na principal evidencia da 
condição de santidade daquele que já gozava da Glória divina, ainda que é bem certo que será 
o valor Laumalúrgico o mais apreciado por pane dos fiéis no mornemo de render culto a um 
cleLerminado santo ou à devoção mariana ou cristológica. 

Não obstante, a ideia de sanlidade acabaria por mudar ao longo do Lempo, e assim já no sécu
lo XLI a Igreja vai esforçar-se por demostrar que é a vivência ascélica e carilativa a que melhor 
delala quem deverá receber culto como sanlo; mitiga-se deste modo a preponderância dos pró
prios mi lagres, ao mesmo Lempo que se põe em dúvida a designação electiva por parte de Deus 
como causa que, já a priori , deLerminasse o conseguinte cumprimenlo da lei celestial por parte do 
que ascenderá à santidade2~ . De facto, frente áqueles velhos sa ntuários que, como o de S. 
fructuoso de Montelios, foram definindo as rotas de peregrinação a Samiago cm função da sua 
tradicional capacidade de aLracçâo cultual, será precisamenLe após essa mencionada renovação 
teológica quando se eslabeleçam os novos parâmetros que vão unir, emre outros aspectos doutri
nais, esse panicular santoral vincu lado estreitameme com o próprio Caminho. 

O auge adquirido pelas peregrinações a Santiago de ComposLela eonsliluiu Lodo uma solução 
demro do tradicional marco devoto da Igreja, posto que uma serie de sanlos -e inclusivamente 
novas confissões marianas- surgirão ao amparo das rolas jacobeias. Direclameme relacionados 
com o conceito de caridade surgem assim uns indivíduos que alcançam a sama condição pela sua 
enlrega e dedicação ao Caminho como fórmula para servir a Deus para além ele ao Apóstolo, e aos 
que se pode relacionar com Locla a preocupação gerada ao longo dos séculos para fundar e man
Ler hospitais e melhorar as infra-estruturas viárias; do mesmo modo, começa a aLribuir-se à Virgem 
uma panicipação activa como apoio para o "homo viator", Lal e como delatam desde o século Xll 
os milagres marianas. Como é lógico, o culto que começa a ser rendido a todos eles depressa 
adquiriria uma grande repercussão no constante fluxo de peregrinos, despertando nestes um sen
tido ele identificação que de imediato se traduzia na procura ele um novo suslento supraterrenal 
que lhes faciliLasse a culminação com êxilo de tão árdua empresa. 

Foram mui Los os novos "colaboradores" de Santiago na assistência aos peregrinos, cada um ele 
eles perf eitameme idcmificado pelo seu particular labor de assistência e cm rega incansável. De 
entre todos, os que acabarão por esLar mais presemes na menle dos esforçados e devotos viajan
Les co mo recurso de amparo serão Santo Domingo ela Calçada, S. João ele Ortega, S. Veremundo 
de lrache, S. Lesmes e Santo Amaro29

. De novo o valor miraculoso adquire o habi tual protagonis
mo e repercussão popular, o que resulta em definitivo funclamenlal para o triunfo ele tais devoções. 
De igual modo, a habitual colocação das suas tumbas à beira do mesmo Caminho serviria não só 
como exemplificação piedosa para o peregrino, como, de igual modo, Lal medida contribuiria 
também para mamer viva a memória daquelas vielas abnegadas e potenciar ponanto a devoção às 
suas relíquias. 

!• Vid. VAUCHEZ, A.: op. cit. , p. 125. 

" Vid. 13ANGO TORVISO. l.G.: E/ Cm11 i110 de Sanciago, Madrid , 1994 (2' cd.) , pp. 95-103. 
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No que diz respeiLo à Virgem, já desde a Plena Ldade Média gozavam de grande repercussão 
os milagres a ela atribuídos e cujos beneficiários tinham sido peregrinos devoLos de Santiago. 
Confissões como as de Santa Maria do Caminho, Nossa Senhora de Rocamador e a Virgem 
Peregrina cnconLram-se entre as que vão receber um culto preeminente por pane dos piedosos 
viajantes a Compostela, ao esLar esLreiLamente vinculadas com o Caminho. Tal prática devota não 
faz senão corroborar a especial relação que se atribui à Virgem Maria com o fenómeno das pere
grinações, pois como Mãe de Cristo a sua condição intercessora como reflexo da sua infinita 
misericó rdia será constantemente valorizada30

, sem nos esquecermos também da sua proximida
de bibl ica aos filhos de Zebedeu. Será precisamente esse amparo da Virgem para com Santiago31 

o que também se revela como confirmação, a partir do âmbito hagiográfico, daquelas confissões 
marianas conformadas a partir elas aparições da Virgem Maria a San tiago nas terras hispanas onde 
este se encontrava a predicar: a Virgem da Barca, a Virgem do Pilar de Saragoça e Nossa Senhora 
de lria 11

• 

Da difusão que conseguem alcançar estas confissões marianas derivadas do Caminho será boa 
mostra a grande quanLidaclc de Lgrcjas, capelas e altares que foram levantados em sua honra, e que 

Apoli{do tia Vi1i:rm tio 1'11111 li 

Sa1111t1go, 1721 e l 72J. f!tt1d1ult1 ck 
Nos'" Sc-nluuo tio Piiar. Ccurtl111l tlt 
S11111111i:111kCm11111"11·/11 

' Prct'l,amcntc este conceito scní o que destaca na religiosidade da Baixa Idade Media, tal como se aprecia nas 
C111111g11' t/1• S11111a ,\f1111<1 (vcp-sc a esse respeito NÚNEZ RODRÍGUEZ, M.: .. Dei mundo de la fc al mundo de los senti· 
dos l~tglo~ \11 -~llW . hn \'itla v l'm:gri11acicl11 (catãlogo da exposição), Madrid. 1993, pp. 151-168. 

' L m c\cmplo d.uo d.1 1mponáncia de Maria como auxiliadora do próprio Apóstolo no momenlO de ajudar os pere
g11110-. J.lrnhen-. propu1ct0na-o o milagre XVII do Livro li do Códex C111ixri11us. no qual San1iago. ajudado pela Virgem, 
faz ,·oh.ir .1 \al.1 11111 pcrl·gr1110 que se tinha matado por instigação do dcmonio (cit. DIAZ FERNÁNDEZ, J.M.: ··o 
\po~1 olo cltm.1 111.m.11111 ,. papel rmercessor". Em Todos con 5cmriago. Pau i111011io cclcsitls1ico (c:at:ilogo da exposição), 

').11111.1gl) de C11111po-.1l'l.1. l lllJl), pp 85-91 (para nota pp. 88-89). O milagre cm Libcr Sc111cri jCtcobi ··codcx Calixrinus" (tra
duç.io pelo-. p111lc"u1c-. A ~IOR.\LEJO. C. TORRES e J. FEO), Pontevedra, 1992 (reedição preparada por X. CARRO 
OlrRO>. pp 3b7-371) 

ML)'\l I FRRU'iO f\ll)N l l RO. J.l'-1.: "Camiflos e dcvocions cara a Co111pos1cla". Em Todos con Sm1Lic1go. Patrimonio 
nl1•, icl\l1u• tr.11.1lngo d.1 CXJllht\ao). Santiago de Compostela. 1999, pp. 11 5-123 (para nota pp. 121 - 122). 
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no caso concreto do Pilar ou Rocamador suporia além do mais a formação de um bom número de 
confrarias (em Portugal, por exemplo, Nossa Senhora de Rocamador mostra um arraigado culto 
em Lisboa ou no mosteiro de Sousa, próximo a Coirnbran). O seu êxito na Península Ibérica impli
cará em dado momento a passagem para a América e a Ásia, onde frequentemente se perpetuarão 
as devoções entroncadas com o culto ao Apóstolo e a peregrinação a Compostela. 

Finalmente, será preciso referir-se aqueles santos que também empreenderam a peregrinação 
até Compostela, levados pela sua sincera devoção ao Apóstolo, e cuja presença nos caminhos se 
considera de vital importância para o desenvolvimento desta piedosa tradição. S. Francisco de 
Assis, Santo Domingo de Guzmán, S. Famiano, S. Froilán, Santo Atilano, Santa Brigida ou Santa 
Isabel de Portugal são talvez os exemplos de maior renome, mas não os únicos santos e santas que, 
movi.dos por seu elevado sentido espiritual, decidiram também num momento dado dirigirem-se 
até às relíquias daquele que passa por ser um do~ Apóstolos preclilectos de Cristo . 

Vai interessar-nos de um modo especial a figura da rainha Santa Isabel, pelo que constitui um 
dos paradigmas ele referência no respeitante à peregrinação cometida por um personagem ela mais 
alta posição social e política e, por sua vez, posteriormente santificada. A tradicional fama que se 
atribui à sua enorme generosidade e amparo dos desfavorecidos constitui a principal razão para a 
sua condição de santa, ao que necessariamente se irá somar a importância concedida ao facto de 
sua peregrinação a Compostela -a sua hagiografia assinala que chegou a peregrinar até ali em duas 
ocasiões- como prova do seu fervor devoto pelo Apóstolo San tiago. Portanto, neste caso concre
to é preciso ter em conta como as vivências piedosas e, sobretudo, o sentimento devoto para com 
Cristo por mediação de um dos Apóstolos mais destacados, podem constituir-se em mostra ine
quívoca da perfeição espiritual adquirida pela que será merecedora do halo de santidade; e tudo 
isso perfeitamente complementado pelo facto de que se retirou voluntariamente para o convento 
de Santa Clara de Coimbra -por ela mesma fundado- n~ sua viuvez, no qual adaptou o hábito de 
clarissa pese a nunca ter professado .. 

Santa Isabel irá ser incluída, pois, dentro daquela insólita série de reis santos -juntamente a S. 
Luís e S. Fernando- que entre os séculos XIII e XIV peregrinam até Compostela, acto piedoso que 
em todos os casos será muito valorizado no momento de sua canonização, e cujo significado últi
mo talvez se tenha que inscrever entre os esforços desenvolvidos pelas diversas monarquias da 
época para reafirmar seu poder frente à nobreza. Por outro lado, a rainha lsabel não era a primei
ra figura destacada da monarquia portuguesa que ia em peregrinação a Santiago, pois antes dela 
já teriam realizado a piedosa viagem os condes D. Enrique e Oª. Teresa (1097) e os reis Afonso 11 
(1220) e seu filho Sancho (1244); as suas particulares motivações talvez tenham de ser colocadas 
em relação à procura da protecção do Apóstolo como solução taumatúrgica para os seus males físi
cos (Afonso 11 era leproso) assim como os seus constantes problemas políticos>•. 

Na primeira das peregrinações realizadas por Santa Isabel a Compostela (1325), esta empre
enderia a viagem com a justificação concreta de orar pela alma de seu defunto marido o rei D. 
Dinis. Riquíssimos obséquios -vasos, uma coroa, vesúmentas, tapetes, etc.- foram então entregues 
ao arcebispo O. Berenguel ele Landoria como piedosa oferenda, tal e como se pode ver numa das 

" MONTERROSO MONTERO,J.M.: op. cit., p. 119. 

" Vid. VAQUERO MORENO, H.C. e OLIVElRA MARTINS, A.M. de: ~Figuras de la realeza portuguesa en peregrina
ción a Samiago". Em Scmtingo, Camino de Europa. Culto y Cultura cn ln Pcreg1innció11 a Compostela, Santiago, 1993. pp. 
99-119 (para nota pp. 106-109). 

117 



SANTIAGO 
DL COMPOSTELA 

magnificas miniaturas da Cc11calogia cios Reis ele Portugal da British Library ele Londres. A Rainha 
Santa receberia cm troca um bordão com o extremo em Tau -característico dos arcebispos com
postelanos desde finais do século Xll, e incorporado naquela época pelo Mestre Mateo ao Sanciago 
cio Quebra-luz do Pórtico da Glórian- e uma escarcela (esta última não se conserva). Se naquela 
primeira peregrinação a Rainha acudiu à basílica apostólica sob a sua condição monárquica, na 
segunda, dez anos depois, realizaria todo o trajecto a pé e como uma peregrina mais, ocuhando a 
c;ua identidade real sob o hábito de clarissa; no entanto, a falta de dados históricos levou a que 
muitos investigadores duvidassem da veracidade desta segunda peregrinação, talvez fruto de uma 
tradição lendária, mais ou menos interessada, que derivaria cio desejo popular e eclesiástico de 
ressaltar a sua inclinação para com a humildade e a piedosa devoção de Isabel ele Aragão. Todo o 
oposto, enfi 111, à pompa e luxo de que se faria acompanhar, já em 1502, o rei D. Manuel 1 na sua 
vi<,i ta aos restos de Sa ntiago. 

A pcrcgrinaçao como referen te iconográfico 

''De quatro maneiras diícrentcs é designado este Apóstolo: Santiago 

de Zcbcdcu, Santiago irmão ele João bonacrgcs ou íilho do trovão e 

Santiago o Maior" 

jacobo de la Voraginc: La Leycnd<1 Dorada 

Ao longo do"> ">tTulo<,, e apon tando clircctamente ao santoral derivado cios Caminhos, todo um 
amplo l' novo compenclio iconografico será criado e assumido a partir da tradicional peregrinação 
a C 0111po<itcla. Surpreende assim a repercussão que chega a adquirir o fenómeno das peregri
naçot·s, posto que para além ele constituir uma via de ascensão à santidade, irá pressupor inclusi
vamente a rcccpção de elementos característicos com os que identificar facilmente as imagens. No 
entanto , mais surpreendente ainda resultará a concaminação que sofrerá a própria figura de 
Santiago por parte da imagem convencional de seus peregrinos, e que será o que determina a sua 
singularização iconográfica como um mais dos devotos caminhantes a Compostela, quer dizer, ao 
seu próprio santuári o. 

Fre nte a outros apóstolos e santos desde cedo caracterizados por uns atributos representativos, 
Santiago o Maio r carecia no entanto de uma iconografia peculiar que permitisse o seu fácil recon
heci mento, e só a sua co ndição apostólica e o perfeito cumprimento da missão ele difundir a fé, 
encomendada por Cristo, se convertiam nas fontes básicas para uma elaboração iconográfica. Tal 
questão ja se observa na imagem de Santiago entre os ciprestes da Portada de Praterías, assim 
como nas sendas figuras que concebe Mateo para a coluna e o quebra-luz cio Pónico da Glória, 
ainda que ja nestas últimas a disposição do bastão alusivo à sua condição de emissário da Palavra 
contribui decisivamente para remarcar as referências às próprias peregrinações empreendidas pelo 
Apostolo na sua tarefa evangelizadora, sem esquecer a sua evocação como primeiro bispo de 
llispflnia ~'. crnja na Baixa Idade Média quando a fixação iconográfica da tipologia derivada direc-

1\IORAU )O \I \ 't\R[Z. ~.: -~:mtiago }' los Caminos de su tmagincria". Em Scmriago. la Emopa dei Percgrinajc. 
B.m:clon.1. t Ql)J, pp 75- 89 (para nota pp. 83-85) . 
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\ td \IOR \l l JO \L\', \REZ. S.: "Anc dei Camino de Santiago }' anc de pcrcgrinacion (ss. XI-XIII )". Em EI Cmnino 
ele .)c1111rc1i:11 tcut'-O d.1 l 111vcrsidaclc tmcrnacional do Atlântico, coordenado por S. Moralcjo cm t 987), Santiago. pp. 9-
21 tp.1w 1101.1 p. t 5). ttkm: '''i:mtiago )'los Caminos de su lmagincna". Em Scmtiago. la Emopa dei Pcrcgrinajc. Barcelona, 
t lN3. pp. 75- 89 (para nnta p. 83). 
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tamente da peregrinação -de concepção muito diferente à cio Pórtico- chegue a adquirir todo o 
referido por parte do imaginário religioso dedicado ao Apóstolo, o que não impedirá, não obstan
te, que surja outro tipo de representações, como é o caso do famoso Santiago Matamouros inspi
rado na faceta guerreira do que se fez chamar "filho do trovão", e considerado assim como salva
guarda da fé cristã frente aos inimigos37

• 

Portanto, sob esta particular iconografia do Apóstolo englobam-se aquelas imagens caracteri
zadas pela vestimenta e emblemas tradicionais dos peregrinos: túnica curta coberta com uma 
ampla capa, sendo esta reforçada com uma esclavina; chapéu de aba larga com o que cobre a 
cabeça, e no que habitualmente se dispõe a tradicional "vieira" que simboliza sua chegada a 
Compostela ( também poderá figurar a venera sobre outras panes ela vestimenta); o seu principal 
apoio é cons lilUído pelo bordão , com carácter defensivo frente a feras e malfeicores, do qual se 
pendura a cabaça para a água; finalmente, a escarcela completa a indumentária para a peregri
nação, empregue habitualmente para guardar os alimentos proporcionados pela caridade. 

Escarcela, bordão e concha mostram um especial interesse pelo seu componente alegórico: a 
escarcela simbolizaria a pobreza e generosidade que deve estar presente no peregrino; o bordão faz 
referência à fé na Trindade e ao benefício da confissão; a vieira, por sua parte, utiliza-se em relação 
com a caridade e as boas obras, e, para além do mais, é símbolo da protecção do Apóstolo38

• O 
valor icónico ela venera será fundamental em relação com todo o amplo fenómeno jacobeu, e ainda 
que o seu poder profiláctico já se constate em épocas pagãs quis pôr-se, porém, cm relação com 
os próprios milagres de Santiago a sua estreita vinculação com o mundo das peregrinações; deste 
modo , fazia-se referência à intervenção providencial do Apóstolo para salvar um príncipe afunda
do no mar com o seu cavalo desbocado, saindo então ginete e cavalgadura da água cobertos com
pletamente por veneras. Tal narração parece ºser a representada num retábulo do século XV con
servada no Museu Diocesano de Camerino, e ao qual serve de complemento anedótico a passa
gem da "Traslatio ele Santiago". No entanto, como não está codificado no Codex Calixtinus, a 
difusão popular criaria múltiplas versões mais ou menos parecidas ao longo de toda a Idade 
Média, uma elas quais situa o milagre em terras portuguesas, identi ficando o príncipe com um 
nobre de Maia' ''. 

Esta representação do ApósLOlo como um peregrino mais pode a priori resultar insólita. No 
entanto, uma análise detalhada desta peculiar iconografia exige que seja no âmbito histórico e 
hagiográfico onde se deva procurar uma resposta. Quanto aos milagres atribuídos ao Apóstolo, 
este aparece frequentemente aos seus próprios peregrinos para proporcionar-lhes a ajuda necessá
ria para que lhes permita superar com êxito os perigos do Caminho que conduz ao santuário onde 
se encontram as suas relíquias (o desenvolvimento ele uma iconografia tão específica como a de 
Santiago peregrino acompanhado por um par ele peregrinos assim parece confirmá-lo). Tal consi
deração entronca além do mais com os textos bíblicos que se referem à Ressurreição de Cristo, 

" Recorde-se a providencial aparição de Santiago na tomada de Coimbra por pane das tropas de Fernando 1, e que 
não constituiria mais que o ponto de partida para uma série de aparições apostólicas no decorrer da Reconquista. 

14 Vid. VÁZQUEZ DE PARGA. L., LACARRA,J.M. e URÍA RÍU,J.: op. ciL., pp. 124-132; também DIAZ Y DiAZ. :vt.C.: 
De Santiago y de los Ca111 i11os ele Santiago (colecção de inéditos e dispersos reunida e preparada por M. Domínguez 
Garcia), Santiago de Compostela, 1997, pp. 247-260, sobretudo pp. 257-258). 

,. Confr. VAQUERO MORENO, H.C. e OLIVEIRA MARTINS, A.M. de: "Figuras de la realeza portuguesa en perc
grinación a Santiago'". Em Smrliago, Carnino de Europa. Cu/lo y C11l111ra cn la Pcrcgrinación a Compostela, Santiago, 
1993, pp. 99- 11 9 (para no ta p. 102). 
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quando o Rcdcmor aparece a dois de seus discípulos como um caminhante mais que vai em sua 
direcção. No entanto, também não haverá que furtar-se à consideração implícita que apresenta o 
facto da peregrinação cm si mesma com uma importância equivalente à da visita e culto das pró
prias rchquias apostólicas na basílica compostelana, mostrando com isso a transcendência adqui
rida pelos Camin hos como fonte espirimal de purificação. 

No emanto, os atributos iconográficos apresentados pelo Apóstolo na sua imagem de peregri
no serão de imediato incorporados a outros santos do Caminho, de maneira que se a Virgem 
Peregrina dctcma o bordão, o chapéu e a venera na escarccla de seu manto, também S. Famiano 
e S. Roque serão caracterizados como tradicionais peregrinos jacobeus, e cuja diferença com 
Sa ntiago virá marcada, no caso de S. Roque, pela presença do anjo que cura a ferida da sua perna 
-cm referência ao poder taumatúrgico do santo- e pela pobre vestimenta que faz alusão à sua 
apreciada renúncia das riquezas mundanas, e no de S. Famiano, pelo hábito cisterciense que indi
ca ~ua pcrtc:n(n a tal Ordem. 

No mesmo sentido, Santa Isabel de Portugal será representada com o bordão e a escarcela como 
~1mbolo!> da sua condição ele peregrina a Compostela, ao mesmo tempo que tais objectos farão 
igunl rcícrência aos presentes que lhe foram dados pelo arcebispo compostelano na primeira visi
ta cfcctuada pela Rainha Santa ao santuário compostelano. Esta escolha não responderia a um 
rnmponcntc rn~ual, ja que tanto o bordão como a escarcela são considerados emblemas especiais 
ªº" qul' '>l' at 1 ibui uma importante carga simbólica~º. o que suporia que habitualmente fossem ben
zidn'> prcviamcn1c a partida como fórmula para assegurar o amparo divino na peregrinação. De 
igual modo teriam um grande valor devoto para Santa Isabel estes emblemas da peregrinação pro
n·clc11tl''> de Compostela , onde teriam sido previamente benzidos ao amparo da própria Basílica 
apo~1ólica, e nos quais poderia entrever-se a condição ele ex-votosH; talvez por esta razão Santa 
Isabel iria fazer-se inumar com eles, a modo de salvaguarda intercessora no caminho ao Além, e 
ainda na jacente de seu magnífico sepulcro em Santa Clara a Nova de Coimbra o escultor iria 
incluir tais emblemas como apoio iconográfico ela imagem penitencial ela Rainha. 
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Finalmente, imagens como as de Santo Domingo da Calçada reflectirão uma concepção ico
nogrâfica enraizada mais com o reconhecimento das suas celebradas tarefas construtivas e de 
assistência, se bem que o tradicional bordão que costuma pôr-se na sua mão direita incida nos seus 
estreitos vínculos com a peregrinação. Será portanto a sua indumentária ele eremita e sobretudo 
os outros atributos que leva ou o acompanham -uma fo ice, uma roda, uma ponte ou uns peregri
nos ou bem crianças a seus pés- os que identificarão ao santo como referentes aos seus milagres 
e tarefas que edifica no Caminho. No entanto, com o Lempo a iconografia do santo também se irá 
ver inílu1cla pelo suposto milagre realizado pelo Apóstolo na cidade que leva seu nome, Santo 
Domingo de la Calzada (La Rioja), o que determinará que atributos como a galinha e o galo, ou a 
soga, sejam incorporados nas suas imagens como distintivos que caracterizam a sua figura, ape
sar ela inexistência de uma vinculação directa entre o santo e o milagre que vá para além da men
cionada localização espacial. 

lll·RHER<;, !-..: "l .1 dr,•ocion a "Sa1111ago" de Compostela: Origcn dei culto)' primeras pcrcgrinaciones". XII Rota 
Cidc>11111,1irn ckl R11111c1111n1-/111t·11wci111111I. Pome,,edra (1994). pp. 9 1-97 (para nota p. 94). 

" VAl I '.\ SA/\tPEDRO. E. suMcm que no regresso era rela1ivamen1e frcqucme que os peregrinos emregassem os 
t:mblcm.1' d.1 ,11.1 rd1gio ... 1 ,.1.1gt:m -bordão. cscarcel:1 e venera- como ex-voto por terem podido regressar sãos e salvos 
(\'ALINA S,\/\IPEDRO. E .. E/ C11111i110 ele Santiago. Eswdio historico-j1111dico. M:idrid. 1971, p. 33). 
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Visita dr 5111110 Domingo de .!>ilos n 
Sn1110 Domingo tle ln Cal:nda. 
A11ó111mo 111rxia1110 , ult 11110 lrlCO cio 
~~cu lo Xl'l/I 

No entanto, esta não é senão uma das múltiplas versões que de tal milagre se clif uncliram por 
toda Europa, cada uma delas com a sua particular locali zação. Assim, Barcelos iria tornar-se nou
tro dos marcos geográficos onde, segundo a tradição, Santiago Apóstolo fez cantar um galo assa
do para demonstrar a verdade do milagre realizado por um devoto peregrino. Estamos, portanto, 
perante uma evidência da ampla difusão que chegaram a adquirir determinadas histórias e lendas 
através dos Caminhos de Santiago, pois tradicionalmente tem-se vindo a considerar o milagre 
recolhido no capítulo V do Livro 11 do Codex Calixtinus -no qual o Apóstolo também salva a um 
peregrino inocente de morrer enforcado em Toulouse- como a fonte de inspiração directa para os 
restantes, tendo cm conta a sua datação posterior~2; a passagem do tempo e a transmissão oral 
seriam os únicos responsáveis de acrescentos populares -quase sensacionalistas ou inclusivamen
te ingénuos- como o das aves, sem dúvida o principal componente referencial de uma história tão 
intimamente ligada ao fenómeno das peregrinações. 

H VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA,J.M. e URÍA RÍU, J. : op. cit. , pp. 575-586. 
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É preciso, portanLo, que se tenha em conta que todo caminho de ida também o é, com toda a 
probabi lidade, o caminho de volta. Os peregrinos medievais, movidos por um ideal devoto para 
co m o Apóstolo, traçariam os itinerários pelos quais se dispersou boa parte da cultura europeia 
daqueles séculos e, inclusivamente, dos posteriores; e ainda nos nossos dias esses caminhos con
tinuam aí presentes, vendo passar, como noutros tempos, as gentes ansiosas de chegar ao deseja
do des tino: Santiago de Compostela. Pois só os caminhantes, à medida que procuram novos des
tinos, adquirem os conhecimentos necessários com os quais vão enriquecer os que os substituirão 
na promissora viagem. 
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Santiago Peregrino 

Procede do desaparecido hospital de peregrinos de Bruma (Mcsía, A Corufla) 
Anónimo h ispano-ílamengo, c. 1500 
Madeira com restos de po licromia, 120 x 28 x 28 cm 
Santiago de Compostela , Museu Diocesano 

t\ concepção iconográfica do Apóstolo Peregrino nasce quando se desenvolve o emotivo proces
so ele iclemifi caçüo entre Santiago o Maior e os peregrinos que, devotamente acodem para vene
rar o seu Se pulcro cm Compostela. Além deste tipo de confraternização formal, também se assis-
1c a uma tentativa clc veicular, através da imagem, o conceito pastoral de Santiago como apósto
lo evangelizador cios longínquos confi ns do Ocidente. Ambas ideias s intetizam-se e reforçam-se, 
rnni;eguindo u111a iconografia o riginal e co m impacto, que transcende os tópicos da representação 
da imagem apo!>lólica, acompanhada cios instrumentos da Pa ixão (a Santiago corresponder-lhe-ia 
a e:,pada), dos quai s tão-pouco participa o apósLOlo S. Pedro. Se o primeiro papa se representa 
co111 as chave<> do Reino, simbolizando o seu poder de a ta r e desatar na terra e de abrir as portas 
da p;llria n:ks1 ial, Sa n1iago mostra o caminho da salvação com o bordão de peregrino úACOMET, 

1996): o fiel tambcm poderá entrar no Reino de Deus através da via da penitência e de oração 
proporcionada pelo Caminho de Santiago. Quando a peregrinação jacobeia se converte num fenó
mt·no de 11rn'>sas, o peregrino adopta certa indumentária e elementos de viagem, com os quais se 
idrn1ificava l' difcn:nciava dos demais caminhantes (PLOTZ). Este equipamento determinou a 
n ia1;ao dr u111 repntürio de atributos caracterizadores da iconografia jacobeia que, por um pro
t'l'~~o dl' idrn1ific1<;ao de antiage com os seus fiéis devotos, determinou a criação de um tipo ico
nogralh:o original e emblemático. Vestirnentas e complementos característicos da peregrinação 
1crao. por1a11to. uma importância significativa no estabelecimento do tipo. A evolução jacobeia 
1110:,t ra uma sucessão de etapas sistemalizadas por J. K. Steppe. A primeira, parte das origens 
(~ecu lo . XI 1?) Hlé ao scculo XIV, caracterizando-se por um tipo híbrido , em que Santiago adopta 
certos atributos cio peregrino (bordão, concha de vieira) e conserva os rasgos genéricos do 
Apos1olo evangelizador (a longa túnica ou palium, o Livro e os pés descalços). Na segunda etapa, 
co ncre1i zacla no seCLllo XV I, representa-se o ApósLOlo como um peregrino da sua época. Na ter
ceira e ultima etapa, coinciden te com os séculos XVll e XV I 11 , insistir-se-ia nos atributos carac
Lcnsticos do Apostolo evangel izador, em detrimento dos de peregrino. Esta imagem, elo gótico 
tardio , de Sa ntiago Peregrino · procedente do hospital ele peregrinos da paróquia de S. Lourenço 
de Bruma pcncnce , por cronologia e conceito, à primeira etapa evo lutiva. O Apóstolo veste uma 
longa tunica e manto, cobre-se com um chapéu com a aba dobrada e decorada com uma concha 
de vieira e leva na sua mão esquerda o Livro das Sagradas Escrituras, que o acredita como 
Apostolo evangelizador. Na sua perdida mão direita, seguraria o bordão com o qual se apoiaria 
nas passagcn dif1ceis do caminho. O gosLO pelo naturalismo , do qual faz gala o alongado rosto 
da imagem, a intensidade do seu olhar, o emprego de uma cabeleira ondulada e longa barba, e a 
caractenstica dureza e angulosidade no pregueamento dos panos, são fórmulas típicas dos câno
ne~ do gotico tardio que imperam na escultura hispano-ílamenga. A procedência da peça da cape
la de um desaparecido hospital ele peregrinos das imediações do Caminho Inglês indica uma ori
gem intimamente ligada ao fenómeno das peregrinações jacobeias e ao caritativo exercício da 
hospitalidade nas rotas jacobeias. 

Francisco Singul 
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Santiago Peregrino 
Anónimo, terceiro terço do século XVI 
Alabastro, 25 x 8,7 x 4,5 cm 
Santiago de Compostela, Museu das Peregrinações 

Esta csculLura de Santiago Peregrino representa-se iconograficamcnte na forma de transição entre 
a representação como apóstolo, com a caracteristica indumentária ele túnica e manto, os pés des
calços e o Livro das Escrituras e a de peregrino, outorgando-lhe nesta ocasião somente o bordão 
e a esclavina, dois dos atributos exclusivos e peculiares que iam conformando paulatinamente a 
caracteriza<,·ào do imaginário jacobeu. 

A adscrição cronológica e de manufactura é presentemente pouco precisa, sobretudo por falta de 
estudos cspcdficos sobre a produção portuguesa de alabastros no período pós-medieval. As ofici
nas mais activas na reali zação de alabastros durante a época medieval foram as inglesas e as por
l ugucsas. As caractcríst icas de esti lo que apresenta esta peça associam-na mais à produção portu
guesa do sendo XVI, cronologia cm que como veremos, parece mais preciso situá-la, embora nesta 
rpoca o l raba lho das ja escassas oficinas lusas é esporádico e inclusivamente o material é, em mui
tas ocasiocs, importado de Espanha especialmente da zona aragonesa. 

Por um lado, o tratamento dos vincos com traços suaves, pouco profundos, o rosto com o olhar 
fi 'º <'º"olho.., ra-.gado'>, o bigode e a barba partida e o cabelo comprido e ondulado, associam-no 
mm º" 1110tklo., e tra tamentos próprios de finais de sécu lo XIV. Contudo, a iconografia de 
'ian11ago Peregrino nesta cpoca não coslllma representá-lo sem o chapéu e a bolsa ele couro. Além 
dis..,o, o tipo de esclavina, fechada com broche e com gola alta não é próprio de uma época tão 
ava11<:ada, mas si m de aparecimento mais tardio, de finais de século XV e princípios do século XVI, 
como se pode observar através de exemplos como o mesmo Santiago Peregrino dejuan ele Flandes 
( 1507) depositado no Museu das Peregrinações, ou no relevo dos Magos da colecção a visitar de 
an Marun Pinario ele Santiago, do século XV. Inclusivamente, assolapas viradas das pontas desta 

peça ele roupa não são habituais até aos últimos decénios de século XVI, mas sim muito frequen
tes durante o scettlo XV I l. Como exemplo podemos citar a escultura de Santiago Peregrino, tal
hada por Francisco ele MOL!re entre 1599-1600 para o retábulo ela igreja de Santa Maria de Pixeiros 
cm A Limia (hoje no Muse u da Catedral de Ourense). Por esta razão, o tipo ele esclavina seria o 
elemento que dificult aria adiantar a cronologia a fina is ele século XLV ou inícios cio XV como se 
poderia deduzir cios rasgos ele estilo apontados. 

Em resumo , poderia pensar-se na adscrição desta peça, sem dúvida nenhuma, a uma oficina por
tuguesa de íinais de século XVL, como primeira data, mas que tão-pouco já participa cio processo 
Íinal da industrialização dos alabastros durante o qual se perde a definição dos traços. Elabora-se 
assim uma peça. que supõe uma reinterpretação daqueles rasgos ele melhor qualidade tomados 
cios modelos anteriores, talvez de tradição inglesa, numa síntese equilibrada com outros próprios 
da epoca da sua realização. 

Isabel Pesquera Vaquero 
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Santa Isabel de Portugal como peregrina 
Anónimo, segunda metade do século XVIII 
Madeira policroma, 24 x 88 x 39 cm 
Santiago ele Compostela, Museu das Peregrinações 

Desde o século lX, em que parecem começar a conscatar-se as primeiras peregrinações ao túmulo 
cio Apóstolo Santiago desde terras portuguesas, ainda não dependentes e pertencentes à então 
coroa asturiana, a primeira peregrinação ela que se tem constância, por parte dos representantes 
da posteriormente fundada monarquia portuguesa (1143) é a de Afonso II em 1220. Anos mais 
tarde, cm 1244, O. Sancho Il, filho e sucessor de Afonso 11, acudiria como aquele em peregrinação 
ao templo compostelano. Até 1325, ano em que se verifica a visita ela Rainha Isabel de Portugal, 
viúva e sucessora do rei O. Dinis, nenhum outro monarca português voltou a peregrinar a 
Santiago, embora a devoção ao apóstolo permanecesse fortemente entre eles, como assim o teste
munham muitos documentos. 

Isabel ele Aragão era fi lha do rei D. Pedro Ill de Aragão e neta de Jaime o Conquistador. Casada com 
o rei ponuguês O. Dinis (1279-1325), herdou o trono português na morte deste em 1325, inter
vindo de forma re levante na solução cios coníl itos sucessórios surgidos pelos graves clesentencli
mcntos entre o príncipe herdeiro O. Afonso (futuro Afonso IV) e o rei. Depois da morte ele D. Dinis, 
fixou residência cm Coimbra, recolhendo-se num palácio que tinha mandado edificar junto ao 
Convento de Sa nta Clara, convento que tinha construído com um anexo para um hospital para 
pobres. Ali, sem nunca chegar a professar, vestiu o hábito das clarissas e procurou deste modo, des
prender-se de Lodos os seus bens materiais e dedicar-se à atenção aos mais desfavorecidos. 

Con hccida desde sempre pelo seu carácter profundamente bom e bondoso, procedeu à construção 
de numerosas obras (hospitais, leprosarias, conventos ... ) e animou diversas acções caritativas, 
deixando no se u testamento consideráveis legados para conventos e hospitais. No mesmo ano de 
L325, passado meio ano de luto, tal e como ordenavam os preceitos da época, decidiu peregrinar 
a Co mpostela para rezar pela alma cio seu falecido esposo, muito devoto também do apóstolo. Fez 
a viagem acompanhada de soldados, que escoltavam uma ampla caravana, carregada com apre
ciados presentes para a igreja de Santiago e que ofereceu durante a celebração ela cerimónia reli
giosa que teve lugar no mesmo dia da festividade do apóstolo, entregando-os ao então arcebispo 
Frei Berenguel ele Lancloria. Entre eles figurava uma coroa de pedras preciosas, tapetes com as 
armas de Portugal e de Aragão e outros ornamentos religiosos. 

Dez anos depois, e do que se depreende da Crónica de El rei D. Alfonso o Quarlo de Ruy ele Pina, 
Isabel de Portugal teria regressado a Compostela, então na qualidade de vulgar peregrina, reali
zando todo o percurso a pé e com a vestimenta de clarissa que utilizava habitualmente. 
Unicamente a crónica mencionada recolhe esta segunda viagem e não assim outras fontes, pelo 
que a veracidade deste facto permanece ainda na incógnita. De nenhuma destas duas viagens se 
põcle veriíicar o percurso. 

O acesso à beatificação da rainha Isabel de Portugal foi solicitado pelo rei D. Manuel I e aprova
do cm 15 16 pelo papa Leão X, embora restringindo a ap rovação a Coimbra e seu bispado. Em 
1625 o papa Urbano Vlll ordena a sua canonização, convertendo-se desde então Isabel de Portugal 
na unica rainha portuguesa elevada a santa. 

Apesar ele se encontrar entre os peregrinos mais ilustres que visitaram a cidade compostelana não 
é muito írcqucme a sua representação. Embora a sua procedência nos seja clesconhecicla, a sua 
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idenlificação iconográfica não oferece problema visto que numa faixa que faz parte da base, apa
rece a seguinte inscrição, hoje já muito ilegível: "Srta. YSABEL Ra DE PORTUGAL ARAGONESA". Os 
atributos com que a imagem se apresenta garantem deste modo esta confirmação. Representa-se a 
santa com alguns dos elementos mais característicos dos peregrinos a Santiago, a esclavina com 
conchas e bordões entrecruzados e o chapéu ele aba frontal levando o mesmo símbolo jacobeu. 
Como vestuário, tem a indumentária que segundo parece, vestiu desde a morte do seu marido, o 
hábito das clarissas com o cordão e rosário, mas ricamente ornamentado co m motivos vegetais em 
dourado, talvez para ressaltar a sua real linhagem e definir a sua identificação. A posição dos 
braços, que se pode intuir pelas partes que restam, faz-nos supor que levaria ou o bordão de pere
grino ou o báculo e a esportela com que a obsequiara o arcebispo ele Compostela. 

Isabel Pesquera Vaquero 

Bibliografia: GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M.: Las M11jercs de la Edad Media y el Camino 
de Santiago, Santiago de Compostela, 1991; LÓPEZ FERREIRO.A: Histo1ia de la Santa 
A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, l. VI, Santiago de Compostela, 1903; VAQUE
RO MORENO, H.: "A peregrinación a Compostela". Em Santiago, A Espcranza (catá
logo da exposição), Santiago de Compostela, 1999, pp. 181-191; VAQUERO MORE
NO, H.C. e OLIVEIRA MARTINS, A.M.: "Figuras de la realeza portuguesa en pere
grinación a Santiago". Em Santiago, Ca111i110 de Europa. Culto y Cultura cn la percgri
nación a Compostela, Santiago de Compostela, 1993, pp. 99-119 e 433-435; 
VÁZQUEZ DE PARGA, L.: "A lgunos aspectos de la inlluencia de la peregrinación 
compostelana en la iconografía artística", Co111postclla11u111 , X (1965), pp. 805-819. 
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São Roque 
Procede do altar da Virgem do Pilar, coro alto da igreja do mosteiro de San Martin Pinario 
ÜILimo terço do século XVIll 
Madeira policroma, 68,5 x 27 x 26 cm 
Santiago de Compostela, Colecção exposta ao p úblico de San Martin Pinario 

Esta imagem encontrava-se no coro alto da Igreja de San Martin Pinario, num cios altares ali dis
postos, concretamente fazendo par com um Santo António (habicual companheiro do santo de 
Montpellier pelo carácter taumatúrgico de ambos) e formava parte do altar da Virgem do Pilar, 
onde se representava a cena da Aparição de Maria a Santiago com peças que se encontram actual
mcnte na ante-sala da sacris tia de San Martín Pinario e que, em princípio , não teria nada a ver com 
as ele S. Roque e Santo António, que são cio século seguinte e, além cio mais, maiores que a ima
gem do tiLU lar cio mencionado tabernáculo. O mais lógico é pensar que as imagens de ambos os 
santos seriam um acrescento pos terior (e poderia dizer-se para encher). 

Em relação à peça de que nos ocupamos, segue claramente o modelo iconográfico que se impõe 
nos ú ltimos trinta anos do século XVlll por Gambino e que continua toda a sua prolífica escola 
cm Co mpos tela e na Galiza em geral. 

ÉS. Roque um santo francês cio século XIV que goza, desde o século XVI, ele grande devoção em 
toda a Ga li za e particularmente cm Santiago, cidade da qual também é santo padroeiro. Este 
apreço po r S. Roque deve-se, fundamentalmente, a dois factores: a sua fama de interceder por 
quem lh e pedisse e curar das epidemias da peste (a de 1517 afectou fortemente a Galiza), lenda 
que j á gan hara cm vida; e, cm segundo lugar, pela sua condição ele peregrino ainda que, curiosa
mente , não foi a Compostela mas sim a Roma (no ano de 1367). No entanto , aqui foi adaptado à 
peregrinação j acobeia incorporando à sua iconografia, no século XVIl, as vieiras na esclavina e o 
chapéu ele aba larga , da mesma maneira que noutras representações, fora da Península, se lhe 
inco rpora também a santa Faz como símbolo ele peregrinação a Jerusalém, local a que também 
nunca viajou. 

Ncsle caso temos um S. Roque vestido de peregrino, com chapéu de aba larga em cujo centro estão 
as chaves de S. Pedro, assinalando a sua viagem a Roma e a esclavina com as vieiras compostela
nas. O manto, que se enrola no seu braço direito, deixa ver o forro, ao mesmo tempo que eleva o 
braço esquerdo, no qual levaria o báculo que lhe falta. Leva uma túnica sem abotoadura, no que 
se co rresponde com a tipologia introduzida por Gambino, túnica que se puxa com a mão de modo 
a deixar a descoberto a chaga da sua perna esquerda, a qual, segundo a tradição, lhe foi causada 
pela peste, doença que daria lugar a certos rasgos iconográficos: o anjo que aparece à direita do 
santo -numa postura que não é a original e que se eleve, por força das reduzidas dimensões do 
pedestal, que fo i inco rporado ao grupo; na realidade, estaria de perfil, assinalando a ferida na 
perna (sem a tocar) e com a sua outra mão segurando um frasco com um unguento que, segun
do a lenda, aplicava todos as dias. Do outro lado aparece o "cão d e S. Roque", também chamado 
"Gozque", num jogo de palavras francês; leva na sua boca o pão que todos os dias roubava ao seu 
amo pa ra o levar a S. Roque, convalescente num bosque. 

Os rostos cios personagens confirmam que se deve adjudicar a obra a um escultor dos últimos trin
ta anos do século XV III , da escola compostelana iníluenciada por Gambino, pois são tipos de cara 
e expressões próprias d este autor, especialmente no caso cio anjo, idêntico aos de Gambino. Além 
do mais, S. Roqu e está a o lhar para o anjo, um facto h abitual num primeiro momento e logo per
dido , ainda que agora recuperado por Gambino. 
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Podemos prestar atenção, por último, a dois detalhes mais de Gambino e da sua escola: a túni
ca cio anjo, que deixa ver a postura elas suas pernas nas dobras, e a maneira como foi executa
da a perna que S. Roque nos mostra, muito estre ita nos joelhos e de grossas pernas embutidas 
nas botas. 

Ramón Yzquiero Peiró 

Bibliografia: ÁLVARO, M.: Gambino, Santiago, 1997; LÓPEZ VAZQUEZ. J.M.: "A 
exprcsión artística de clcvoción". Em Galicia renacc, ''Galicia, Terra Única", Samiago 
1997, pp. 270-290; OTERO TÚNEZ, R.: Garnbino. Em Gran Enciclopcdia Callcga, t. 
XV, Santiago, 1974, pp. 106-109: REAU, L.: lco1wgrafia dei arte C1istia110. lccmografia 
dos Sa11tos. PIZ Repenorios, t. 2, vol. 5. Barcelona, 1998. 
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AS DOAÇÕES COMO ACTO DE EXPIAÇÃO 
Ofelia Requejo Gómez 

A peregrinação é nada mais que um acto de fé. É a expressão profunda da fé cristã. Por ela, o 
homem materializa o seu desejo de ultrapassar o quotidiano e o visível, aspecto ao qual já nos pri
meiros anos cio cristianismo se juntará o culto aos santos e aos mártires e às suas relíquias. 
Considerados como intermediários entre o homem e Deus, vai-se ao seu túmulo para pedir graças 
especiais e a remissão dos pecados. A capacidade intercessora e taumatúrgica atribuída às relíquias 
desencadeou uma corrente de peregrinação em certos lugares de culto , desde os alvores cio cristia
nismo, não só como acto de respeito mas também como meio de solicitação ele ajuda e intercessão. 
E a peregrinação, como viagem expiatória, foi o traço distintivo do sentir religioso medieval. 

O culto ao apóstolo Santiago, que marca o início elas peregrinações jacobeias, não se diferen
ciava do professado a tantos santos taumaturgos e já populares, se a descoberta do seu sepulcro 
não estivesse condicionada por duas circunstâncias: a proximidade a Cristo, que faz dele um 
excepcional intercessor, o momento histórico e o lugar em que apareceu . A expansão islâmica do 
século Vlll e o facto de a "Revelalio" do corpo de Santiago ter tido lugar na diocese de Iria, a única 
do noroeste peninsular que não ficou perturbada com a invasão muçulmana, faz do Apóstolo o 
grande defensor e o elemento integrador da cristandade ocidental. Simultaneamente, o "locus 
Sancti Jacobi", organizado desde a primeira metade do século IX, converte-se num centro religio
so e cultural ele primeira ordem, e o santuário apostólico no terceiro grande santuário do cristia
nismo, depois de Jerusalém e Roma. 

As primeiras referências à presença ele Santiago em Hispânia remontam-nos pelo menos aos 
últimos anos elo século Vll e primeiros do século Vlll, quando no Martirologio ele Becla o Venerável 
afirma-se que "Os sagrados restos mortais deste bem aventurado (Santiago) foram trasladados ele 
lugar em Hispânia e escondidos nos seus últimos limites em frente ao mar Britânico", fazendo pela 
primeira vez, e quase um século antes da descoberta do Túmulo Apostólico, referência ao lugar 
elo enterro ele Santiago o Maior. Mais tarde, Beato de Liébana, no seu Comentaria ai Apocalipsis 
(776) e no hino O Dei VerbL1m, Patris ore pmditum (c. 785), retoma a ideia da pregação e enterro 
do Apóstolo em Hispânia'. Em finais elo século Vlll, num momento de forte pressão política para 
o reino astúrio , que via as suas fronteiras constantemente ameaçadas pela presença muçulmana, 
tanto a Igreja como a Coroa assumiriam a ideia da evangelização e do padroado de Santiago, vin
culando-o ao destino histórico ela monarquia hispano-cristã e iniciando uma tradição que se man
teria viva durante séculos. A descoberta da eclícula sepulcral em 820 estreitará ainda mais os laços 
entre o Apóstolo e Hispânia e a sua protecção tomar-se-á, ele certa maneira, extensível a todo o 
ocidente cristão. 

' SINGUL, F.: "Santiago en Hispania. Testimonios de una historia". Em Todos co11 Santiago. Patri111011io eclcsids tico 
(catálogo da exposição), Santiago, l999, pp. 35-44, oferece um abundante repertório bibliográfico sobre o tema, desde o 
início do cristianismo hispano. 
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Primeiros peregrinos, primeiras doações 

A rapicla intcrvcnçao de Teodomiro, bispo de Iria, identificando os restos encontrados com os 
ele ~antiago , e a implicação dirccta do rei astúrio, Afonso 11 o Casto, que logo se preocuparam em 
fomcmar e organizar convenientemente o culto às relíquias apostólicas, será o gérmen de um dos 
acontecimentos mais transcendentais da Europa medieval. 

O monarca, acompanhado da família real e da corte, dirige-se, logo que recebe a chamada do 
prelado de 1 ria, a Areis Man11c1ricis, onde honrou os restos cio Patronwn et Dominum totius 
1 lbpa11iw· e mandou construir três igrejas: uma em honra do Apóstolo, outra cm honra de S. João 
13apt ista e uma terceira cm honra ao Salvador, S. Pedro e S. João Evangelis ta. Posteriormente, no 
ano 834, doaria, ao AposlOlo e ao bispo, um espaço de três mi lhas ele rai o, cujo centro seria a igre
ja, e que se t rnnsformaria cm gérmen do futuro senhorio de Santiago. Este deve ser considerado 
rn rno o primeiro presente ela Coroa hispana ao Apósto lo, com quem não só mostrou sempre uma 
grande generosidade, assum indo a tutela da sua lgreja e dotando-a convenientemente, como tam
bclll c;c encarregou de promover e propagar pela Europa a sua vene ração, contribuindo assim para 
rcfor~·nr a sua rnnscicncia de unidade espiritual. 

1h alu-.oe"i, embora imprecisas, à chegada das primeiras doações estrangeiras, que se pres
... upocm n uol1ngias. na mesma epoca cm que Afonso 11 funda a primeira basílica são a prova da 
rapida dilu-.ao e da transcendência que alcançou o magno acontecimento. É certo que os primei
ro., .1 d111gin.-111--.c ao tumulo do Apóstolo foram gentes dos reinos astúrio e galaico, mas a 
1111porta11da que o culto jacobcu estava a adquirir não demorou a ultrapassar as fronteiras. Em 
.1cre-.ren10-. ao martirológico de Floro ele Lyon, que foram realizadas por volta do segundo terço 
do '>l'Cttlo IX . e que posteriormente passariam para outros martirológicos como o de Usuardo de 
"iaint ( ,ermain-des-Pres (e. 865), faz-se uma referência ao crescente culto local: "os ossos deste 
'>ant1ssi1110 Apóstolo, trasladados para Espanha e depositados no seu extremo, ou seja, em frente 
ao Mar Britanico, receberam ali culto com uma famosíssima veneração daquelas gentes"i. Embora 
ainda nf10 se possa falar da existência de um caminho definido que conduziria a Santiago, não 
demorariam a chegar os primeiros peregrinos ele além fronteiras hispanas, que percorriam rotas 
prcexbtentes, a maioria de las ele origem romana, hospedando-se cm mosteiros como o ele Liébana, 
San Ma rtin de Albclda, San Mi llán de la Cogolla ou Sanjuan de la Pena. 

Os ultimas anos do sêCLtlo IX e os primeiros do século X foram decisivos para a nova Igreja 
coincidindo com o episcopado de Sisnando l (862-910), quarto bispo de Iria, que organiza a Sede 
Apostolica, e com o reinado de Afonso lll o Magno (877-920). O rei Afonso, grande impulsiona
dor e.la Reconquista, constrói a segunda basílica, consagrada em 899, e dota generosamente a 
Igreja de ~antiago concedendo-lhe o senhorio de amplos territórios. Previamente , numa visita rea
li:acla no ano 8H. cm companhia da sua esposa Dona Jimcna, roga perante o Apóstolo pela 
remissão dos srns pecados e pede-lhe ajuda para alcançar a vitória sobre os inimigos do seu reino, 
doando, entre outros presentes. a emblemática Cruz de Santiago, roubada cm 1906. 

Fc;ta peca media ".f6 crnt1111ctros de altura por .f.f e meio de largura e dois de espessura. Os braços 
ila nu.:. 11cl\ C.\t1c111iclculrs, 11.1111 seis cc11li111ctros de largura, e ao cru~ar-sc 110 centro, Lrês e meio". Os 

\ .\/Ql I / DI PAR(,,\, 1 . L \ (. \RRA, j.t-1•. e URlA RIU, j.: Las pncgli11e1cit111c~ 11 5cmtiago ele Compostela, Madrid, 
l'Htl lhh,-.w l.1l·-,11111k. P;1111plona, 1992). volumr 1, p. 34. 
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braços, Lrapezoidais, convergiam no seu lado mais pequeno num círculo. A sua esLruLura seguia 
o modelo de cru.x quC1drata antecipado já pela Cruz dos Anjos de Oviedo e que corresponde ao 
modelo asLUriano, de tradição bizantina, que atingiu uma grande difusão durante os séculos !X
X. O interior era de madeira e apresemava o exterior coberto de chapa de ouro batido, adornado 
com pedras preciosas, esmaltes e motivos de filigrana. No reverso, ao longo dos braços continha 
a segui me inscrição: "t OB HONOREM S(AN)C(T)l IACOBI AP(OSTO)LI I OFFERVNT FAMVLI DEI ADE
FONSVS PRINCEPS CVM CONJUGE I SCEMENA REGINA HOC OPVS PERFECTVM EST / IN ERA DCCCCA 

DVODECIMA l IOC SIGNO TVETVR PIVS I HOC SIGNO VINCITVR INIVICVS" -"t Em honra ao apósto
lo Santiago/ oferecem os servos do Senhor/ o Príncipe Afonso juntamente com a (sua) esposa/ 
a Rainha jimcna. EsLa obra foi concluída/ na Era de 912 (ano 874) /Com este signo protege-se 
o pio/ Com este signo vence-se o inimigo"3-. 

Seguindo a tradição de voto e de peregrinação cios reinos hispano-cristãos, que posterior
mente seria adoptaclo por outros monarcas e senhores ela cristandade cio ocidente, para quem a 
visita a Santiago era uma atitude de santidade e expiação, mas também de prestígio e reconhe
cimcnLo, em 910 o rei Ordonho 11 e sua esposa Dona Elvira doaram uma grande quantidade de 
peças ele valo r, jóias e outros presentes, entre os quais se destacavam três coroas de ouro e 
pedras preciosas - herança ela liturgia visigoda, oferecer coroas aos templos como ex-voto con
veneu-se ao longo do período medieval numa prática comum-, e uma cátedra episcopal de 
madeira , marfim e prata. 

Desde o primeiro terço do século X constata-se a chegada ele peregrinos de além Pirenéus e 
começa a ser comum encontrar nas doações reais referência aos pcrcgrinorum como beneficiários 
e depositários de todo o tipo de manifestações de hospiralíclade. A generosidade que monarcas e 
bispos mosLram para com o Apóstolo torna-se extensiva, com graças pessoais e de instiluições, 
a quem, ao longo elos séculos seguintes, serão, depois ele Santiago, os verdadeiros protagonistas 
ele Lado o movimento espiriLUal jacobeu. 

Consla que um franco, chamado BreLenaldo, chega a Compostela por volLa de 920, e em 950 
é GoLcscalco, bispo de Le Puy e primeiro peregrino não hispano que sai cio anonimato, quem 
chega ao mosteiro ele San Martín de Albelda caminho de Santiago. Dos motivos que o levaram a 
peregrinar refere o prólogo da cópia cio tratado de Ildefonso de Toledo, De Virginitate Mariae, que 
Gotescalco encarregou para levar para Le Puy: "Por espírito de oração, saindo ela região de 
Aquitânia, com uma grande devoção (. .. ), dirigia-se apressadamente aos confins ela Galiza, para 
implorar humildemente a misericórdia de Deus e o sufrágio do apóstolo Santiago,(. .. )"". De facto, 
oração e devoção, unidas ao carácter milagroso outorgado às relíquias, conduziram os fiéis da 
Idade Média a uma intensa procura ela redenção e do perdão dos pecados revertendo-a na pere
grinação aos lugares mais próximos aos vescígios santos. De acordo com esta ideia e com a divul
gação dos milagres cio Apóstolo, o culco europeu a Santiago intensifica-se de maneira progressiva 
até adquirir uma importãncia cada vez maior. 

1 GONZÁLEZ MILLÁN, A.j: "La Cruz de Santiago: una donación dei rer Afonso Ili ai Apóstol )' a su sede de 
Compostela en el ano 874'". Separata de Compos1clla1111111, XXXVIII, Nº 3-4, Santiago ( 1993), e LÓPEZ FERREIRO, A.: 
Hiswria ele la Scmtn. A.M. /glc~ic1 ele Scmtingo de Co111pos1eln, Samiago. 1899-1909 (edição fac-símile, Samiago. 198-l) volu
me li, pp. 169-170. 

• VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA. J.M'. e URÍA RÍU, j.: op .. cit., pp. 41--H, e LÓPEZ ALSINA, F.: '"La forma
ción dei Camino de Samiago··. Em EI Ccm1i110 ele Santingo, obra colcctiva, Barcelona, l 991. p. 33. 
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lk-.dc as 1 lha'> Britânicas, Alemanha, França , Fland res, Ponugal, Borgonha, Repúblicas 
l 1alianas ... De todas as classes sociais, movidos pela esperança ou pela penitência, coleetiva ou 
incl ividualmcn1e, chegam gentes para as quais Compostela se tornará em meta e em s íntese do 
csp1rito cio Ocidente cristão. O prestígio da cidade do Apóstolo e a intensa iníluência de devotos 
fora com que esta cidade, e por arrastamento a Galiza, se incorpore no despertar geral europeu 
a1 ravés dos ca minhos q ue, atravessando os Pirenéus, coníluem num só, em Puente la Reina, 
segundo o Cod ice Cali xtino'. Embora, com o decorrer do tempo se abrissem novos trajectos e 
caminhos sec u11da rios, esta co ntinuaria a ser a rota mais transitada, co nven enclo-se não só no 
caminho jacobeu po r excelência, mas no principal eixo de comunicação de todo o norte penin
sular, po r onde, à par das gentes en trariam as novas ideias, elas quais será referência e expressão. 

O carácter de gra nde ca minho da Europa, que será atribuído ao Caminho de Santiago, reílec
tc-se na abe rturn para o continente durante o reinado de Fernando l de Castela e Leão (1038-
1068). Segu idor incansavel da Reconquista, o seu carácter sempre aberto a novas ideias tornou-se 
patente na im plantação, não sem d iíicultades , da nova liturgia romana, da letra carolíngia ou caro
lina, que saiu dos scriptorici de Carlos Magno e que devolveu à Europa a unidade ca ligráfica ou da 
entrada da arte românica, um de cujos máximos expoentes será a obra românica da terceira basí
lica de Compostela (1075-1211). 

-s11C1 11111111<1 º' 111111111hm f'lll<l S11111i11go 11ur cm P11c11rr "1 Rci11a. ( ... ) se j11111111n 1111111 so. Um vai por Sai111-Gilles. 
i\1011r11rll1n. lc>11IC111,r r '1111111'1111 : oww 1'11ssa por Simw Marfa e/ri P11): Stmta fr ele Com111cs e Sa11 Pedro ele Moissac; 11111 ter
< 1'11<1 1111 i!(t' "' l"" \1111111 Mll!(clul.-1111 dr \'r::cl11v e /Jcla cidade ele Périgt'llx; o 11lri1110 segue 11or Sem Martin ele To11rs, Sa11 Hilario 
ck 1'111111·"· \1111 )11t111 dr cl"Angrli. :>1111 éulllO!'ic> ele Sai111cs e Bimlcus'', Libcr Sancti Jacobi. ''Coelcx Calixri1111s" (tradução de 
.\. l\IOlt\Ll"jO, ( WRRE~ e J. FEO), rccdiç:1o de X. CARRO OTERO, Lugo. 1998, livro V, capítulo 1, p. 497. 
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Grandes mecenas da arte, D. Fernando e Dona Sancha, promoveram a construção do Panteão 
Real de Leão, posteriormente S. Isidoro, e o scliptorium próximo do mesmo, onde se realizou o 
Livro de J-Joras de Fenranclo 1 ou Diurna/ de Fe111a11do I e Sancha, hoje conservado na Biblioteca 
Geral da Universidade de Santiago. 

As visitas dos monarcas ao Sepulcro jacobeu foram frequentes e com elas as doações, segundo 
inscrição no Tombo A da catedral. Especial relevância parece ter tido a visita de 1065 dado às ofer
tas com que presentearam o Apóstolo; a maior parte foram peças de ourivesaria, entre as quais cabe 
destacar a Cruz cios Roleos, cuja decoração assemelha-se à da Arca cio Tesouro ela Câmara Santa de 
Oviedo e que pode relacionar-se com outros modelos de corte renana do século XI. Facto que não 
devemos estranhar, uma vez que aparte das relações comerciais com a Alemanha, o culto jacobeu 
inicia-se cm terras germanas no referido século. As primeiras notícias de peregrinos alemães datam 
do tempo da luta das investiduras, sendo um dos primeiros documentados Sigfriclo 1, arcebispo de 
Magúncia, que, causei oralionis, inicia o Caminho em 1072. E, apesar ela maior parte serem nobres 
e allos clignatários, devido ao custo da viagem, algumas fonLesº situam já nos séculos Xl e XII a 
chegada de peregrinos de classes sociais modestas, conduzidos pela devoção pessoal. 

Cmz doada pc1 Afonso Ili no ilpc!;wlo 
Co111p<>s1dn, 874. 
Dc1all1c do disco ccn11t1I 

• Libc1 Sm1c1i )c1Cobi. ·'Coe/ex CalL'l'Li11us", tradução de A. MORALEJO, C. TORRES e j. FEO, Santiago, 1992. livro V, 
capítulo Vil. 
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(ada vez '>e wrna mais patente o íluxo de intercâmbios de presentes e a chegada de doações 
provenientes de toda a Europa e começa a notar-se a preocupação pelo impulso da peregrinação 
jacobcia para la das fronteiras peninsulares. Refere-se como exemplo, a fundação, em meados do 
c;eculo XI , cm ltalia, da Ordem de S. lacobo di Altopascio e um hospital de peregrinos na cidade 
de Lucrn. 

Outra amostra do desenvolvimento do cu lto jacobeu e do conjunto de inter-relações paten
te'> a volta dele e a denominada Cruz de Ordonho li (e. 1060). Atribuída inicialmente por López 
Ferreiro a uma doação feita pelo monarca de quem adquire o nome, hoje esta teoria está posta 
ele lado e, pelas suas características, bem poderia relacionar-se com outras peças semelhances do 
impcrio oto11iw10 e da sua á rea de iníluência. No reverso desta cruz, de prata dourada, pode ler
..,c a c;eguin IC inscrição: 11(0)( / DO(N)V(M) / DE(D)E / R(V)NT / S(AN)C(T)O I LA(C)O / B(O) / 

1\( PO">H'I Ol I 1 O/. Embora não sejam legíve is os nomes cios doado res é possível que tenha for
mado parte de um conjunto de oferendas realizadas por a lgum peregrino ou grupo de peregri
no~ 01011i<11ws, cuja presença se cons tata em Compostela a partir ele meados do século XI, ou que 
tenha c;ido realizada por algum a ofi cina desta procedência, insta lada perto da igreja de S. Isidoro 
ele 1 cao". 

Nao ob ... tantc, talvez para francos e portugueses os caminhos jacobeus de Espanha sejam mais 
la111iliart· ... . 

i\.., v1agc11-. t·1111-e l·spanha e França, propiciadas por assuntos diplomáticos, foram uma cons
t.1111r .10 longo da historia; bem poderia afirmar-se que os melhores embaixadores entre os dois 
p.11 ... c.., foram <.,an1iago e a peregrinação. A relação de França com o Apóstolo, iniciada com as visi
ta.., d1.· ckvo~-.w de Guilherme o Grande (993-1030) e que converteram o ducado de Aquitânia num 
k1 voro-.o peregrino, continua inquebrável até aos nossos dias. Entre os primeiros peregrinos fran
co~ encontramo~ Pedro 11 , bispo de Aquitânia, cuja presença se documenta em 1063 em Leão, de 
p.1c;-.agc111 para Composlcla. Em 1084 será Baudoin, conde de Guiness, que visita o Apóstolo 
acompanhado do bispo de Lilk e, já nos últimos anos do sécu lo Xl, surge o bispo de Lyon. 

E preciso retroceder até à Alta Idade Média para procurar cm Portugal as origens do culto ao 
Apo~to lo e da ~ua tradição jubilar. Uma das primeiras notícias que chega a Espanha data do ano 
862, quando n igreja de Castelo de Neiva foi colocada sob a devoção de Santiago, sendo bispo 
Nnus10 de Co im bra , e à qual se fizeram diversas doações, entre as quais íigura o mos teiro de 
Mon tclius. realizada pelo presbítero Cristóvão e confirmada cm 883 por Afonso lll o Magno. 
Po!>teriormcntc, durante o reinado de Ordonho II (9 10-924) será doada à igreja de Santiago a 
vi la de Corrclhà com todos os seus direitos, incluindo os homens, tanto livres como servos e 
ma num i 1 idos'1• 

U.)PI L 1 LRRLIRO. A .. op. cit .. volume li, pp. 233-235. 

\ll)R \l l .JO. '> '"C.1 uz de Ordono li". Em Sa111iago, Cmnilio de E1iro1m. Cu Iro e culrurn 11<111c1cg1 inación a Composrcla, 
-...11111.1~\l. l 1N 3. pp 2hll-27 I <;o:r,1fm 1\lornlcjo atribui a cruz a uma doação do rei Fernando 1 ele Leão (1038-1068) e ela 
,u.11·,p1"·' <.,,1m h,1 ílARlt\L. A.: .. La orfebrcria sagrada cn la Compostela medieval. Las donaciones )' la clcvoción en los 
''~hh 1 \ \ \ 1 111 Plcrtn 111 \ <1::11be1r/1r rn Sc1111ie1go de Compos1cla. Objcw:. /i1111~~icos y dcw>cionalcs pcm1 el rito sacro y la 
/'""'.1!"1111111111 . ..,,11111.1~0. llJlJ8, pp 68-72. 

\ \Ql r l{l) \tt)RI \10, 11. e OLIVEIRA MARTINS, A.M. ele: .. Figuras da realeza portuguesa cn pcregrinación a 
.... 11111.1~0" l 111 'le1111111.i:11. ( cr111i11111/r E111op<1. Culw e rnlturn na pcrcgri11ado11 cr Composrcla, Santiago. 1993, p. 99, e VAQUE
IH) \IORI Nt). 11 " i\ pm~gnnadon a Compostela'. Em S111111ag11. Xclmllcz (ca tálogo da exposição). Santiago. 1999. p. 181. 
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A presença de peregrinos lusilanos desde muito cedo foi frequente e foi notável o número de 
igrejas fundadas sob o padroado de Santiago, sobretudo no norte do pais, onde, apesar das trans
formações históricas, o seu culto continuou a ser uma constante. 

A tradição jacobeia de Portugal continuou quando o território foi doado ao conde D. Henrique. 
Os condes D. Henrique e Dona Teresa foram em peregrinação para Santiago no ano de 1097; 
embora se desconheça o teor da sua oferenda, está documentada a confirmação da vila de 
Correi hã, já realizada por Ordonho 11, e posterior doação testamentária para a construção e repa
ração de caminhos e imóveis e outras obras viradas para a protecção e apoio ao peregrino. 

Por outro lado, o facto da reconquista da Península Ibérica se realizar sob a protecção do 
Apóstolo serviu para reforçar a imagem de Santiago protector e guia das tropas lusas, que se reflec
tirá num repertório de iconografia jacobeia representado em retábulos ou em peças de ourivesa
ria, símbolo da veneração ao Apóstolo'º. 

A plenitude medieval 

É nos sécu los Xll e Xlll que a peregrinação jacobeia alcança o seu ponto culminante. Numa 
Europa em que se multiplicam as peregrinações aos grandes santuários e ressoa o eco da Cruzada, 
Santiago é mais do que nunca o Miles Christi. Com o apoio das monarquias -encabeçadas pelos 
reis hispanos-, o Papado, as ordens religiosas -entre as quais Cluny tem um papel de destaque-, 
a nobreza, as ordens militares ou os cabidos catedralícios, a peregrinação a Compostela conver
teu-se numa acção colectiva de dimensões sociais e religiosas sem precedentes. 

Fundação de hospitais, reparação e constrnção de calçadas e pontes, a organização da Ordem 
de Santiago, cm finais do século Xll, ou a promulgação de leis para a protecção do peregrino, serão 
uma constante ao longo do período. 

No meio desta solidária engrenagem sobressai, na primeira metade do século Xll, D. Diego 
Gelmírez, uma das figuras de maior destaque da história da Galiza. Último bispo (1100-1120) e 
primeiro arcebispo ele Compostela (1120-1140), aproveitando as suas relações e influências com 
os grandes centros ele poder -coroa, papado e a poderosa Ordem de Cluny- trabalhará arduamente 
no seu empen ho cm obter os maiores privilégios para a Sede Apostólica de Ocidente. 

Em 1120 o papa Cali xto l1 concedeu-lhe a dignidade arcebispal, travada em 1124 pela Bula 
Potcstatem liga11cli, segundo a qual Compostela sucederá a Mérida como arqu iepiseopado, e a 
Legação Pontifícia para os territórios dependentes de Mérida e Braga". Estas circunstâncias con
verteram a igreja de Santiago, pela sua dupla condição de Sede Apostólica e Arquiepiscopal, na 
primeira do reino de Leão. 

•• SERRÂO, V.: ··o culto de Santiago e a arte portuguesa na Idade Moderna". Em Sa111ia~o. Xclmhc::. (caLálogo da expo
sição), Santiago, 1999. pp. 193-199. 

" Prov:wclmc111e pode, 1m11bém, ser de darn próxima :t estes acontecimentos a declaração de Jubileu ou Ano Santo 
composLclano. que cm 1170 confirmará a Bula Rcgis Actcrni cio papa Alexandre Ili. 
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Grande proLecLor da peregrinação, organiza a vinda das águas para Compostela e manda cons
truir o 1 lospiLal de Santiago e a Fonte da Praça do Paraíso, freme à fachada none da CatedraP2, de 
utilidade publica, mas sobreLudo de serviço para o caminhanLe. 

O empenho de Gelm1rez para exaltar e engrandecer a causa aposLólica traduz-se no impulso 
que deu as obras da caLedral, adaptando o seu espaço às novas necessidades litúrgicas. Se o tem
plo se converteu, no seu conjunto, em paradigma do românico ocidental, será o altar da Capela 
Maior o das anes sumpLuárias. O denominado Altar Gelmiriano era um excepcional conjunto de 
altar, retábulo e zimbório. No Códice Calixtino apresenta-se uma detalhada descrição do mesmo: 
"O frontal, q11c llCI diante do altar está belamente trabalhado cm ouro e prata (. .. ). Primoroso e esplên
dido pelas suas ta,.efas, esta gravado em cima com estes versos: Diego segw1clo, prelado que foi de 
Sw1tiaxo. esta ler/ma/ Fez quando quinquénio o seu episcopaclo wmpriu /E cio tesouro cio santo após
tolo setenta con1 cinco I Molduras de prata para wslo da obra cont.ou. Tc11nbém em baixo se encontra 
1·st<1 i11scriçc10: aci crer ent ão l\fo11so e o seu genro o conde Raimundo/ Quanclo o prelado tal obra levou 
a rn/Jo." e o zimbório "(. .. ) que cobre este venerado a/Lar está admiravelmente decoraclo por dentro e 
por fom u1111 pi11111ras e clcse11/10s e com diversas imagens. É quadrado, apoia-se sobre quatro colunas 
e e frito de <ilt11rci e larg11rcr proporcionadas. (. .. ). Por dentro (. .. )está pintado (. .. ),enquanto qtie por 
fora c.~rn n.111/pido e pintaclo. Na s1w etíspide t.em por fora um remate(. . .). E sobre este remate liá uma 
'"'J>/<111</cC"rnlc /)(11<1 ele prata -;o/Jrc a qt1al se eleva uma preciosa cruz. "ll. O Códice não menciona o 
rc1abulo. dele conhecemos uma breve referência da Hislória Compostelana•• e os desenhos que o 
conq~o Vcga )' Verdugo realizou por volta de 1657. 

Na in.,cri~·ao do frontal do altar faz-se referência expressa ao prelado e ao rei Afonso VI, cujas 
doa~·m·., favoreceram a realização de tão magna obra. O monarca, inclusive , concederia a Gelmírez 
o privilegio de cunhar moeda para dotar convenientemente a Opera Sa11cti Jacobi -as primeiras 
notH:ias da existência ela casa da moeda de Compostela claLam de 1105-, mas Lambém o uso das 
oferendas que 1antos peregrinos anónimos fizeram ao Apóstolo: MARCOS ARGENTI DE THESAURO 

IA( OBENSl Ili( OC TOGlNTA QUINQUE1~. 

Testemunhos não só da generosidade sem limites que os peregrinos mostravam para com 
SnnLiago. mas tambcm do carácter cosmopolita cios devotos, é a quantidade de numerário apare
cido clurnn1e as várias escavações realizadas na catedral. Estes Lambém deixavam ex-volos, panos, 
incenso, textos ele orações, jóias, cera virgem para manter a luminosidade do templo ... Cada um 
segundo as s uas possibilidades, mas que formavam um repertório de objectos e presentes em agra
dccimenLo por alguma graça já concedida, pela esperança de se realizar num futuro ou para pedir 
a LO tal remissão dos pecados. A recepçào destas oferendas estava perfeitamente organizada. Os 
peregrinos, depois de ouvirem a missa, dirigiam-se para o Altar-Mor da caledral, onde os "arquei
ros" recolhiam as ofertas e separavam consoante fossem dirigidas ao Apóstolo ou à obra da 
Bastlica. Talvez para evitar aglomerações ou para ter um maior controlo sobre elas o Cabido inter
veio e "(. .. ) por volta do ano 1250 (. .. ) fixou-se (. .. )a altura em que o custódio da Arca devia 
chamar os peregrinos para que depositassem na arca as oferendas que transportavam, e quais os 

l 1hn )1111111 J11wl11 ··e cicln C11lr\1i11u~-. op. ci1.. li\To \~ capnulo IX, pp. 557-558. 

l 1hn ~1111111 }11f11l11 ··e 111/n <.111hrí1111s". op. cil .. livro V. cap1LUl0 IX. pp. 566-568. 

'' 1h'ro'111 C 1m1p1hldc11111, fah,·an fac-:.1milc de EMMA FALQU E REY, Madrid, l 994, pp. 106-108. 
1 ll\RR,\l .. \ .. up. l"ll. p H. 



UMTEMl'O 
UM LUGAR 

objectos que pela sua natureza se supunha a quem eram destinados, para a construção ou para o 
altar. Assim, toda a estátua ou figura de ser animado imaginava-se que era para o altar; e o mesmo 
em relação aos panos, incenso, cera e velas, as especiarias, os sabres, as facas, os sinos, etc ... Para 
a construção eram os báculos, as cruzes e as lãmpadas de ferro, o chumbo, os objectos velhos(. .. ), 
etc. (. .. ) "16• 

Oferendas habituais eram as lãmpadas e as cruzes. Uma das primeiras lâmpadas que alumiou 
o Altar-mor e da qual temos notícia foi, presumivelmente, doada pelo rei ele Aragão e Navarra, 
Afonso l o Batalhador (1104-1134). Situada no meio de outras duas era"(. .. ) grandíssima e está 
admiravelmcl'lte lavrada em forma de grande piveteiro, tendo sete depósitos, em representação dos sete 
dons do Espírito Santo, nos quais se colocam sete lu zes; (. . .). A alma de Afonso, rei de Aragão, quem, 
segundo se consta, ofereceu-a a Santiago, descanse em paz"11

• 

A maior parte das cruzes ostentadas pelos cónegos nas grandes celebrações eram fruto das 
doações dos fiéis, alguns conhecidos e outros tantos anónimos. O geógrafo árabe Al-lsidri , que 
viajou para Compostela em meados do século XII, faz referência a mais de trezentas, de todos os 
tamanhos e realizadas em materiais preciosos. 

"Quem é este (. .. ) a quem a multidão dos cristãos acode com tanta devoçáo? Quem é este tão gran
de e tão importante a quem inumeráveis cristãos de um e de outro lado dos Pirinéus se dirigem para 
orar? Tanta é a mllltidão dos que vão a ele e vêm, que apenas nos deixam livre o caminlio para oci
dente"'", são palavras de assombro e admiração dos emissários do emir Ali ben Yusuf que se diri
giam para se encontrarem com Dona Urraca. Transmitem, provavelmente, uma visão exagerada; 
no entanto, o número de pessoas que circulava ao longo do Caminho de Santiago devia ser con
siderável e cada vez era mais frequente encontrar gentes de todas as ordens sociais. 

Se até ao século XI a chegada de peregrinos a Santiago foi gradual, realizando-se de uma forma 
espontânea, sem chamar a atenção, como foi possível não aumentar a partir dos séculos seguintes 
com o culto já convenientemente organizado, assim como as insistentes alusões à rota composte
lana como o "Caminho cios milagres" e com a criação do maior instrumento de promoção do culto 
jacobeu, o Libcr Saneli lacobi, o grande guia do Caminho de Santiago? 

Embora, também é certo, as crónicas continuavam a deixar apenas registos dos visitantes mais 
ilustres e das suas oferendas, alguns cios quais alcançaram a santidade: S. Martin ele Leão (1154); 
S. Francisco de Assis, que faria a viagem em 1213 e a quem por tradição se lhe atribui a fundação 
cio aclUal convcnlo franciscano de Santiago de Compostela, ou SanLo Domingo de Guzmán. 

Tanto a Basílica compostelana como a peregrinação jacobcia foram favo reciclas durante sécu
los pela intimidade real, e as acções de mecenato levadas a cabo sob os seus auspícios tiveram um 
fiel rellexo na progressiva renovação cultural e artística. Os reis continuaram a ser os mais gene
rosos com as suas dádivas. Agradecidos ao Apóstolo e perante a esperança de continuar a contar 
com o seu favor, deixavam no Tesouro ela Catedral oferendas de grande valor e significado. Arai
nha Dona Urraca deixou uma cruz com Lignum Domini, que segundo as Actas Capitulares era "de 
plata sobrcdorada, co11 t111 Corxofíjo e dos ymagenes de nucstra seliora e San Juan. AI pie 1111 escudo 

" LÓPEZ FERREIRO, A.: op. cit., volume V, pp. 94 e seguintes. 

" Libc1 Sancti Jacobi. "Codcx Ce1/ix1i11tts , op. cit. Libro V. Caphulo IX, pp. 568-569. 

'" Historia Co111postclc111<1, op. cit., p. 383. 
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um la'> w mm d" Caslil/a"1
''. Embora um dos maiores presentes da soberana tenha sido, possivel

mente, a Cabeça de Santiago ou Santiago o Menor. Trazida de Jerusalém por O. Maurício, bispo 
de Coimbra e arcebispo ele Braga, acreditando que se tratava ela cabeça de Santiago o Maiorw, a 
reliquia esteve na igreja de S. Zoilo de leão e posteriormente em S. Isidoro. Dona Urraca entre
gou-a a Diego Gclm1rczll ; este Lê-la-ia colocado numa caixa de ouro, onde esteve até ao século 
XIV quando o arcebbpo O. Berenguel de Landoira mandou realizar o busto-relicário no local no 
que hoje se conserva1 

• 

Outros monarcas, estreitamente ligados à Galiza, como Afonso Vil, coroado em Santiago, e 
cuja c'>posa, Dona Bcrcngucla, descansa no Panteão Real; Fernando li , rei de Leão e Galiza, que 
peregrinou por cinco vezes e Aronso IX, ambos sepultados, por vontade própria na catedral de 
San tiago, ouiorgaram grandes favores e doações à causa apostóli ca. 

Porem, toda a Europa rcsponclc ·à chamada ela cidade cio Apósto lo, sendo, como nos a lvores ela 
pncµ,1 i na~·ao, l ·rnnça e Porr ugal que mantêm uma presença mais a cliva, tanto pela peregrinação 
c111 '>i me1.;111a como pela protccção do Caminho ele Santiago e cios peregrinos. 

1-Jn 11 37, (,uilherme X, duque de Aquitânia, vai novamente cm peregrinação a Santiago, a 
quem a 111onc surpreende perante o altar cio Apóstolo; também o fariam Luís VII, responsável pela 
1.;cgunda cruzada e l u1s IX, posteriormente S. Luís. 

\ 111011arquia port ugucsa, ja independente, continuou a mostrar uma atitude condescenclen
rt· pa1:1 lOlll a Igreja dl' ~anriago motivada tanto por inquietações devotas, como pelo desejo de 
111a111e1 c111 olntnda pnmanente ao Apóstolo as concessões portuguesas que os soberanos his
pano~ l1zna111ao1.;an1uario aposLOlico. Era habitual que os monarcas portugueses, além de razões 
pe-.~ºª'"· acrt'>n·111a-.'>l'l11 como causa cio seu altruísmo o jacobcu, e que de maneira geral confir-
111.b'>Clll as d1.,po'>içül's dos seus antepassados e cm particular "quanto tem a Igreja de Santiago 
no meu Reino( ... )" ' 1• 

D. t\ÍOn'>O li foi o primeiro rei português a ir em peregrinação a Santiago como tal. Este monar
ca ao longo e.lo seu reinado manteve vários litígios com o clero, cm particular com o bispo de Braga, 
que o excomungou. Esta circu nstância não fez O. Afonso desistir da sua intenção de peregrinar a 
Composrcla, viagem que realizou cm 1120. Conhecido como "o monarca leproso", por ter sido 

"clt' p1111e1 c/0111111/<1. w111 11111 c111dfixo e c/11as imagens de nossa senhora e Scio)oc1o. Ao lado 11111 escudo com as armas de 
C.11\tr/11 "Ll \RR \I .. \ .. op. dl., pp. 81-82. 

l111c1.1l111cn1c C1cl11111l'Z an~i1.1ria a ll''oC de que poderia ser a cabeça de Santiago o Maior, no entanto, ao contradizer
.,,. l°'l•I 1dc1a wm a d.1 prco,cn~-.1 do corpo m1cgro cm Compostela, rapidamen1e procuraram esclarecê-la. concluindo que 
-.e ir.11.w.1 d.1 t.1lw~-.1 de ..,,1nuago o Menor. Hisioria Co111pos1clana, op. ci1. pp. 266 e 268. norns 732 e 736. e LÓPEZ ALSI
'\ \. 1 . ..,.11111.1go. una dud.1tl p;11,1 cl Aposiol". Em Sa111iago. La Europa dei Pcrrgri11ajc, Barcelona. 1993, pp. 54-55. 

J11,rc11111 ( cllll/1thldc111<1 , op. cu .. pp. 2()7-268: "E assim (a rainha Urrnca) ofcH'Cfll ao bispo ele Sa111iago 11111 grande 
tt'wurc1 11 e ulin 11 ck ~11111111.i:o. 11111 pcc/11(11 c/ci 11111111/0 cio Scnlio1, 11111 osso ele S. Es1rwlo t' c1111rci~ 1clü111ias como 11111 copo de 
jllclhl 

l l 1t•k111h1 h11.,lll, 1.11nhrn1 1k1101111n.1do Cap111 Argcntc11111, e de prata cinzelada e pedras preciosas. Ao longo do 
1c1111w li11 'l' .1il11111.111cl1' l' ,·,1l1ir1:.111tlo com pos1criorcs acrcscc111os ele pedras preciosas doadas pelo próprio D. Berenguel, 
·" g,·111.1-. g1l'n1-n1111.111.1-. ck 11111.1 rnkcç;io de aneis de D. Juan Garna Manriquc 011 o bracclc1c de D. Sucro de Quinóncs. 
1·1111 l' 11111.-.1 .. pn;;h. 

(, \Rt t \ L)IU). 1 t), l-.111111\lh de Ponugal a Santiago: os homes. as igrcxas, as coroas". Em Camiflos porwgueses 
clr 1w1t'~111111111111 e1 '>1111ri11~1• 111111111\ ~11/rxe1~. S:1111iago. 1998, pp. 237- 251. 
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afecLado por essa doença, é possível que acudisse ao Apóstolo para pedir o remédio para o seu mal. 
No seu LesLamento encomendou os filhos, a sua mulher e o seu reino a Sanliago, ao mesmo tempo 
que fazia uma doação de dois mil e Lrezencos maravedis anuais para que se celebrasse todos os anos 
uma missa pela sua alma na catedral de Compostela. 

Em L244 será O. Sancho, filho do anterior, a iniciar a peregrinação, talvez para agradecer a 
Santiago as vitórias obtidas na reconquista do Alentejo e do Algarve, para a qual contou com o 
apoio da Ordem de Santiago. 

Durante os úlLimos séculos da Idade Média a prática de peregrinação, ascética e de penitência 
tem uma sintonia perfeita com os valores da nova espiritualidade. Mas, é também o momento em 
que, ao lado do peregrino devoto e espontâneo movido pelo sentimento religioso, aparece a figu
ra do peregrino por encargo ou delegação em virtude de disposições testamentárias ou por impe
dimento para viajar por parte da pessoa que delegava. As peregrinações penais, muito comuns nos 
Países Baixos, serão especialmente notórias durante a primeira metade do sécu lo XV e, embora 
documenladas desde o século Xl, as peregrinações marítimas adquirirão também um grande 
impulso neste momento. 

Por via marílima destacam-se as do norte da Alemanha, Escandinávia e das l lhas Britânicas, 
ainda quando estas últimas estariam condicionadas pela complexa política de pactos entre os rei
nos de Castela, França e Lnglaterra. 

Prossegue, pois, durante todo o periodo o fluxo de devotos, que como prova do seu fervor jaco
beu, continuam a deixar presentes ao Apóstolo. 

Entre os que chegam ao Tesouro da 
Catedral , de fora do círculo real destaca-se a 
estátua-relicário de Santiago peregrino ou 
Santiago Coquatrix. Realizada em prata doura
da, esmalte, ouro, cristal e pedras preciosas, que 
foi doada à igreja ele Compostela por Godofredo 
Coquacrix, um influente burguês parisiense de 
finais cio século Xlll, princípios do XIV 

Afonso XI o Batalhador, rei ele Castela e 
Leão, armado cavaleiro perante o altar de 
Santiago, viaja para Compostela em 1332 antes 
da coroação e repete a viagem três anos depois. 
Aquando desta segunda visita, deixa duas lâm
padas como oferta e também se lhe atribui a 
doação do "olifante" de marfim e braceletes de 
prata, com os escudos de Castela e Leão, hoje 
conservados no Museu da Catedral. 

Emnun-rdicario d~ Sanriago Ptr(gn110 
doada por Godofn:do CO<juatrLY. 

Pmis, 1321-1324 
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De Lodas as peregrinações realizadas a ComposLela neste período, e também em períodos pre
cedemes e posLeriores, possivclmenLe foi a de Dona Isabel, infanta de Aragão e rainha de Portugal 
pelo seu casamcmo com D. Dinis (1261 -1 325), a que alcançou maior notoriedade. 

D. Dinis ele Ponuga l, grande devoto do ApósLolo, parece que nunca foi a Compostela, no 
enta nto deixo u cm testamento ao Cabido da catedral de Santiago trezentos rnaravedis para cele
brar a s ua missa de aniversário e a sua mone, em 1325, será Dona Isabel, "a Rainha Santa", que 
depois ele receber o hábiLo ele c larissa, empreende a viagem. Contudo, embora pretendesse pas
sa r despercebida , o anonimato seria quebrado quando fez a sua oferenda ao Apóstolo. Entre 
ou tros presenLcs havia urna coroa engastada em pedras preciosas, tapeçarias e panos com as suas 
armas - Ponuga l e Aragão- , as suas vestimentas ele corte, uma dalmática e os valiosos arreios do 
seu cavalo, correspondendo-lhe o arcebispo D. Berenguel ele Landoira com um manto ele pere
grina e um basLâo de praLa cm forma ele "tau". Dona Isabel deixaria, segundo testamento, quin
hentas libras para dividir emre os albergues e hospita is que existiam ao longo do percurso do 
Cti minh o po rtuguês. 

Segundo reza a tradição, teria volLado de novo em peregrinação fazendo todo o percurso a pé 
e co m um reduzido acompanhamemo. Hospedada num hospita l próximo ela catedral, a rua onde 
~t encon trava localizado eleve o seu nome, rua ela Rainha, a esta segunda visita ela rainha. Dona 
Isabel morreu Clll 1336 tendo sido enLerracla no convento de clarissas ele Coimbra, que ela pró
pria lunclo u. 

Para as f"unclaçócs mise rico rdiosas do rei de França, Carlos V o Sábio (1338-1380), o Cabido 
destinou a capela cio Sa lvador, hoj e co nhecida como "capela dos reis de França" ou de "S. Luís", 
cm cuj o arco principal consta a seguinte inscrição em letra gótica: " .. . est.a capelc1 s(nl)i salvadoris 
c111cjrcit depi11gcrc dom(i11us) rcxfrair(ie) ... ". O rei francês doou Lrês m il florins para missas - uma 
por dia- nesta capclai•. Cá lices, lâmpadas, entre outros valiosos objectos de ourivesaria conserva
dos no Tesouro catcclralício são mostra da deferênçia e devoção do povo francês, à margem do 
fa vor real. Como exempl o dis to e s imultaneamenle de doação por delegação refere-se o Santiago 
peregrino ele prala dourada e cinzelada entregue pelo matrimónio Roucel, Johannes e Johanna, 
nos primeiros anos do século XV. Roucel, militar cio reino ele França, como consta na inscrição ela 
obra, doará de "pane cio Perfeito"H. A Luís Xl (1423-1483), além de jóias, deve-se a doação dos 
antigos sinos ela to rre ela caledral. 

De procedência inglesa é o Retábulo Gooclyear. Realizado em alabastro policromado, consta ele 
cinco painéis nos quais se narra a vicia de Santiago o Maior. No Tombo F ela catedral está regista
do como doação realizada a 25 ele Maio de 1456 pelo cónego inglês Johanes Guclguar -John 
Gooclycar-, presumivelmente reitor da igreja de Chale na ilha de Wight2

" . 

" Bt\RR1\ L, A.: "'La Chapclle du Roi de Fram:c de la cathédrnlc de Saint-Jacques de Compostelle. Rcstauration du 
rr tabk". E111 C1m1p0Mcllr. caliicrs d"ccmlcs de recl1crclic cc c/'11istoirc co111pos1cllc111cs, n.º 2, Paris, 1993, p. 77. 

' "Do11rn111 rsw i11111gc111o11ol11r v11 rcio Srnlwrjol1111111cs dt: Rouccl, 111ilitar do Rci110 de Frn11ça, e a sua csposa j ol1an110 por 
111111111 clr Drn~ rele . Jcrrnlio da Gcr li ~a. E c 11 jolic11111cs trouxe-o de Paris dn porcc do />c1feito. Rogai por eles", BARRAL, A.: 
'"Ourivcna cn honor de Santiago''. Em Scmtiago. Xdn11rc~ (catálogo da exposição), Santiago, 1999, p. 146. 

'º i\lORJ.\LEJO, S.: ''Rctablo de la vida de Sant iago oferecido por John Goocl)'car". Em So11tiogo, Comilio de Europa. 
C11lri> .1· rnh111c1 rn 111 pc1t·,li1 i11c1cio11 11 Co1111wsrcla , Samiago. l 993, pp. 506-507. 
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Fruto do patrocínio real , episcopal e das doações de peregrinos, juntamente com a munificên
cia de alguns nobres, como o conde de Lemos, será a obra do baldaquino da catedral, erguido em 
H68, sob o pontificado de Fonseca II (1464-1507), e que possuía uma variada decoração realiza
da com engranzamento de jóias. 

As trocas produzidas no espírito inicial da peregrinação jacobeia; os momentos de crise políú
ca da monarquia hispana e as tensões que, desde os primeiros anos cio século XIV, se vêm mani
festando entre a coroa e a Igreja de Compostela provocariam, no fim do perfodo medieval, um pro
cesso lento mas contínuo de regressão no movimento jacobita. 

Os Reis Católicos ( 1457-1517), cujo reinado marca a transição para a Idade Moderna, serão os 
responsáveis pelo testemunho cios seus antecessores e, apesar de pouco a pouco terem assentado 
as bases do que seriam as novas relações Igreja-Estado dos tempos modernos, não hesitaram em 
viajar para Santiago para prestar honras ao "Padroeiro de Espanha" e baluarte da cristandade, 
antes da tomada de Granada, última etapa da Reconquista. 

1 

1.-
1 

__ .... ....._,_ 

Sc1111111go Pa~gri11<1. Ce111rlcr 
tlti llow11<1I Rrt1I ck Scm1wgo 
ck Co111pos1rlcr 
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Em l 486, realizam uma visita a Santiago, que daria como fruto a fundação do Hospital Real 

pa ra peregrinos, dotando-o co m um te rço elas rendas provenientes do Voto ele Santiago cio Reino 

ele Granada -os outros dois terços deveriam ser distribuídos encre a obra ela Catedral e o Cabido-. 

A construção do novo hospital Leria início com ·o n ovo século, em 150127
• 

As doações modernas e contemporân eas 

Durante uma boa pane do período moderno produz-se uma tendência regressiva do fenóme

no jacobeu , a tribuído de um modo geral à irrupção das ide ias reformadoras e humanis tas. De 

facto, o movimento reformis ta e o avanço e o desenvolvimenLO do protestantismo afecLOu sobre

tudo a lgu ns países ele en ra izada tradição jacobeia como os Países Baixos, os Países Escandinavos, 

as 11 has Britânicas - por iníluências d o anglicanismo-, Alemanha -agora luterana- e inclus ive 

rrança , imbuída pelas ide ias calvinisLas. Mas também a presença do Santo Ofício provocou que os 
que se mantinham íiéis a Roma, mu itos ele origem humilde, não conseguissem atravessar facil

mente as fron te iras h ispanas. 

A ocu il ação elas relíquias apostólicas pelo arcebispo Juan de Sanclemente em 1589, perante a 

ameaça ele saque cio pirata Francis Drake; a insegurança do Caminho de Santiago devido ao cres

t l'lllC' numero ck ard ilosos, vigaris tas e delinquentes que se esco ndiam sob o hábito ele peregrino 

ou a polcmica surgida à vo lta cio pad roado cio Apóstolo no primeiro terço cio século XVll , foram 

ou tros acontcti111c 11 tos que afectara m o no rmal desenvolvimento da peregrinação jacob eia. 

Nao olis tan lc, tanto no período renascemis ta e ela Contra-reforma como durante todo o perí
odo bélrroco continuara m a levar-se a ca bo obras de embelezamento da catedra l até transformá-la, 

tant o a 111 ve l exterio r como interior, no aspecto que apresenta actualmente. 

Não faltaram visi ta ntes ilus tres, mas também gentes modestas e religiosas que, no seu d esejo 

de venera r o Apósto lo, não esqueceram os seus presentes e venerar as re líquias ele outros santos 

e márti res que ao longo cios sécu los, e por dis tintas vias, chegaram à basílica de Compostela. 

Algumas des tas re líqu ias são as das santas virgens Florina e Paulina, conservadas ambas em bus

LOs-re licários de prata e esmalte realizados pelos Ced eira, ourives portugueses, doadas em 1520 
pelo imperador Ca rlos V Emre as doações votivas ao Apóstolo figura também um quadro de ouro, 

ofena cio rei Fil ipe li. 

Nos ú ltimos séculos da Idade Média a oferenda tinha-se tornado um costume, por parte de 

muitos nobres e cava le iros, daqueles e lementos que melh or os representam, e sem dúvida os 

ma is apreciados por eles. Assi m, começa a ser frequente que depositem os seus arneses como ex

vo tos aos pés do Apóstolo Santiago, cavaleiro entre cava leiros, sob cuja invocação tantas batalhas 
tinham sa lvo em defesa ela fé. Be m poderia incluir-se dentro deste tipo de doações "cavalheires

cas" o ga lhardete da Nave Capitana de Lepanto, que D. J oão de Áustria levou para Santiago, 
depois da vitória de 1571. 

·· LUCA~ ALVr\REZ. t-.1. : '"Ccdula dos reis Fernando e Isabel pola que se dan poderes a D. Diego de Muros, deán de 
:inntiago, para proccd~r <i rons1ruccio11 do Hospital Real de Sa111iago". Em Santiago. Cm11i1io de E11rop11. Culto e culru ra 11a 
l'ncgti11r1do11 CI Co1111'osrd<1. Santi:igo. 1993, pp. 3 l 6-3 17. e REY CASTELAO. O.: "A coroa e a lgrexa de Santiago". Em 

wuíago. Xrl11111c: (caialugo da cxposi<;flO), San1 iago, 1999, pp. 117-122. 
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Tradicionais oícnas ao Apóstolo foram desde muito cedo as cruzes e as lâmpadas. Esle costu
me manter-se-ia e já no último terço do século XVI eram vinte e três as lâmpadas que pendiam 
diante do Ahar-Mor da catedral. Entre elas encontrava-se a que em 1502 foi doada por D. Manuel 
de Ponugal. A estadia do rei ponuguês em Santiago durou três dias, deixando abundantes esmo
las e a mencionada lâmpada em agradecimento pelas suas campanhas marílimas e por outros favo
res pessoais. Era ele prata, com forma de caslelo, possuía cinco chamas e presume-se que era uma 
das mais sumptuosas ele todas as que iluminavam o templo. Segundo vontade ele D. Manuel, deve
ria estar acesa dia e noite, pelo que a dotação para mantê-la era conslantemente renovadau. Uma 
disposição tcstamcntária elo seu íilho João lll (1502-1557) estabelece que se libertem quinze mil 
reais do almoxarifado de Ponte ele Lima para a manutenção da lâmpada, dotação que Filipe 11 
aumentou para quarenta e oito mil reais em 1591. Muito deteriorada, foi substituída por outra 
mandada pela rainha Dona Maria, em 1782, que também actualizou a clotação29

• 

A grande rerorma barroca da capela-mor da Catedral, iniciada em meados do século XVlll, 
seria realizada , como em ocasiões precedentes, sob os auspícios da coroa e do arcebispado. Filipe 
lV e o arcebispo Monroy seriam os grandes mec~nas da obra. Uma clara amostra da efectividade 
barroca, é hoje o esplendor da ourivesaria de Compostela da época. Para as obras, realizadas entre 
1694 e 1704, Filipe lV doará uma colecção de reposteiros napolitanos aos quais se juntariam 
outras doações reais realizadas previamente. No entanto, o grande mentor e mecenas será Monroy, 
que entregará uma grande quantidade de peças de ouro e prata. Parece que alguns destes objectos 
foram conccnados directamente pelo arcebispo com os ourives, outros seriam pelo Cabido da 
Catedral, contudo, ele também colaboraria directamente na sua elaboração com dinheiro, pedras 
e metais preciosos)(•. 

Outras oíerenclas significativas são, o quadro ele S. Cristóvão, de bronze, prata e coral, do 
segundo quarto do século XVII e uma lâmpada , presentes de D. José de Áustria; uma cruz, um 
candelabro, um relevo e um relicário com as relíquias de Santa Novella e S. Gaudencio que 
foram doadas cm 1690 por Carlos 11 de Áustria e Mariana de Neuburgo ou a imagem de 
Santiago Matamouros , do último terço do século XVLl, que será uma elas mais espectaculares 
doações misericordiosas realizadas à catedral. Trata-se de uma obra-prima ela ourivesaria barro
ca lusitana realizada em prata, doada pela duquesa de Aveiro, Dona Maria, no Ano jubilar 
Compostelano de 1677J1• 

"' Numa cana r~gia , datada de 28 de Março de 1501, o monarca designa o fidalgo galego Diogo Sarmento para que 
suceda a João A baldes na miss;io de "mandar alumiar e acender" a lâmpada que cswva cm Sallliago, de "maneira que con
tinuamente esteja C1ccs11 de noite e de dia" . Vid. VAQUERO MORENO, H.: "UI pcregrinación a Compostela". Em Santiago. 
Xelmuez (catálogo da exposição). Santiago. 1999, p. 186. 

"' Parece que como motivo da entrega da nova lâmpada, o Cabido da catedral decidiu corresponder a Dona Maria 
com uma relíquia da Cabeça de Santiago Alíeo, sendo esta uma das ocasiões cm que se abriu o busto relicário desde 1601. 
Vid. ZEPEDANO )' CARNERO. J.M'.: Historia y dcscripción arqueológica de la Basllica Compostelana, Sallliago, 1850 
(edição fac-s1mile, Sallliago, 1999), pp. 189-190. 

•• TAÍN GUZMAN, M.: ~Monroy y la orfebrerla dei altar dei Apóstol: el sentido de la magnificencia~. Em Platcria y 
azabache cn Santiago ele Composrela. Objetos liuirgicos y devocionales pora cl rito sacro y la pc1cg1in11ció11 (ss. IX-XX). 
Santiago, 1998, pp. 253-302. 

11 SINGUL LORENZO. F.: "Sanliago matamoros de la duquesa ele Aveiro". Em Por10-SC111tiago. La cspirirualidad y la 
percgri1111ci611 jacobcas (catálogo da exposição), Santiago, 199Q, pp. 76-77. Idem: "Santiago matamoros de la duquesa de 
Aveiro". Em SC111tiago. Xclml1cz (catálogo da exposição), Santiago, 1999, pp. 668-669. 
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É ceno que à medida que avançavam os séculos XVIll e XIX, cada vez era mais difícil encon
trar a imagem cio peregrino de séculos anteriores e embora a peregrinação moderna não tivesse 
sido interrompida, adquire um carácter cáda vez mais local. As gentes que se dirigem a 
Compos te la são fundamentalmente espanhóis e portugueses, pelo menos até meados elo século 
XIX, alLUra cm que voltaria a produzir-se um renascimento gradual. Renascimento consolidado à 

volta de uma série de factos concretos. A publicação em 1845 e 1865 de alguns estudos sobre o 
Pórtico da Glória da catedral de Santiago e o esvaziar das suas esculturas para o South Kensington 
Museum -hoje VicLOria &: Albert Museum-; monografias sobre a catedral e as crónicas de viajan
tes curiosos que se aproximavam de Santiago, de repercussão internacional, ou o achado, duran
te umas escavações, da edícu la e do sepulcro do Apóstolo, oculto durante quase trezentos anos, 
aumcmam de novo o interesse, já não só pela peregrinação mas também pela cidade em geral e 
por iodo o jacobeu, em particular. 

Viagem artís tica, turismo, procura da solidão, desejos de reencontro com o passado ou inquie
ta<;ao religiosa .. . são mú ltiplas as razões que movem o homem contemporãneo a iniciar a viagem 
a Compostela. O que parece perdurar é a vocação universal cio Caminho de Santiago, a cuja 
a1racçao se rend eram os cinco continentes, e o hábito de continuar a depositar oferendas perante 
o t\pósrolo a quem uma maior homenagem se lhe rendeu. 

Duran1c a segunda metade do século XVI!l o espaço litúrgico da Catedral ver-se-á enriqueci
do com um conjunto de lâmpadas de prata doadas pelo mestre-escola D. Diego Juan de Ulloa. 

' thU/'CUlrl\ clowfu , ,,.,, n D11·go 

}1111111/r l 'll il<I 
Rm1111. 111111' l írllw/1n. 171>4 
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Trata-se de Lrês lâmpadas, uma central com um medalhão oval presidido pela Virgem, e duas aran
has, que componam a imagen da Virgem das Dores uma e de Santiago peregrino a outra. 
Proíusamcnte decoradas, dentro do mais puro estilo rococó, foram realizadas em Roma pelo ouri
ves papal Louis Valladier12• 

Outras atenções para com o Apóstolo e a sua Igreja são o jogo de cálices e copos de vinho, doa
dos pelo arcebispo Múzquiz ou um Píxide, que no Tesouro da Catedral recorda a oferenda real de 
1859, realizada pelos duques de Montpensier em nome da rainha Isabel 11. Embora, talvez, a mais 
significativa seja a urna apostólica, de prata fundida e cinzelada realizada pelos ourives de 
Compostela José Losada, Ángel Rey e Ricardo Martínez33• 

já no século XX, chegarão ao Tesouro de Santiago o cibório doado pelo marechal Petain; o cáli
ce ele Acção CaLólica ou a vieira de prata, ex-voto entregue pela Itália no Ano Santo de 1993. 

Da mesma maneira que não chegaram até nós os nomes de milhares de devotos oferendes, os 
espólios, os roubos ocasionais e outras circunstâncias, como a fundição ele muitas peças em dis
LinLos momentos da hisLória, ou por se encontrarem muito danificadas ou porque pareceram obso
letas para o gosto reinante na época, impediram que se conseguisse conhecer valiosos objectos 
depositados durante séculos no Tesouro catedralício. 

O culto jacobeu, para além de ser exclusivamente litúrgico, conveneu-se na consignação pro
funda da misericórdia dos peregrinos jacobitas que honrarão Santiago e a sua Sede em todos os 
aspectos, do qual é amostra as inúmeras oferendas vindas de todos os lugares do mundo. A busca 
do milagre perante a necessidade de procurar a redenção eterna e o perdão dos pecados, essência 
da peregrinação, teve deste modo, um reflexo no aparecimento de novas devoções, na consoli
dação de outras já exisLentes e no fortalecimento do padroado do Apóstolo, a cuja devoção se 
dedicaram múltiplas igrejas. Daí que as dotações de jóias e tesouros ao longo de toda a Rota jaco
beia seja uma constanLe durante os séculos de peregrinação. 

Bibliografia: BARRAL, A.: "La Chapelle du Roi de France de la cathéclrale de Saint
jacques de Compostelle. Restauración du recablc", Compostelle. Caliiers d'études de 
reclierchc cL c/ 'li istoire compostellanes, Nº 2, Paris (1993), pp. 76-81. Idem: "Le dona
zioni riali (séc. IX-XIX)". Em La meta dei Cammi 110 c/i San Giacomo, Santiago, 1995, 
pp. 119-138. lclem: "La orfebrerfa sagrada en Compostela medieval. Las donaciones y 
la dcvoción a Santiago en los siglos IX-XV". Em Platcría y azabache en Santiago ele 
Compostela. Objetos litürgicos y c/evocionales para cl rito sacro y la pereg1inació11, 
Santiago, 1998, pp.57-95. Idem: "Ourivería en honor de Santiago". Em Santiago. 
Xelmírez (catálogo da exposição), Santiago, 1999, pp. 141-151; DÍAZ FERNÁNDEZ, 
j.M .: "Xoán lll de Portugal da instruccións para que se manteiia acesa ame o altar de 
Santiago a lâmpada doada polo seu pai, o rei don Manuel". Em Santiago, camilio de 
Europa. Culto e cultura na peregri11ació11 a Compostela, Santiago, 1993, pp. 424-425; 
FONTALNE, j.: "Cheminer vers \e Divin: les origines du pelcrinagc dans l'Antiquité". 
Em Compostelle. Cahiers cl'études de recherche cl d'histoire co111postclla11es, nº 2, Paris, 

11 SINGUL. LORENZO. F.: "Orfcbrería sacra, marco litúrgico y ccrcmonial. Tradición y renovación en la Catedral de 
Santiago dur:rntc la llustración"'. Em Plateria y a:::abacltc en Sanriago de COlllf'OStcla. Objcros li111rgicos y clcvocionalcs para 
cl rito sacro y la pcrcgrinación (ss. IX-XX), Santiago, 1998. pp. 305-343. 

" BARRAL, A.: "Ouriverfa en honor de Santiago". Em Saruiago, Xclrnlre::: (catálogo da exposição), Santiago, 1999, p. 
149. 
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1993, pp. 4-12; GARCÍA ORO, J.: "Os caminos de Portugal a Santiago: os homes, as 
igrcxas, as coroas". Em Carnifios portugueses de peregri11ación a Santiago. Ii-arnos gale
gos, San tiago, 1998, pp. 237-251; GONZÁLEZ MILLÁN, A.J.: "La Cruz de Santiago: 
una donación dei rey Alfonso lll al Apóstol y a su sede ele Compostela en el ano 874", 
Compostellalllmt (separam), Santiago, XXXVlll , Nº 3-4, Santiago (1993). Idem: "Los 
caminos de Santiago y las peregrinaciones". Em Huellas ]acobeas, Santiago, 1999, pp. 
44-72; /-llSTOR IA Compost.ela11a (Ed ição ele E. FALQUE REY), Madrid, 1994; JACO
M ET, H.: "A l'appel du jubilé". Em Cornpostelle. Cahiers d'études de recherche et d'his
Loire compostellanes , Nº 2, Paris, 1993, pp. 24-35; LE BRUM, j.: Vida de Santa Isabel, 
reina de Portugal , Madrid , 1949; LTBER Sancti Jacobi. "Codex Calixlinus" (Tradução 
cios professores A. MORALEJO, C. TORRES ej. FEO), Lugo , 1998 (reedição prepa
rada por X. CARRO OTERO); LÓPEZ ALSINA, F: Lâ ciudad ele Santiago de 
Compostela en la Alta Edad Media, Santiago, 1988. Idem: "La formación dei Camino 
ele Santiago". Em EI Camino de Santiago, Barcelona, 1991, pp. 27-36. Idem: "Santiago. 
Una ciudad para e l Apóstol". Em Santiago. La Europa dei peregrinaje, Barcelona, 1993; 
LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa A.M. Iglesia ele Compostela (11 vols.), 
San tiago, 1899-1909, (Edição fac-símile, Santiago, 1984); LUCAS ÁLVAREZ, M.: 
"Cédula cios reis Fernando e !sabei pola que se dan poderes a D. Diego de Muros, para 
proceder á cons trucción cio Hospital Real de Santiago". Em Santiago, Carniiio de 
Europa. Culto e c11/lura 11c1 peregrinació1t a Compostela, Santiago, 1993, pp. 316-317; 
MOR/\ LEJO , S. : "Retablo ela vida de Santiago ofrecido por John Goodyear". Em 
Sc111tic1go, Cm11il10 de Europa. Culto e wlt11ra 11a pregrinación a Compostela , Santiago, 
1993 , pp. 506-507. Idem: "Cruz de Ordolio li " . Em Santiago, Ca111i1io de Europa. Culto 
e rnlt11ra 11a pcrcgrinación a Co111postela, Santiago, 1993, pp. 269-271; REY CASTE
LAO, O.: "A coroa e a lgrcxa de Santiago". Em Santiago. Xelmírez (catálogo da expo
s i<,:i'to) , Santiago, l999, pp. 117-122; SERRÃO, V: "O culto de Santiago e a arte por
tuguesa na Idade Moderna". Em Santiago. Xelmírez (catálogo da exposição) , Santiago, 
l 999, pp. l 93- 199; SINGUL, F.: "Orfebrería sacra , marco li túrgico y ceremonial. 
Tradic ió n )' renovación en la Catedral ele Santiago durante la Ilustración". Em Platería 
y azc1/Jac/1c en Santicrgo de Compostela. Objetos liLLirgicos y devocionales para el rito sacro 
y la pcrcgrinaci611, Santiago, 1998 , pp. 305-343. Idem: "Santiago matamoros de la 
duquesa ele Aveiro". Em Porto-Santiago. La espiritualidad y la pereg1inación jacobeas 
(catálogo da exposição), Santiago, 1999, pp. 76-77. Idem: : "Santiago matamoros de 
la duquesa de Aveiro". Em Santiago. Xelmirez (catálogo da exposição) , Santiago, 1999, 
pp. 668-669. Idem: "Santiago en Hispania. Testimonios ele una historia". Em Todos 
co11 Santiago. Patri11io1tio eclesiástico (catálogo ela exposição), Santiago, 1999, pp. 35-
H; TAÍN GUZMÁN , M.: "Monroy y la orfebrería dei altar dei Apóstol: el sentido de 
la magnificencia". Em Plc1tería y azabache en Sa11tiago de Compostela. Objetos litúrgi
cos y clevocior1ales para el rito sacro y la peregrinación, Santiago, 1998, pp. 253-302; 
VAQUERO MORENO, H.: "A peregrinación a Compostela". Em Santiago. Xelmírez 
(catá logo da exposição), Santiago, 1999, pp. 181-191; VAQUERO MORENO, H. e 
OLIVEIRA MARTINS, A.M. ele: "Figuras da realeza portuguesa en peregrinación a 
Santiago". Em Santiago, Camifio de Europa. Culto e cu ltura na peregrinación a 
Compostela , San tiago, 1993, pp. 99-119; VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, j.Mª 
e URÍA RÍU, j.: Las pcrcgri11acio11es a Santiago de Compostela (3 volumes) , Madrid, 
1948-1949 (edição fac-símile , Pamplona, 1992); ZEPEDANO Y CARNERO, j.Mª.: 
Hi storia y dcsci-ipción arqueológica de la Basílica Compostelana, Santiago , 1850 (edição 
fac-símile, Santiago, 1999). 
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Colecção de numismática medieval e moderna portuguesa 
Séculos XIII-XVI 
Cobre, várias medidas 
Santiago de Compostela, Museu da Catedral 

A presença de moeda portuguesa na Galiza é um acontecimento frequente na Baixa Idade Média e 
primeiros momentos da Idade Moderna, embora seja pouco conhecido pelo escasso desenvolvi
mento da investigação numismática na Galiza, particularmente no referente aos tempos medievais 
e posteriores. São vários e diversos os factores que ajudaram a esta transferência de numerário por
tuguês para a Galiza. O primeiro, está claro, a proximidade geográfica, com o qual se relaciona um 
segundo baseado nas importantes relações económicas entre ambas áreas. Outro factor importante 
foi a endémica escassez de moeda na Galiza medieval, ao que teremos que vincular a quarta e últi
ma circunstância a ter em conta, e que deriva do especial valor intrínseco que tem a moeda portu
guesa em alguns momentos da sua evolução. Não podemos tão-pouco esquecer a iníluência que a 
peregrinação pode ter Lido no caso concreto de Compostela, embora resul te dWcil, senão impossí
vel, diferenciá-la dentro de um âmbito de relações tão intensas e circunstâncias tão complexas. 

A proximidade geográfica, ainda que afectando toda a zona galega, incide especialmente no facto de 
que será na faixa sul da Galiza e em particular na zona fronteiriça , onde encontraremos mais evidên
cias da presença e uso da moeda portuguesa. As menções em alguns dos canulários dos mosteiros 
mais importantes dessa área ou em documentos de cidades como Ourense ou Tui, complementam
se com descobertas arqueológicas como as registadas no Castelo de Arauxo (Lovios, Ourense). Das 
relações económicas, são muitos os exemplos e poucos os estudos, mas remetendo-nos ao caso com
postelano, apenas temos que recordar os importantes interesses que a mitra compostelana mantinha 
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com Portugal e o íluxo de anesõcs, obras de ane ou maLérias primas que configuraram a linguagem 

arliSLica comum galaico-portuguesa no góLico tardio e primeiro renascimento. 

Os dois ulLimos fact0res Lêm mais interesse. As razões são o facto de pertencerem ao âmbiLo estri

to do uso e circulação das moedas e que, ponanto, Lenham uma maior e mais directa incidência 
no problema que Lentamos expor. Quamo à escassez ele moeda circulante deve-se mencionar a 
impo rtânc ia que tiveram moedas a lheias ao re ino caste lhano leonês ao longo de toda a Idade 

Média. Em primeiro lugar as francesas, com espécies como o dinheiro de Anjou, o de Megeuil ou, 
f inalmeme e de maneira mais inLensa, o dinheiro Lornês, ocasionalmente o schelling inglês, e nos 
ult imos scculos medievais a moeda catalano-a ragonesa. 

A moeda portuguesa aparece desde as primeiras cunhagens, mas a sua incidência, que implica o 
<,cu uso como moeda de pagamento, aparece ou manifesLa-se com maior clareza a partir do sécu
lo XIII e in1ensifica-sc nos seguintes duzentos anos. O dinheiro novo de D. Pedro I encontrado 

11 0 clau~tro da Ca1cdral de Sa ntiago, juntamente a outras d escobertas semelhantes, é uma 

expressão dessa presença de moeda portuguesa, cuja frequência parece causar problemas à eco
nomia da rcr ra de Santiago e, talvez, às arcas da própria CaLedral, até ao ponto que num dos seus 
!'>lllodus - projcc10 de s1nodo do arcebispo Rodrigo de Paclrón em 1309- o arcebispo ameaça com 

a l''<crnm111 liao para quem a usa r. Mas a medida parece mais uma evidên c ia de preocupação ou 

i111po1encia que uma solurão, pois apenas uns anos depois encontramos o próprio arcebispo -D. 
Juan ITrnanlkz da 1 imia- cobrnnclo rendas cm moeda portuguesa na área mais meridional do seu 
srnhorin (Vigo, Rcclondc la). 

1\ prc-.enra dl' moeda por1uguesa na Galiza, adquire um carácter um pouco diferente quando em 

li11.11s do sendo XV se produz a famosa billion faminc que afecta a todo o mundo ocidental. 

Pwduz-se ag(ira a introdução massiva ele peças de cobre para uso frequente, uma intrusão que 

c"iarn dominada pelos co nhecidos "cc itis". A importâ nc ia da s ua incidência fica patente na gran 

de quamidadc deles, cncomrada no subsolo da Catedral de Santiago, até ao pomo de resultar a 

especie mais abundante ele Lodo o registo numismático: em todas as inLervenções efectuadas cons

rn1ou-se a presença ele ccitis nas s uas diversas variantes e abrangendo todo o período ela sua 

cxisu:ncia. desde a s ua c riação por Afonso V até ao seu desaparecimento definitivo com D. 
Sebaslião 1. Apesar da mencionada circunstância especial em que aparece o ceitil -escassez da liga 

mctalica e íonalcza da moeda ponuguesa devida ao ouro africano- Lemos que continuar a contar 
com a prolongada ins ufic iênc ia de moeda c irculante, co mo evidenciaria o uso também neste 

momento ele moedas francesas e navarras, e a facilidade que o cobre oferece para uma economia 

dominada por transacções de pouco valor monetário. 

José Suá rez O tero 

Bibliograíia: SUAREZ OTERO, j.: "Arqueología )' percgrinación.La moneda )' la pere
grinacion marítima". Em ALMAZÁN V. (ed.): Actas dei lf Congreso lntenwcional de 
Estlldios )acobcos: L<1s rntas ALlw11icas de pcregri11ació11 a Sa11tiago de Compostela , 
antiago. 1998. pp. 19-218. Idem: "Comercio e peregrinación. Artesanía medieval 

compostelana en Europa" . Em SI GUL, F. (cd.): Pratcna e azibeclrc en Santiago de 
Co111pos1c/e1. O/Jxctos litruxicos e clcvocio11ais para o rito sacro e a percgri11ació11, 
Santiago , l 998. pp. 99-124. Idem: "La catedral de San1iago de Compostela: Cicn ai'los 
de arqurnlogia". Em VALDÉS, r: (coord.): La Pc11í11su/a l}n'rica y e/ tvfcditerr{111co entre 
los siglc" \i y XII. li . t\/111c111:::or y los terrores dei 111ilc11io, Codex Aquilarcnsis 14 
(Aguilar de Carnpoo) 1999, pp. 39-72. 
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Capa pluvial chamada "da Rainha Santa Isabel" 
Doada pelo pároco de Nendos, Beltran de Croix 
Último quartel do século XVI 
Brocatel vermelho e amarelo com íios de ouro, 280 x 150 cm 
Santiago de Compostela, Museu da Catedral 

Entre a rica colecção de vestes e ornamentos litúrgicos da Catedral de Santiago, destacam as oito 
capas da chuva do século XVI, tradicionalmente chamadas "ela Rainha Santa Isabel de Ponugal'', 
que foram doadas ao Cabido da Catedral pelo arcediago de Nendos D. Benrán de Croix, segundo 
inscrição bordada numa delas (FERNÁNDEZ SÁNCl-IEZ,J. M. e FREIRE BARREIRO. F.). o facto de que 
tão ricos tecidos se vinculem com o nome da Rainha Santa, parece que se deve à grata recordação 
que na Catedral deixou a memória da peregrinação da soberana e as generosas oferendas brinda
das pela rainha no altar de Santiago em 25 de Julho de 1325. Em tão relembrada ocasião, San ta 
Isabel doou ao Apóstolo a sua coroa, vestes de cerimónia, tapeçarias heráldicas e parte da sua bai
xela (LÓPEZ FERREIRO), recebendo em troco a sua piedade, ele mãos do arcebispo Berenguel de 
Landoria, um báculo rematado em Tau e uma abóbora, atributos da sua peregrinação penitencial 
a Compostela, empreendida seis meses após o fa lecimento cio rei D. Dinis. A colecção de capas 
doadas pelo arcediago de Nendos, correspondem ao mais notável das artes têxteis do 
Renascimento europeu, nas quais se combina com grande requinte o bordado e o tecido (BENITO 
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GARCIA, p. 171). O corpo desta espectacular peça está confeccionado com tecido de cânhamo e 
!>cela adamascada, de co res vermelho e amare lo. Este tipo de brocatel tem uma origem italiana, 
embora também seja característico das melhores oficinas têxteis ele Valência e Toledo. Os borda
dos da roda e capuz de cada uma destas capas estão realizados com uma técnica conhecida como 
de ouro matizado, que consiste em estender os fios cobertos de ouro horizontalmente, fixando-os 
à superfície que se quer cobrir através ele finas sedas que os vão envolvendo e que definem as ima
gens, cenas e motivos ornamentais. As zonas de maior delicadeza, como podem ser as carnações 
cios apósto los, bordam-se ao matiz, técnica conhecida com o nome de pintura à agulha. O resul
tado final é ele grande riqueza, pela grande quantidade de ouro empregue, tendo como resultado 
uma peça ele grande qualidade para acentuar a pompa do cerimonial sacro. Um cerimonial que 
manteria umas formas especial mente cuidadas, como correspondia ao esplendor e complexidade 
cio ce rimonial litúrgico con tra-reformista na Catedral de Santiago ele Compostela. 

Francisco Singul 

Bibliografia: BENITO GARClA, P: "La colección de ornamentos litúrgicos de la cate
dral compostelana". Em Santiago. La Esperanza (catálogo da exposição), Santiago, 
1999, pp. 171-177; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,j.M. e FREIRE BARREIRO, f: Gttía de 
Sc1111ic1go y sus alrecledorcs, Santiago, 1885, p. 171; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de 
lt1 S<111ta A. M. lglc:sic1 de Sw1tiago de Compostela , Vl, Santiago, 1903, pp. 297-300, 
apêndice XIX, pp. 83-86. 
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Epifania 
Trabalho inglês, século XV 
Alabastro policromo, 37 x 25 x 6,5 cm 
Santiago de Compostela, Colecção exposta ao público de San Martin Pinario 

Lindíssimo relevo em alabastro que ainda conserva restos da sua policromia. Procede de alguma 
oficina inglesa do século XV e ainda não se encontrou documentação sobre a sua história ou a sua 
procedência. Esta epifania foi localizada no Arquivo Histórico Diocesano, manteve-se inédita até 
ao ano de 1997, quando foi exposta cm Ourense, na amostra sobre a Galiza medieval, dentro do 
projecto "Galiza, Terra Única''. 

A presença na Galiza deste lipo de placas em relevo, geralmente agrupadas numa estrutura de 
madeira formando pequenos retábulos e que nunca costuma superar os 40 cm. por placa, é mais 
habilual cio que se poderia imaginar inicialmente. É um tema que tem sido objecto ele estudo por 
parte de diversos autores espanhóis como Hernández Perera e Alcolea. Segundo estes investiga
dores, seria possível estabelecer vários modos de viagem para estas peças: o auge das relações 
comerciais entre o norte de Espanha, a Gáliza em particular -e sobretudo o porto de A Corunha
e Inglaterra durante a Baixa Idade Média. Esta situação ver-se-ia incrementada pelo aumento das 
peregrinações a Compostela por via marítima -temos um valioso exemplo disso mesmo no retá
bulo Goodyear do Museu da Catedral de Santiago, oferenda ele peregrinação de um pároco inglês 
no ano de 1456-. Para além das oferendas, teríamos um maior número de peças, de menor cate
goria, que teriam sido trazidas por peregrinos britânicos com o fim de custearem a estância na 
Galiza através da venda das peças - como assinala Sánchez Ameijeiras-. juntamente com tudo o 
que referimos anteriormenLe, há outra quantidade importante de obras que iriam chegando até 
nós através da sua venda posterior, devido à Reforma protestante e a iconoclastia dela derivada e 
promovida por Henrique Vlll. Neste caso, o principal mercado estará em França. 

Como surgiram estes relevos e alcançaram tal desenvolvimento comercial? Até meados do século 
XlV seriam empregues, em 1 nglaterra, para sepulcros; mas a partir de então foram tendo cada vez 
mais mercado, sobretudo na elaboração de representações, convertendo-se, a partir de 1420, numa 
autêntica indústria , com fabricação em série e repetição sistemática de tipos e temáticas. Seriam o 
equivalente contemporâneo das tabuitas de pintura Oamcngas, com o destino primordial de serem 
imagens de devoção particular nas casas ele burgueses europeus do século XV. Conforme avança
mos no tempo e o processo industrial aumenta, produz-se uma perda paulatina de qualidade e 
baixa também o preço. 

A Epifania que nos ocupa pertenceria, possivelmente, a essa época de apogeu do segundo terço 
elo século XV. Lamentavelmente, chegou até nós mutilada na sua pane superior, pelo que não 
podemos saber se estaria coroada pelos típicos castelos amuralhados (explicados como uma con
cepção medieval do céu) ou por tracejados atravessados (em ocasiões talhados em relevo em dis
tintos blocos) que são mais comuns neste periodo de esplendor em que a industrialização começa 
a desenvolver-se. Também não sabemos se estaria em separado ou se formava parte de algum retá
bulo com outras placas, seguindo um determinado programa iconográfico (seguramente dedica
do a Maria, que eram os mais habituais). Também nos chegou com restos bastante escassos de 
policromia, os quais são mais facilmente apercebidos nos vermel hos das vesti mentas dos magos 
(na parte superior). 
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A cena está construída em dois registos, com sentido narrativo. No superior, que é o que está 
mutilado, distinguimos as imagens dos Reis Magos que se estão a aproximar para adorar o Menino 
jesus e para lhe entregar presentes que levam nas suas mãos. No inferior, que centra a composição, 
aprecia-se a Sagrada Família e a adoração dos Pastores. 

As figuras são hierarquizadas da seguinte forma: a imagem da Virgem Maria situa-se no centro, 
erigindo-se em protagonista quase exclusiva da cena; à sua esquerda, num plano inferior, está S. 
José. O Menino jesus, posicionado aos pés de sua mãe e em primeiro plano, está representado com 
as roupagens características da época medieval e reclinado num leito que, mais que de palhas, 
parece de ondas e com a mula e o boi, em tamanho pequeno, como escolta. No resto da compo
sição destaca a figura no ângulo esquerdo, a mais pequena do conjunto, em atitude de quem ora 
- não é rara a presença do doador neste tipo obras, muitas feitas por encomenda-. 

A profundidade que mostra esta Epifania consegue-se sobretudo em base da justaposição de ima
gens e abundantes pregas nas roupas. Tudo isto seria, aliás, acentuado pela rica policromia que, 
na actualiclade, não podemos apreciar. O rosto e as atitudes são suaves e os olhos, que se desta
cam com a policromia , estão muito marcados e ligeiramente encurvados (não tanto como nas 
obras mais elaboradas de modo mais industrial). 

Ramón Yzquiero Peiró 

Bibliografia: ALCOLEA, S. : "Relieves ingleses de Alabastro en Espafla. Ensayo de cata
logación'', Archivo Espaflol de Madrid, n.0 173/76 (1971), pp. 137-153; CHEETHAM, 
E.: English Medieval Alabaslers, Londres, 1984; HERNÁNDEZ, J.: "Alabastros Ingleses 
en Espafla", Revista de Arte Goya, nº 22 (1958); SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R.: "A impor
tación de obras ele arte na Galicia Tardomedieval''. Em Galicia Romanica e Gótica, 
"Galicia, Terra Única", Santiago, 1999. 
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Santiago Matamouros da Duquesa de Aveiro 
Escola portuguesa (?), 1677 
Prata, 58 x 40 x 30 cm 
Santiago de Compostela, Tesouro da Catedral 

A iconografia de Santiago Matamouros, derivação do ]acobus Miles Christi, entronca com a sensi
bilidade heróica que se foi desenvolvendo nos reinos cristãos peninsulares na sua projecção polí
tica e territorial em direcção ao sul islâmico. Num ambiente social e moral favorecedor da subli
mação do ideal de cruzada contra o Islão, a imagem do Apóstolo como guerreiro celeste e pronto 
a combater ao lado das hostes cristãs converter-se-á num emblema do padroado de Espanha e 
modelo ele vinude para uma cavalaria feudal hispano-cristã com as aspirações de transcendência 
e prestígio. A origem de tão particular iconografia bélica tem ele ser procurada na célebre minia
tura de Santiago equestre no Tombo da Catedral compostelana (primeiro quartel elo século XVI), 
imagem simbólica de uma igreja triunfal que se apresenrava invencível perante os burgueses ela 
cidade, levantados em armas contra o seu arcebispo. As fo rças pacificadoras do ex-general 
Berenguel de Landoira, elevado à mitra compostelana pela cúria de Avignon, conseguiram chegar 
ao Íim das hostilidades anti-senhoriais da inquieta burguesia de Santiago, permitindo a entrada na 
cidade do novo arcebispo chegado de França. 

A evolução desta iconografia e a sua grande popularização em Espanha, França, Portugal e a 
América 1-lispana congratula-se com um progressivo enriquecimento icónico -inimigos vencidos 
aos pés cio Apóstolo- que incide na clareza inequívoca da mensagem. Em Portugal, a imagem do 
Santiago equestre e batalhador j á tinha sido utilizada no primeiro terço do século XIV, como mani
[csta o magnífico alto-relevo de Santiago Matamouros do coro baixo da Igreja Matriz da ordem de 
Santiago ele Cacém. O tema sobreviveu nos ciclos de Santiago das igrejas da Ordem, como o retá
bulo cio convento ele Palmela, atribuído ao mestre da Lourinhã (século XVI) . O facto de que a 
ourivesaria barroca portuguesa execute uma obra por encomenda como a presente, oferecida 
como ex-voto ele peregrinação pela duquesa de Aveiro à Catedral de Santiago em 1677, num 
momento em que a imagem identificadora de padroado ele Espanha não convinha aos comitentes 
ele um reino que tinha conseguido recentemente a sua inelepenelência, não deixa de ser significa
tiva elas encomendas que a nobreza europeia podia assumir no seu afã pró-jacobeu e devoto. 

Francisco Singul 
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AS RELÍQUIAS COMO ESPERANÇA: 
A TUMBA DE SANTIAGO 

José Suárez Otero 

A lumba de Santiago foi um dos lugares comuns da investigação jacobea e núcleo, geralmen
te, de uma esléril polémica centrada na veracidade hislórica ela sua cxislência e significado. Esla 
situação produziu, finalmet1lc, o esquecimento ou, pelo menos, a marginação cio papel ela própria 
tumba na evolução cio santuário do Apóstolo. A tumba é, portamo, a razão úllima da exislência 
do santuário a partir cio seu descobrimento nos inícios cio século IX. A sua eslrulura arquilecló
nica e o seu conteúdo -as relíquias cio Apóstolo e dois dos seus discípulos- não permaneceram 
ignorantes elas mudanças que o santuário sofreu no percurso ela sua vida, dcscmpcnhanclo, por 
vezes, um papel activo nas ditas mudanças. Porém, essa obsessão por contraslar a antiguidade ou 
não da eslruLUra arqui tcctónica que a alberga, identificar em pormenor a LUmba com o seu conte
údo (eslrutura e relíquias) em delrimento da primeira, e o peso nos estudos da peregrinação como 
fenómeno, têm ocasionado que o interesse pelo significado e a incidência ela tumba na evolução 
do santuário e cio culto fique nas preocupações pela sua forma originária e a sua interpretação his
tórica. Mas sempre a gravitar à volta da complexa questão sobre a presença real ou suposta do 
corpo do Apóstolo Santiago. 

Poderíamos supor que essa marginação está parcialmente justificada, visto que o mausoléu 
apostólico, como edifício com plexo que guarda relíquias, desaparece com a construção da sé 
românica. A partir dessa altura só a wmba permanece, embo ra mais como referência elo que como 
presença, dado a sua visão estar oculta aos fiéis. Contudo, o facto de não desempenhar qualquer 
papel estrutural na configuração cio novo templo não empece que, por meio das próprias relíquias, 
a tumba resulte decisiva na evolução que a partir ele 1105 vai sofrer o culto a Santiago. É nesle 
ponto onde, ao nosso juízo, a marginação do mausoléu Leve umas conseq uências mais negalivas. 

No cullO a Santiago Loda a riqueza e complexidade ela peregrinação jacobeia costuma ficar 
oculta so b os estudos cleclicados à particular liturgia ela Basílica compostelana, e ainda sob um 
facto fundamental sobre o qual ambos descansam: a presença das relíquias do Apóstolo. Uma pre
sença que susci ta a sua inclusão no marco mais amplo cio culto às relíquias e aos santos, de exten
so desenvolvimento e claras manifestações referentes à peregrinação propriamente. Contudo, esta 
questão -básica para perceber a evolução do cristianismo e as expressões da devoção popular na 
Idade Média- tem, aliás, sido objecto de diversos estudos de relevância. Não é, portanto, a nossa 
intenção, tratar aqui um problema extenso de mais a fim de podermos abrangê-lo num trabalho 
destas características sem cair na generalizacão e no tópico. Queremos e valorar o caso particular 
do corpo do Apóstolo e a sua tumba, suficientemente importante como exemplo sobre o qual 
reílectir, abrindo como campo ele estudo a relação entre a LUmba, o sanLUário e os fiéis no seu.sig
nificado e evolução histórica. 
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Enfoque do problema 

A ed ícula apostólica constitui a peça fundamental e a razão de ser da Basílica compostelana. 
Foi descoberta em estado semi-ruinoso a princípios do século IX no meio de um cemitério aban
donado e, desde essa altura, passou a constituir o núcleo vertebrador das construções destinadas 
ao culto elas relíqu ias que contém. A sua inclusão nas sucessivas igrejas fará com que, de uma ou 
outra forma, elas influam no seu estado de conservação. Deste modo, se num primeiro momento 
parece que não tenha sido substancialmente alterado, a posterior intervenção cio arcebispo 
Gelmírez no século XII e as modificações renascentistas e barrocas do presbitério alteraram e ocul
taram definitivamente o antigo edifício funerário. 

Devem ter transcorrido vários séculos até que a intervenção elo cónego A. López Ferreiro vol
tasse a trazer para a luz o que restava da tumba. Deste modo, o estudo sobre a eclícula saíu por fim 
da esc uridão imposta pela ocultação. A partir dessa altura são continuadas as aproximações a uma 
complexa problemática onde concorrem factores que se prestam mais à polémica apaixonada do 
que à refl exão sossegada: o carácter lendário de muita da informação herdada, a relevância como 
facto ele fé ela própria tumba , as imprecisões e inexacticlões das fontes históricas, as limitações dos 
restos arqueológicos conservados, e a importância ela presença e significação ela tumba para o seu 
enLorno imediato. 

O resultado fina l fo i a tendência a confundir os distintos aspectos que envolvem estas velhas 
arquitecturas e que, embora todas elas valiosas em si próprias , necessitam de estratégias ele vali
dação e ca minhos ele reflexão autónomos. A existência ele uma tumba de origem antiga , a pre
sença elas re líquias elo Apóstolo e todo o problema do seu deslocamento, junto com a predicação 
do próprio Apóstolo Santiago na Hispânia romana são três factos diferentes que , na altura da 
i11vcntío (descobrimento cio sepulcro), ficaram unidos numa complicada trama em que se mistu
ravam a tradição ora l, as fontes históricas, realidades arqueológicas, manifestações sobrenaturais, 
e necessidades ou aspirações terrenais. Essa união teve demasiada inlluência na investigação 
sobre a tumba, forçando-a a procurar uma resposta unívoca para os três factos e, ainda mais grave 
cio nosso ponto de vista, a unir argumentos de índole muito diferente, como o fil ológico, o his
tórico e o arqueológico, sob a pressão, além do mais, de uma forte controvérsia ele carácter ide
ológico. Um exemplo bastante eloquente das consequências desta situação é que, paradoxal
mente, a romanidade ela o rigem ela edícula não foi aceite pela maior parte da arqueologia espa
nhola dedicada ao Mundo Antigo, apesar elas claras evidênc ias tratadas por especialistas recon
hecidos dentro deste mesmo âmbito arqueológico . Contudo, a data ou o seu significado último 
podem ser matizados. 

A Tumba e a origem do culto apostólico 

Dois factos vão ser determinantes no tema objecto ela nossa reflexão: o primeiro , é claro, o pró
prio descobrimento do sepulcro numa altura ainda não esclarecida do primeiro terço do século 
IX. Este racto -cio qual temos informação graças, fundamentalmente, a uma série de documentos 
ou cronicas inseridos no marco da Alta Idade Média compostelana-, consistiu no descobrimento 
ele uma tumba, surpreendente pelas suas características, que formava parte de um conjunto ele ruí
nas cio que nolllra altura fora a vida diária na Gallaecia interior e que se encontravam abandona
das e ocultas pe la vegetação . Nesta tumba reco nhece-se a presença elas relíquias do Apóstolo 
Santiago, reconhecimento que , uma vez o ficialmente aceite, motiva a aparição do culto com umas 
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expressões arquitectónicas cuja distribuição espacial será feita sempre com o mausoléu apostóli
co como factor determinante. Estamos perante uma primeira etapa em que a tumba desempenha 
um papel primordial na existência e, inclusivamente, no viver da devoção que ela própria gera, 
visto nesta altura tumba e relíquias parecerem indissociáveis como facto de fé. 

O segundo facto chave será a ocultação da tumba. Aliás, desta vez não será o esquecimento em 
cumplicidade com a natureza, mas o próprio santuário onde é rendido culto ao Apóstolo. Escamo
-nos a referir à intervenção de Diego Gelmírez nos inícios do século XII quem, dentro da sua con
cepção do novo santuário român ico, que viria substituir aquelas primeiras arquitecturas em que 
a LLnnba desempenhava um papel chave, destrói a parte superior do Mausoléu e oculta definitiva
mente sob o novo presbitério a parte inferior dele com as relíquias cio Apóstolo. Deste modo o san
tuário, como depositário e contentor dessas relíquias, substitui o mausoléu como marco referen
cia l ele culto. O carácter traumático da dica substituição fica patente nos protestos do Capitulo da 
Sé e é a causa das mudanças que se estavam a produzir. 

O resultado da intervenção de Gelmírez vai ser uma longa etapa em que a tumba apostólica 
deixa de ser uma referência necessariamente imediata para a fé, embora permaneça como refe
rente último, como contentor das relíquias. Irá sofrer as consequências na forma de intervenções 
que menoscabam a sua integridade, como as obras realizadas no presbitério para o adaptar às 
ncccssiclaclcs ou gostos das diferentes épocas: Vg., o rebaixamento elo chão nas proximidades do 
altar-mor, com incidência nas partes altas cios restos ainda conservados do mausoléu. Também 
sofrerá as consequências na constante preocupação pelo seu conhecimento que, entre os séculos 
XVII e XIX derivará num estudo histórico (obras de Oxea, Bugarín, Castellá, Foyo etc.). mas que 
carecerá de contacto com a realidade material do objecto de estudo. Assim, em palavras do pró
prio Fr.joseph de Bugarín (1659): " . .. o qLie na altura foi evidência, hoje é apenas afeição ou fé mais 
do qL1e l1uma11a ... ". Contudo, essas consequências serão ainda mais graves enquanto que motiva
doras da aparição ele toda uma série ele mistificações sobre a tumba e a realidade que suposta
mente se encontrava agachada no subsolo ela Sé. O prédio encheu-se de túneis e passadiços, e a 
tumba converteu-se numa realidade magnificada, quase numa Sé subterrânea. Uma visão que 
ultrapassou o âmbito do ideário popular para se converter num elemento ma is de referência nas 
reflexões cultas. É dentro deste contexto em que se resolve, a finais do século XIX, procurar as 
relíquias e, caso ser possível, recuperar a tumba. 

A Tumba: breve aproximação arqueológica 

As escavações realizadas no fim do século XIX por A. López Ferreiro trouxeram para a luz o 
que actualmence é apresentado em forma de cripta sob o altar-mor da Sé. Os restos conservados 
falam do acondicionamento de um espaço mais ou menos quadrangular dentro de um terreno em 
declive. Um espaço que estava ocupado por um recinto delimitado no mínimo em três dos seus 
lados por um muro pétreo. Este recinto albergava no seu interior um prédio quadrado, aparente
mente fechado nas suas quatro faces. Ambos aparecem realizados mediante silharia de granito de 
grande qualidade, colocada quer na horizontal quer na vertical ou noutros tipos de fábrica, entre 
a qual parece detectar-se a presença ele silhares almofadados. 

O interior do que parece corresponder à parte baixa ele um pequeno edifício encontrava-se 
dividido cm duas metades por um muro de alvenaria. A metade leste foi enchida de terra e cober
ta por um chão em que se conservavam restos ele um mosaico com decoração de tipo vegetal. É 
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nesta parte onde a tradição e as distintas interpretações do recinto situam a tumba do 
Apóstolo , e na actualidade alberga a urna que contém as relíquias. A metade oeste resulta mais 
complexa na sua definição, se calhar por ter sofrido mudanças durante a sua existência. Nas 
escavações de López Ferreiro é apresentada como outro espaço coberto mediante colmatagem 
e rematado num chão de tijolo, que albergava, no norte e sul respectivamente, duas tumbas de 
tijolos adossadas às paredes do recinto. Estes receptáculos foram identificados como as tum
bas dos dois discípulos que, segundo a tradição, acompanharam o cadáver elo Apóstolo no seu 
deslocamento a Compostela. Porém, as ditas tumbas oferecem indícios de não ter estado sem-

E<liwla aposrólirn. Dcr1rll1r tio i111crior 



UM TEMPO 
UM LUGAR 

Edrwla apo,1ohca. liuulxu l111c1111s tio rn1crio1 

pre sob a Lerra. Nomeadamente porque sob elas pareceu descobrir-se, durante a intervenção 
efecluada por M. Chamoso, os reslOs do que seria um nível de chão anLerior à presença elas 
elitas eslruLUras tumulares. 

Maiores problemas apresenla a reconstrução da parte alta desLe prédio. Trata-se ela zona em 
que, segundo as fontes, estaria o primitivo altar em que se rendia culLo às relíquias. As fontes 
resultam confusas e, além disto, Lem sido a parte mais afectada pela evolução da basilica. Também 
não há certeza sobre se já teria sido bastante alterada previamente ao seu descobrimento. Existem, 
basicamente duas posturas referidas à investigação recenLe, ambas baseadas na hipótese de que o 
supra descrito corresponde a um primeiro corpo de um prédio mais complexo. Uma delas propõe 
a existência de um único espaço superior, de carácter simples, enquanto que a segunda opta por 
um edifício mais complexo com dois andares: o primeiro, rés-do-chão, totalmente fechado e abo
badado, e o segundo mais amplo e aberto para o exterior. 

Sem podermos dar uma resposta definitiva no que concerne à visão global do prédio -excep
to, se calhar e por razões de lógica histórico-cultural, apostar pelas soluções mais simples-, acha
mos necessária uma revisão do material arqueológico, a parte menos considerada da arqueologia 
da edícu la, e à qual dedicamos um tratamento monográfico no catálogo desta exposição "Santiago 
de Compostela, um Lempo, um lugar". 
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A devoção pré-românica 

Uma primeira etapa do culto ao ApósLolo está definida pelo descobrimento do prédio que 
albergava a sua tumba e a construção do primeiro santuário para a custódia e o culto das relíquias. 
Neste primeiro momento assistimos a uma materialização do culto que não implicava unicamen
Le a tumba como contentor das relíquias, mas como arquitectura, expressão da milagrosa traslatio 

- trans lação e depósito do corpo do Apóstolo por pane dos seus discípulos-. A tumba vai ser, deste 
modo, a directa intermediária na relação entre o fiel e o corpo santo, e ainda a veiculadora fun
damental ela devoção do crente. O mais claro exemplo desta situação aparece num dos milagres 
do ApósLolo. Em concreto, aquele referido no capítulo XVIll do Livro Segundo do Códice 
Calixtino, que reproduzimos completo tal e como é vertido na tradução de A. Moralejo , C. Torres 
e .J . Feo, sublinhando aquelas referências que achamos de interesse ao caso que nos ocupa: 

"Há poi1co tempo, um cone/e ele S. Gil, chamado Poncio, veio com wn seu irmão a Santiago em pere

grinação. ENTRARAM NA IGREJA MAS NAO ASSIM PARA o ORATÓRIO ONDE JAZ o CORPO DO APÓSTOLO, POIS NAO 

PUDERAM. Roga ram ao SACRISTAO QUE o ABRISSE PARA PODEREM FAZER AS ORAÇÔES DA NOITE PERANTE o 
SEl'ULCRCJ. Mas, como eis suas súplicas não foram ouvidas, visto ser costume QUE AS PORTAS DO DITO ORA

' ônJO ES rtVESSEM FECllADAS DESDE o POR-DO-SOL ATt:. o AMANHECER, foram embora tristes para a sua l10s
pcdaria. Ali, mandam vir todos os peregrinos que com eles viajaram e, tendo-os na sua presença, disse 

o conde que desejava ENTRAR NO SEPULCRO DE SANTIAGO se eles os acompanliavam com a mesma intenção 
e se Ele próprio porventura se dignava a c1brir-lhe. 

Aceitaram unânimes e ele bom gosto, aprontaram os fachos para a vela e, quando chegou a noite, 

e111 raram na igreja com eles acesos em número de quase duzentos. Uma vez perante o orató1io elo Santo 

Apóstolo siiplicaram-lhe assim, em alta voz: "Gloriosíssimo Santiago, Apóstolo de Deus, se é do Vosso 

agracio que Lenhamos a li vindo em romaria, ABRE PARA NÓS o TEU ORATÓRIO PARA QUE POSSAMOS FAZER 

PERANTE Vós A NOSSA VIGÍLIA. 

E, coisa marcivilliosa! Não tenninaram ainda ele pronunciar estas palavras quando as portas do 

oratório bateram com tal estrépito que todos os presentes pensaram que se tinham desfeito. 

Porém, após serem examinadas, VERIFICOU-SE QUE os FECHOS, FECHADURAS E CADEIAS COM QUE ESTA

VAM FECHADAS ROMPERAM E FORAM ARRANCADAS. E ASSIM, AS PORTAS ABERTAS POR UMA FORÇA INVISÍVEL E NAO 

POR MAO DE UM HOMEM, DERAM ACCESO AOS PEREGRINOS. E eles entraram contentíssimos e congratulan

do-se mais ainda com este milagre por ter demoslrado como, evidentemente, o Santo Apóstolo, soldado 
elo mais invicto imperador, vivia com certeza absoluta, dada a presteza com que acudiu à sua chama

da. E aqui pode considerar-se como é fácil uma súplica piedosa para quem tão benigno acedeu a esta 

cios sws servos. Ajt1de-nos, portanto, a Vossa clemência ... ". 

Os invesligadores relacionam esle episódio com o conde Poncio de Tolosa (1037-1060 ou 
1061), uma idenlificação que, unida às identificações da tumba como capela ou oratório, faz com 
que a situem na etapa pré-românica. Não estamos, portanto, a propor algo novo, visto, por outro 
lado, que csLc relato tem si.do utilizado noutras ocasiões como prova das características -quer for
mais quer íuncionais- ela tumba ames ela construção da basílica românica. Um outro episódio fre
qucntemcmc mencionando como expressão das ditas características é a conhecida resolução cio 
liLígio acontecido em 961 entre S. Rosenclo e o bispo de Santiago, Sisnando II , sobre a proprieda
de de uns muros. A resolução, após uma LenLaliva de avença que não prosperou , provocou a 
designação ele quatro homens de bem por cada pane para que declarassem conforme aos seus pró-
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prios critérios sobre a questão em litígio, declaração que deviam confirmar mediante juramento 
sobre a tumba do Apóstolo. Porém, e segundo o documento que conhecemos graças ao Padre 
Florez, só foi cumprido por pane dos que representavam o bispo, visto só eles "in umiuli Beati 
Jacobi Apostoli, sicuti et i11Lraveru11L et dederu11t sacrum jurame11Lw1 per ipsius Corpus Apostoli eL per 
omnes Sa11ctorwn virtules, quae ibi sunt reconditae .. . ". Não nos importa aqui o facto em si próprio 
(evidentemente resolveu-se em favor de Sisnando); também não a interessante condição jurídica. 
Interessante é, porém, que se mencione, igual ao caso anterior -posterior cronologicamente-, a 
necessidade de entrar no mausoléu, ressaltado ainda pelo carácter recôndito do seu interior. 

Não só as fontes documentais permitem perceber o mausoléu apostólico como uma estrutura 
arquitectónica com um papel fundamental no culto às relíquias de Santiago. Aliás, também a 
arqueologia oferece uma evidência clara desse papel. Porém, embora co nhecida desde há muito, 
não foi devidamente interpretada. Trata-se de um conjunto de moedas medievais as quais, desde 
o seu descobrimento na intervenção efectuacla por López Ferreiro cm finais cio sécul o XlX , foram 
interpretadas como expressão ele uma ampla sequência que abrangia desde o sécu lo IX até ao XVI. 
Mas, na realidade e excepto pela presença de uma moeda ele Fe lipc li , estamos perante um lote 
bastante homogéneo na sua atribuição temporal , que abrangeria desde finais cio século X a uma 
altura indeterminada de princípios do século XII. A sua composição, não obstante, resulta um 
pouco heterogénea , visto incluir um extenso repertório de moeda feudal francesa, duas moedas da 
Espanha muçulmana e seis peças atribuídas a Afonso V1 de Castela e Leão. No primeiro grupo des
taca a abundância de dinheiros "pougeoises" , explicável devido à importância desta cu nhagem no 
sul da França, a presença de duas moedas de Poitiers que, por se tratar de um tipo de Carlos "o 
Careca" imobilizado, foram confundidas com cunhagens carolíngias, e, finalmente, uma amostra 
diversa das cunhagens do sudeste da França: Toulouse , Narbona, Albi e, se calhar, Arles. 

A cronologia destas peças não é sempre fácil de estabelecer, dado o carácter ele tipos imobili
zados que af ccta a maioria delas, para além do possível uso prolongado. Contudo , grande parte 
delas parecem provir da segunda metade do século Xl e os primeiros anos do seguinte. No caso 
do numerário hispano-muçulmano, falamos ele dois clirhems dos últimos tempos do califado, o 
qual significa uma data posL ciuem, pois conta riam um grande uso nos tempos imediatamente pos
teriores: século XI, no período dos primeiros reinos posteriores à dissolução do califado de 
Córdova. Por último , a moeda de Castela corresponde a cunhagens ele Afonso Vl posteriores à 

co nquista de Toledo (1085), que são consideradas como os inícios ela cun hagem castela-leonesa. 
Às ditas moedas devemos atribuir uma vigência de até quase 1109, ano do falecimen to elo men
cionado monarca. 

Estamos, em definitivo , perante um exemplo do numerário cm circulação no âmbito do 
"Caminho ele Santiago" e as áreas por ele afectadas durante todo o século XI, mas desde finais do 
anterior. A sua projecção para o trânsito entre os séculos XI e XII estabelece como data limite idó
nea 1105, altura em que se produz a definitiva transformação do mausoléu, que afectará decisi
vamente a relação cios fiéis e a tumba apostólica. Em definitivo, estamos perante um processo 
cumulativo de moedas correspondentes a doações efcctuaclas antes da construção da catedral 
românica, etapa em que talvez fossem depositadas dircctamcntc no mausoléu e fi cassem soterra
das na sua destruição, eliminando-se a hipócese de uma contribuição posterior. A destruição pare
ce cortar a hipótese de relação directa com a tumba apostólica. Além disto, são uma óptima 
expressão do processo de início e consolidação da peregrinação a grande escala, que começa no 
sudoeste de França e se vai estendendo a todo o sul e oeste deste país, lembrando, inclusivamcn-
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te, alguns episódios clocumencados, como a visita temporã de Gotescalco, bispo de Le Puy, ou a 
presença dos próprios dinheiros tolosanos, com os quais parece relacionar-se o milagre da entra
da na tumba, entre outros. 

Outra evidência esLá na própria configuração do mausoléu e, mais ainda, na sua relação com 
as construções ele culto com ele relacionados: igreja de Santiago e igreja e mosteiro de S. Pedro de 
Antealtares. Trata-se ele uma questão bem mais complexa por causa da escassez de dados arqueo
lógicos, especialmente no que refere a construções de mosteiros. Mas tudo aponta a que estas três 
entidades -igreja martirial, mausoléu e mosteiro- formavam uma unidade, não no que atinge ao 
culLO, tal e qual lembra a Concórdia ele Antealtares, mas, se calhar, também arquitectonicamente. 
Scría, portanto, um conj unto monástico-martirial articulado à volta elo mausoléu apostólico. Daí 
o seu papel primordial na configuração cio conjunto, e na realização do culto. Não se trata de um 
caso único , visto responder a uma tradição pa1eocristã, muito conhecida no Oriente, inclusiva
mente com exemplos de dupla igreja disposta longitudinalmente no entorno de urnas martiría (cf. 
Gcrasa), mas que seguramente também teve exemplos no Ocidente. Tradição que era conservada, 
por exemplo, no século IX na Inglaterra anglo-saxónica, com casos como Wells ou jarrow. 

Todos os casos expostos, quer sobre o comportamento cios crentes em relação à tumba, quer 
so bre a posição desta na definição cio próprio santuário , evidenciam que, na primitiva devoção 
ao corpo ele Santiago, resultava fundamental o mausoléu. Não era unicamente o culto a umas 
relíquias -ainda que considerando a importância destas-, nem à tumba do Apóstolo, percebida 
cm sen tid o estrito -corpo e sarcófago-. Estamos, assim também, perante o culto à presença do 
Apóstolo , reílecticla na primitiva construção que albergou o seu corpo trazido ela Palestina e rea
lizada sob a intervenção ele quem compartilhara a sua vida e gozara de um especial relaciona
mento com ele. Em consequência, não falamos unicamente ele nos aproximar dos seus restos, 
mas ele nos introduzir num espaço que, em certa medida, se encontra em relação com a vida do 
Apóstolo . Assim, a sua presença ultrapassa os restos do seu corpo inerte. Uma concepção já 
expressada nos seus tempos por López Ferreiro, embora mais propriamente como reflexão reli
giosa do que como elemento para a análise histórica ou antropológica: "Aquele altar evocava, 
pois, as mais doces e gratas lembranças: não só o maravilhoso acontecimento de ter descoberto 
o corpo apostólico, mas também transportar a alma àque les primitivos lempos em que os divul
gadores da verdade evangélica estabeleceram ali aquele fito luminoso para que servisse ele teste
munha e lembrança perene da sua predicação". 
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ciones arqueológicas en la Catedral de Santiago", Compostellanum II, 4 (1957), pp. 
225- 330; GUERRA CAMPOS, j. (1977), "El sepulcro de Santiago", La Ciencia 
To111isl<1, 274 (1977), pp. 269- 324. Idem: "EI sepulcro de Santiago". Em W.AA. : La 
Catedral de Sc111tiago ele Compostela, Santiago, 1977. Idem: Exploracio11es arqueológicas 
c11 torno ai sepulcro dei Apóstol Santiago, Santiago ele Compostela, 1982; HAUTS
CHJLD, TH.: "Archaeology anel the Tomb ofSt.james". Em WlLUAMS,JH. anel STO
NES, A. (ed.): Tlie "Coclcx Calistini1s" c111d t11e sltrine of St. ]ames , Jakopus- Stuclien 3 
(Tübingen). 1992, pp. 89-103; KLRSCHBAUM, E.: "Die Grabungen unter der 
Kathcdrale von Santiago de Compostela", Rürnisclie Q11artalschrift 56, (1962), pp. 
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234- 254. Idem: "Das Grab des Aposteis jakobus in Santiago de Compostela", 
Stimmcn der Zeit CLXXVl (1965), pp. 352- 362. Idem: Las tulllbas de los Apóstoles, 
Barcelona, ed. Argos, 1959; LÓPEZ ALSINA, F. (1985), "EI nacimiento de la pobla
ción de Sanliago de Compostela en el siglo IX". Em VV.AA. Atti dei Co11veg110 
f11ternazio11ale di Studi "fl Pellegrinaggio a Santiago de Compostelle e la letteratura jaco
pea". Pencgia 1983, Perugia, pp. 23- 35. Idem: "De Asseconia a Compostela: pervi
vencia de estructuras viarias amiguas en la Alta Edad Media", Colllpostellanum XXXI, 
(1986). Idem: La ciudad de Santiago de Compostela e11 la Alta Edad Media, Santiago, 
1988; LOPÉZ FERREIRO, A.: Histo1ia de la S.A.M. fglesia de Santiago, Santiago, 1899-
1905; MORALEJO ÁLVAREZ, S.: "Ara de Antealtarcs. Sopone dei ara de Antealtares". 
Em MORALEJO, S. e LÓPEZ ALSINA, F. (eds.): Santiago, Camino de Europa, Santiago, 
1993, pp. 252- 253; MORALEJO LASSO, A., TORRES, C. e FEO,j.: Liber Sancli Jacobi 
"Codees Ca listinus", 1951; MILLÁN-GONZÁLEZ PARDO, 1. : "EI mosaico del pavi
menLO superior del edículo de Santiago y su motivo !loral. Apon acio nes ai estud io de 
la traclición jacobea", Compostellamcm XXVlll (1983), pp. 173- 372; SUÁREZ 
OTERO, j.: "San tiago en el sig lo IX. La resurrección de una ciudad". Em SINGUL, F. 
(ed.): Santiago-A I Andalus. Diálogos artísticos para un milcnio, Santiago, 1997, pp. 75-
102. Idem: "Santiago en el siglo IX. La resurrección de una ciudad". Em VALDÉS, F. 
(ed.): La Pcnf11s11la Ibéricay cl Mediterráneo e11tre los siglas XI y X fl . El urbanismo de los 
estados crislianos peninsulares (Aguilar de Campo), 1999, pp. 11- 42. Idem: El Locus 
Sancti facobi: Lafon11ació11 de w1complejo111011ástico-111artirial (em prensa) ; VILLAMIL 
Y CASTRO, j.: La Catedral compostelana en la Edad Media y e/ sepulcro de Santiago, 
Madrid, 1879; ZEPEDANO Y CARNERO,j.Mª.: Historia y descripción arqueológica de 
la Basílica Compostelana, Lugo, 1879. 
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Busto-relicário de Santa Paulina 

Jorge Cedeira "o Velho" 
Trabalho compostelano, 1553 
Prata gravada e cinzelada, dourada e esmaltada em frio e gemas, 50,5 x 47 x 24,5 cm 
Santiago de Compostela, Capela das Relíquias, Tesouro da Catedral 

Na eclosão ela modernidade, com mais força, se se quiser, no Renascimento dá-se uma con
corrência e interacção cios ourives locais e forâneos, tanto hispanos como estrangeiros, com uma 
proliferação de oficinas em Compostela, de novo, como um dos grandes centros ela Península pro
dutores da ourivesaria hispana, onde continuam a ser abundantes os encargos de arcebispos, 
Cabido, nobres e exigidos a té pelos próprios peregrinos, que querem levar a recordação ela sua 
romaria a Compostela. 

A bonança económica dá lugar a uma solidez, grandiosidade, riqueza e beleza sumptuosa nos 
objcctos de culto, através de uns materiais preciosos, executados com uma grande perfeição, ele 
primorosas objcctos para uma visualização ele esplendorosos brilhos. Observa-se a boa posição 
social dos ourives renascentistas, vivendo em condições desafogadas, com enlaces matrimoniais 
cmrc as diversas dinastias, indicativo da sua alta condição e da consideração que de si mesmos 
possuíam, como importantes cidadãos. 

Artesanato de luxo, com oficinas e lojas abertas, nas quais trabalham pais e filhos, para proliferar 
cm novas oficinas com diversificada especialização em Compostela e a sua expansão a novos mer
cados noutras cidades e vilas, ainda que fora de Galiza. 

O Tesouro ela Catedra l compostelana é guardião de importantes peças do século XVI. É o caso típi
co e representativo na cidade elo Apóstolo do "Li.naj e elos Cecleira", dentro do contexto histórico 
e artístico que nos ocupa neste trabalho. 

À cabeça da prolifera Saga dos Cedeira, aos que dá o seu apelido e profissão, aparece em 
CompostelaJorge Cecleira "o Velho", onde se assenta, em 1542, para realizar uma abundante obra. 
Oriundo ele Portugal, a documentação relaciona-o a ele e à sua esposa com a Vila de Guimarães. 
Supõe-se que recebeu, na nação lusitana, a sua formação profissional, dentro cio Renascimento 
europeu, contando Portugal com a arte enormemente faustosa cios tempo de D. Manuel 1, o 
Afortunado (1495-1521). A sua produção artística situa-se dentro do "ciclo purista". 

O Busto-relicário con tém a relíquia ela cabeça ela Santa, pertencente ao lendário grupo das "XI Mil 
Virgens", ele Santa Úrsula e companheiras: "XI Mártires Virgens", que formava pane de uma gene
rosa doação que fez o arcebispo ele Colónia ao cardeal arcebispo compostelano Gaspar ele Ábalos, 
que no séquito ele Carlos V visita Itália e Alemanha, em 1543. 

r\ desaparecida assinatura cio autor: "Esta peza hizo Jorge Cecleira ano 1553", no incêndio do 
Retábulo de Relíquias de 1921, respondem as notícias documentais do Cabido ele 17 ele Novembro 
ele 1553, mandando pagar a Jorge Cecleira 19.288 maravedis "que ubo de aver por razón de la 
hechura ele la ymagen de Sta. Paulina, y clemás clesto, 3.500 maravedís que hizo ele gasto ele dorar 
dha ymagen }' cn poner ciertas piedras en ella" ("Libro de Depósito, 1549-1576" A.C.S.). As "cer
tas pedras" estão tomadas ele um porta-paz antigo, ele ouro, tomado do Tesouro "para que com as 
suas pérolas se adorne a cabeça ele Sta Paulina ... ". 

Uma descrição em linhas gerais do Relicário, antes do incêndio, é a elo historiador Pérez Costanti: 
"o busto ele Santa Paulina, quase de tamanho natural, com o rosto esmaltado. Tem camisa carre-
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gada, corpinho muilo amplo com labores repuxados e adornos sobrepostos e coroa circular com 
folhagens variadas". 

Moslra no seu eslado actual que a peça não sofreu estragos noLáveis. 

A "Cabeça de sama Pau lina" destaca pela sensibilidade cio artista nos seus labores de cinzelado e 
lavrado, de gosLo plenamente renascentista. 
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A movida peanha de um polígono em esLrela leva um friso com cenas gravadas sobre um fundo 
de paisagem arborizada. Simbólico bucolismo: de pássaros que picam frutas, anjos de corpo intei
ro ou somente as cabeças, que Locam cornos ou levam grinaldas, pássaros, tochas, aves e sereias 
ou cavalos alados, ou jogam com eles ou entre si. Formam um séquito que acompanha uns per
sonagens jovens em tons florais: um com busto feminino, levado por anjos que levam instru
mentos musicais ou apoiam as suas cabeças sobre as suas mãos, enquanto a contemplam. O outro 
medalhão contem um rosto varonil com elmo. É toda uma festa, de poesia de simbologia clássica, 
com o qual se festeja a "Santa Virgem e Mártir", esposa de "Cristo Vitorioso" do outro medalhão. 

É o busto uma preciosa obra renascentista. O seu rosto oval, expressado em ligeiros rasgos idea
lizados, é sonhador, ele ressaltados o lhos amendoados e firmes lábios, que denotam a enorme força 
da Virgem Mártir. Enquadra-o uma larga melena dourada, de ondulados cabelos que se estendem 
sobre os seus ombros e costas. 

O maior refinamento está no elegante vestido ela época. Uma túnica de amplas mangas de um bro
cado sedoso, de gravados vegetais e amplo decote quadrado com remate adornado com deliciosas 
jóias, às quais se sobrepõem pedras preciosas. O gosto renascentista do ourives detém-se no justo 
corpinho, admiravelmente decorado com baixos-relevos dourados de argolas, que se estendem 
pelas costas para repartir as s uas ramas entre os cabelos da melena. Tem como centro uma com
posição cm "candelieri" com pérolas e brilhantes e duas aladas cabeças de anjos. O amplo decote 
deixa a descoberto uma blusa que visualiza uma fina seda prateada, ornamentada com elegantes 
rolos dourados, que se cinge ao pescoço com uma cinta dourada e gemas e uma abotoadura de 
pequenas jóias sobrepostas que alternam com esmeraldas, fícando, assim, completo o luxuoso e 
refinado aparato. A coroa vegetal que cinge as suas fontes é já um acrescento cio século XVIII. 

O delicado Busto-relicário é uma primorosa exaltação feminina que honra o artista. 

Alejandro Barrai lglesias 

Bibliografia: ALCOLEA GIL, S.: Ars Hispa11iae, t. XX, Madrid, 1975, pp. 116, 183 e 
192; BARRAL IGLESIAS, A.: "Busto-Relicario de Santa Paulina". Em Galici.a 110 tempo 
(catálogo da exposição), Santiago 1991, Nº. 197, pp. 348-349. Idem: "El Museo y el 
Tesoro". Em GARCÍA IGLESlAS, j.M. (dir. ): La Catedral ele Santiago ele Compostela, 
obra colectiva, Laracha (A Corui'la), 1993, pp. 522 e 524; FILGUEIRA VALVERDE,j.: 
EI Tesoro ele la Catedral compostelana. Santiago, 1959; FRANCEN, A.: "Santa Úrsula y 
sus compalieras". Em La Gran Enciclopeclia Rialp, t. 23, Madrid, 1973, pp. 135-136; 
HERNÁNDEZ PEREIRA, j.: "Renacimiento, 9. Orfebreria". Em La Gra11 Enciclopeclia 
Rialp, t. 19, Madrid, 1973, p. 413; GUERRA CAMPOS,j.: Relicario ele la S.A.M. lglesia 
Catedral de Santiago ele Compostela, Santiago, 1960, 3 e 5, nº. 11; LÓPEZ FERREIRO, 
A.: Historia de la S.A.M. Iglesia Catedral de Santiago de Compostela, e. VIII, Santiago 
1905, p. 189 e nota 3; NOGUEIRA GONÇALVES, A.: "Manuelino, Estilo". Em La 
Grau falciclopcdia Rialp, l. 15, Madrid, 1973, pp. 10-12; PÉREZ COSTANTI, P.: 
Diccio11ario de Artistas que florecieron e11 Galicia durante los siglos XVJ y XVII, Santiago, 
1930, 110; RODRÍGU EZ GORDILLO, j.M.: "Manuel l de Portugal, el Afortunado''. 
Em La Grau Euciclopedia Rialp, t. 15, Madrid, 1973, pp. 8-9; VILA JATO, Mª.D.: "La 
orfebrerfa renacen tis ta en Santiago". Em W.AA.: Pratcría e Acibeche en Santiago de 
Co111postcla, Santiago, 1998, 166-169. 
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Busto-relicário de Santa Florina 
Jorge Cedeira "o Moço" 
Trabalho compostelano, 1594 
Prata gravada e cinzelada, branca, dourada e esmaltada em frio , 39 x 35,7 x 19 cm 
Punção "R. Martínez" 916 
Santiago de Compostela, Capela das Relíquias, Tesouro da Catedral 

A "Saga dos Cecleira" tem a sua continuidade na segunda geração com outra figura destacada da 
ourivesaria compostelana , Jorge Cedeiro "o Moço", continuador da escola do seu pai , "o Velho"; 
nascido , talvez, ainda em Portugal, ou já na cidade do Apóstolo. Monta uma oficina, em primei
ro lugar, em Villafranca (Leão), de onde se traslada a Santiago, cidade na qual aparece como resi
dente em 1590, e onde vive até já muito entrado o século XVll. A este excelente profissional é-lhe 
adjudicado o relicário. 
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Uma primeira questão a debaLer é a segura autoria assinada do relicário. Guerra Campos dá-la 
como "Cabeça de uma Virgem , associada de Santa Úrsula , trazida de Colónia em 1594 pelo arce
bispo D. Gaspar de Ábalos. Busto de prata (por volta de 1594), restaurado", sem que dê o nome 
da "dedicação" nem o nome do ourives prateador. 

Pérez CosLanti dá explicitamente a autoria, observando que: "Peça notável de argentera (sic) é o 
busto que fez em 1594, de uma das companheiras de Santa Úrsula ... " de "Jorge Cedeira "o Moço". 
No entanto , a Razão documental dá-la López Ferreiro: Conservam-se algumas peças notáveis de 
argentaria, como os busLos pequenos de duas das companheiras de Santa Úrsula ( ... )"; "um des

tes busws foi feilo pelo ourives Jorge Cedeira, provavelmente filho de Jorge Cedeira (refere-se a 
"O Velho"), que fez o de Santa Paulina( ... )", "No primeiro dia de Julho ele 1594 foi-lhe paga a ela

bo ração de di to busLo à razão de 60 reais por marco". (O titubeio sobre a autoria de santa Florina 
é dado pelo desaparecimento de um cios dois relicários a que se alude, no incêndio de 1921) . 

EsLilis ticamente o busto pertence plenamente ao período maneirista, de finais do século XVI, 
correspondendo ao polllificaclo ele D. Juan de Sanclemente y Torquemacla. O modelo seguido, com 
libcrclaclc, é o busLo cio "Velho Cecleira", ainda que desapareça já não só o primor, como também 
a s imbologia e a pcdraria; e, s im, marcando as distintas panes com avultadas formas. 

A pcanha deixa as poligonais formas e suaviza-se em curvas. A sua decoração é feita com rosáce
as de peças recortadas e sobrepostas, segundo receitas do século xvm. (o que indica que foram 
substituídos os antigos adornos), alLernando com cabeças aladas de anjos sobre umas jóias cruci
formes co m os extremos em volutas e formas de frutas , muito da época, sobre um friso de recor
tadas e brilhantes folhas sobre fundo mate. Na frente leva um simples escudo, aplicado, do arce
bispo Sanclemente, segurameme o doador da peça. 

O rosto é represemaclo mais jovem, miúdo e agudo, ele olhos amendoados, perdendo a serenida
de e profundidade de Santa Paulina. A cabeleira aparece mais pobre, com dois caracóis de cabelos 
que enquadram o rosLo. Na vestimenta há como uma fuga da requintada realidade cio modelo. A 
túnica é feita de pregas paralelas, separada por um galão volumoso em espiral, do corpinho; este 
converte-se numa espécie de couraça iigida , rematada por dois "SS" de reforço, e decorando o seu 
campo com ponteadas composições florais. A "blusa" é uma pálida imitação do original. Cinge a 
sua cabeça uma coroa vegetal cio século xvm. 
A "punção" de "R. Martínez", ourives prateador compostelano, responde aos arranj os da ourive
saria, depois do incêndio de 1921. 

Alejandro Barrai lglesias 

Bibliografia: BARRAL lGLESLAS, A.: "EI Museo y el Tesoro''. Em GARCÍA IGLESIAS, 
j.M. (dir.): La Catedral de Santiago de Compostela, obra colectiva, Laracha (A Coruiia), 
1993, p. 524; GUERRA CAMPOS,j.: Relicário de la S.A.M. Iglesia Catedral de Santiago 
de Compostela, Santiago, 1960, 5, nº 8; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la S.A.M. 
Iglcsia Catedral de Santiago de Compostela , t. VIII, Santiago, 1905, pp. 8, 157, 354 e 
390; PÉREZ COSTANTL, P.: Diccionario de Artistas qt'e fl orecieron en Galicia durante 
los siglos XVI y XVII , Santiago, 1930, pp. 108-109 e nota l; pp. 111-113. 
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Relicário de S. Clemente 
Duarte Cedeira "o Moço" (?) 
Trabalho compos telano, 1594 
Prata dourada e esmaltada, gemas e jóias aplicadas, 62 x 25 x 21 cm 
Santiago de Compostela, Capela de Relíquias, Tesouro da Catedral 

A enigmática figura, da qual sabemos a data da sua realização, não aparece documentada na sua 
autoria, o que deu lugar a uma variada paternidade: Juan Bautista Celma, Antonio Morales, Jorge 
Cedeira "o Moço" ou Duarte Cedeira "o Moço". 

Guerra Campos dá uma lacónica nota: "Imagem de S. Clemente, papa e mártir, com Relíquia. É 
de prata com esmalte, fei ta em tempos do arcebispo Juan de Sanclemente (finais do século XVl)". 

A festa de San Clemente é instituída na Basílica compostelana em 1534, procurando a protecção 
do Santo com motivo do raio caído no cruzeiro a 15 de Maio, dia da sua comemoração. Anos mais 
tarde, a 20 de Maio de 1583, ", "sonó un m1evo true110 espantoso y cayó un gran rayo (. . .) co11 mucha 
copia ele f uego entre el coro y la capilla mayor (. . .) y avienelo quebrado la caveça ele la y mage 11 de 
Saneliago, que estava en el pináculo dei torreoncillo dei cimborrio (. . .). En acció11 de gracias por 110 
haber ocurrido desgracia personal (. . .) instituyó el Cabildo una fiesta e11 honor de Sanctiago". A festa 
do Santo papa e mártir, terceiro da sucessão de S. Pedro, foi dotada pelo arcebispo D. Juan de 
Sanclemente y Torquemada, em 1594, sendo então, quando deve ter sido feita a estátua-relicário, 
o que certifica o facto da presença dos escudos de Sanclemente na estatueta. 

E quanto à sua autoria, não parece a mais adequada a filiação a Juan Bautista Celma, já que no seu 
multifacetado saber não se conhece intervenção àlguma como ourives ou prateador. Para mais, 
estilisticamente não responde S. Clemente a seu cânon alargado e ondulante, fluido e gracioso. No 
entanto, o professor Monterroso Montero assinala que "na realização da obra (os púlpitos) esti
vesse a intervir nela um anista de segunda fila , muito menos capacitado que Celma, como pode
ria ser Duarte Cedcira, filho do prateador Luis Cedeira (filho este de Jorge Cedeira "o Velho") e 
cuja principa l activi.dade será(. .. ) entre 1589 - 1616". Parece a mais apropriada das autorias pro
postas por Filgueira Valverde: Celma ou Duarte o Jovem; sendo este o que faz os apóstolos para 
os púlpitos de Celma, em 1584: "Qtie los apóstoles que estava11 a ca rgo de azcr dei dho baptista 
Çelma qt1e av(a entregado a Dt1arte Cedeira para que los aya e cobre a su rriesgo no quedando los dhos 
Sres. dean et cavildo y su fábrica a azer/os ciertos e segtiros". 

A peanha, octogonal, tem o friso ornamentado com gravados vegetais de estilizações geométricas, 
brilhantes sobre fundos mates, e uma jóia aplicada em cada cara, cm forma de mísula em volutas 
contrapostas e fronde vegetal, que envolvem as cabeças dos anjos, cxceptuanclo a frontal que 
expõe um severo escudo do prelado. 

A figura, de prata dourada, denota na sua modelagem um domínio da figura humana, -nada 
comum nas oficinas compostelanas-, que se enriquece com esmaltes a frio nas carnações e com 
aplicação de jóias. Vestido de pontifical, a túnica desliza em pregas curvas e fortes, de impressão 
em tecidos suaves e escorregadiços, para cair enrugadas sobre a peanha. A capa pluvial prende-se 
ao peito com um broche de requintado modelo, convertido em relicário, de movidas formas vege
tais, esmaltadas em verdes. A cruz peitoral é de miúda filigrana e pedras cngastadas. Na parte pos
terior, leva o escudo do prelado. Leva na mão direita o báculo papal, e, na esquerda, um livro e 
uma âncora, símbolo este da esperança que acompanha o mártir e da clemência divina, e em 
relação com o segundo apelido do arcebispo. Sobressai o modelado das mãos enluvadas, em espe-
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eia[ a esquerda, de violenta torção para segurar o livro e da formidável cabeça, que representa um 

homem maduro, de forte expressão e voluntarioso carácter, de o lhar fixo e sobrolho franzido, tudo 
expresso com muita veracidade. 

Imagem robusta, com equilíbrio de massas, plena de quietude, de elegante gesto e de força 
impregnada pelo espírito, é uma ponderada estátua que corresponde ao momento estilístico. O 

rosto, de paixão contida, conslitui um autêntico retrato , no qual o pensamento é mais imponan

te que o sentimento, dentro cio maneirismo, do severo estilo da época de Felipe ll , que vai per

durar até meados do século XVII. 

A estatueta, salvando a diferença de materiais e técnicas do ourives prateador ao do bronze, está 

muito dentro do estilo e forma tão pessoal do Maestro Duarte Cedeira,"o Moço", ourives com

postelano, da estirpe portuguesa dos Cedeira, neto de Jorge "o Velho", na terceira geração da larga 

Saga dos Cccleira cm Santiago de Compostela. 

Alejandro Barrai Iglesias 

Bibliografia: ALCOLEA GIL, S.: Ars Hispaniae, LXX. Madrid 1975, p. 246; BALSA DE 
LA VEGA, j.: "Ourivesaria gall ega". Em Boi. Soe. Esp. Exc., t. XX, 1912, p. 167; 
13ARRAL IGLESIAS, A.: "San Clemente". Em Calicia 110 tempo, catálogo da exposição, 
Santiago, 199 1, nº 202, p. 353. Idem: "E! Museo y cl Tcsoro". Em GARCLA IGLESIAS, 
j.M. (clir.): U1 Catedral de Santiago de Compostela, obra colectiva, laracha (A Corufla), 
1993, p. 524; FILGUEIRA VALVERDE, j.: EI Tesoro de la Catedral compostelana. 
Santiago 1959, p. 6; GUERRA CAMPOS, j.: EI Tesoro de la Catedral compostelana. 
Santiago, 1960, 6, nº 16; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la S.A.M. Iglesia Catedral 
ele Santiago de Compostela , l. Vlll, Santiago, 1905, pp. 157, 354, 357, 379, 382-383, 
386 e nota 1, e Apénclice Nº XLVlll, 195; MONTERROSO MONTERO, J.M.: "la ico
nografía jacobea nas tallas metálicas catedralicias ele la segunda mitacl do século XVI: 
La custodia ele Arfe e los púlpitos de Celma". Em Prntcrfa e Acibeche, Santiago, 1998, 
pp. 186-187; PÉREZ COSTANTI, P.: Diccio11ario de artistas que florecieron cn Galicia 
durante los siglos XVI e XVI, Santiago, 1930, pp. 107-108 e 132; VILA JATO, Mª.D.: 
"La orfebrería renacentista en Santiago". Em Praterfa e Acibec11e en Sa11tiago de 
Co111postcla, Santiago 1998, p. 172. 
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Urna-relicário de Santa Susana 
"Esta caxa la mand(ó) (hacer) el / L(icencia)do dou Andrés Martínez de Luaisa, Cano(nigo) de 
/ la S(an)ta I(gle)sia dei S(ef1)or Sant(iag)o i Adm(is)trador / del (H)ospital de San Roque de 
esta ciudacl. S(an)ta Susana. / De limosna. Afio de 1684. Pesa 2326 R(eale)s de plata" 
Matias Vieites do Casal 
Escola compostelana, 1684 
Prata, 65 x 64 ,5 x 44 cm 
Punções de "M. Vieites" 
Santiago de Compostela, Capela das Relíquias, Tesouro da Catedral 

A evo lução do pensamento vai impondo , ao longo da primeira metade do século XVII, um novo 
estilo: o Barroco, que vai adquirindo formas definitivas a meados ela centúria, para chegar à sua 
plenitude na segunda metade, prolongando-se até meados do XVIIl, altura em que a linguagem 
rococó vai tomando carta de cidadania. A renovação do culto jacobeu e a apoteose compostelana 
co nduz o Cabido à aventura ela grande empresa da inovação barroca. É de novo a Catedral de 
Santiago a que se põe à cabeça. As artes sumptuosas vão ser, de novo , impulsionadas por mece
natos eclesiásticos, com encomendas de arcebispos, catedrais, mosteiros e paróquias, para além 
das ex igências próprias da peregrinação. De novo também, a simbiose estilística, na qual se fun
dem os ourives loca is, com um saber excelente como os Posse, os Morales, os Pieclra , ou Montaos, 
co m os estrangeiros: üalianos, como José Clemente, ou os oriundos de França, como os Boullier, 
os Pecul , e um longo etcétera, todos eles com um conjunto de peças de valor único. A estes virão 
junta r-se outras figuras hispanas, estando à cabeça o vallesolitano Figueroa com o "Platal barro
co" da Capela-mor compostelana. 

É dentro deste excepcional ambiente que temos de situar a análise desta obra mestra ela ourive
saria ele Santiago de Compostela. O artífice, Matías Vieites, nasceu ele pais galegos, naturais de 
Santa Cruz de Montaos, perto ele Compostela, lugar onde aparecem como residentes. Formado, 
sem dúvida, numa das oficinas de Santiago, o artífice compostelano chega a adquirir uma gran
de fama e popularidade. 

Em 1684 foram depositadas as relíquias cio corpo de Santa Susana numa urna, com o custo de 300 
dobrões, que ofereceu o capitular Anclrés Martínez de Loaisa, e assim subsiste no grande retábu
lo de Relíquias da Basílica jacobeia. 

A Santa Virgem e Mártir ela Igreja bracarense (Portugal) foi subtraída do seu sepulcro por D. Diego 
Gelmírez, em 1102, e trasladada a Compostela, onde foram depositados os seus restos mortais na 
pré-românica igreja cio "Santo Sepulcro e cios Santos Mártires", no "Campo dos Poltros" (Potras), 
hoje "Campo de Santa Susana". Igreja que o prelado reedifica, dedicando-a à Virgem-Mártir. O 
Cabido composLelano cuidou do seu culto , cheio ele delicadeza à feminina figura da primitiva cris
tandade, Lraslaclanclo os seus restos para a Catedral em finais do século XVI. Para o actual Relicário 
fo i levantado um grande retábulo, obra de Bernardo Cabrera e Gregorio Espaflol, entre 1622 e 
L633. O traslado elas relíqu ias dos santos, desde os distintos altares da Catedral foi feito com gran
de solenidade no dia da fes ta de Santa Susana, a onze ele Agosto ele 1641, segundo uma descrição 
clocumemal ela época. Desconhece-se o antigo relicário no qual se conservou tão delicado tesou
ro. No momento da Lroca do relicário, o Cabido ordenou que se procurassem uns tecidos no 
Tesouro para envolver os seus restos. Muitos anos mais tarde, por ocasião da oferta compostelana 
à Igreja de Braga, encontraram-se no interior da urna uns tecidos do império tartárico elo século 
XI V, chegados a Compostela através das vias comerciais. 
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A urna é uma grandiosa peça no seu conceito, representativa do momento estilístico da plenitude 
do Barroco, em que se implicam os elementos funcionais com sinuosas formas de curvas contra
postas num jogo de grandes volumes e formas de molduras, de silhueta muito movida. De base 
rectangular sobre quatro garras que sustêm bolas metamorfoseadas em movida vegetação. Sustêm 
uma esLUpenda, barriguda e achaparrada caixa de perímetro elíptico. Ornamenta-se nas suas qua
tro caras com uma vegetação de grandes folhas , que arrancam do centro de cada uma das faces, 
para as recolher até às esquinas. Completa-se esta decoração com flores e frutas. A urna é rema
tada com uma tampa de belas combinações de curvas, fugidias em direcção às partes superiores, 
e contrapostas à forma da "caixa", para terminar num pináculo, desde o qual se derramam novas 
folhas ele acanto. 

É um primoroso labor de batidos e cinzelados, de escolhida moldura lisa e volumosas formas 
cobertas de vegetação, de uma delicadeza e sensibilidade que a convertem numa "obra de consi
deração", no dizer de López Ferreiro, falando da qualidade artística do Mestre de ourivesaria, 
Matías Vieites do Casal. 

Em 1693 o ourives A11lonio Montaos faz a Urna-relicário de S. Cândido, do mesmo retábulo de 
Relíquias, com uma imitação ele inferior qualidade. 

Alejandro Barrai Iglesias 

Bibliografia: BARRAL TGLESIAS, A.: La 01febre1ía de la Basflica compostelana, inédi
ta; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, j.M. e FREIRE BARREIRO, F.: Guía de Santiago, 
Santiago, 1885, pp. 94-97; GUERRA CAMPOS,]. : Relicario de la S.A.M. Iglesia de 
Sa11liago de Compostela, Santiago, 1960, 7. nº 8; LARRlBA LEIRA, M.: "La platería reli
giosa dei barroco en Compostela". Em VV.AA.: Praterfa e Acibeche en Santiago de 
Compostela, Santiago 1998, pp. 225 e ss.; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la S.A.M. 
Iglesia Catedral de Santiago de Compostela, t. IX. Santiago 1907, pp. 305-306; PÉREZ 
COSTANTI, P: Diccionario ele los artistas que j1orecieron en Galicia durante los siglos 
XVI y XVII, Santiago, 1930, p. 559; SUÁREZ, M. e CAMPELO,j:: Tradução e notas de 
"La Historia Compostelana", ou "Hechos ele don Diego Gelmírez", Santiago, 1950; 
ZEPEDANO Y CARNERO.J.Mª.: Historia y descripción arqueológica de la Basílica com
postelana , Lugo , 1870. 
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Uma do Apóstolo Santiago 
Desenho: José Losada e Eduardo Rey 
Ourivc: Ricardo Martínez Costoya, 1890 
Prata, fundida e cinzelada 
Santiago de Compostela, Cripta do Apóstolo da Catedral 

Depois de vários meses de explorações arqueológicas no topo da Basílica apostólica, dirigidas 
pelos cónegos Antonio López Ferreiro e José Maria Labín Cabello, na noite de 28 para 29 de 
Janeiro ele 1879 assiste-se à feliz descoberta dos restos do apóstolo Santiago o Maior. Foram loca
lizados os corpos de Santiago e dos seus dois discípulos, Teodoro e Atanasio, no subsolo da 
Capela-mor da Catedral, no lugar onde tinham sido escondidos cm 1589 por ordem do arcebispo 
Juan de Sanclemente e Torquemada (1587-1602), devido ao temor que existia entre o clero e a 
população de Compostela, de ver o Sepulcro apostólico profanado pelas hordas cio pirata inglês 
Francis Drake. Após os estudos anatómico-forenses dos catedráticos ela Un iversidade de Santiago , 
A. Casares, F. Freire e T. Sánchez, os ditames positivos ela Sagrada Congregação de Ritos e a che
gada a Compostela do Promotor da Santa Fé, assistiu-se à promulgação em Roma, por pane do 
papa Leão Xlll, da bula "Deus omnipotens" (1 de Novembro de 1884), documento pontifício que 
autentifica os restos encontrados como os do apóstolo Santiago o Maior, rectificando o decrelO da 
Sagrada Congregação de Ritos. 

A consequência imediata da descoberta e do decidido apoio do papa é o ressurgimento das pere
grinações jacobcias. Para atender dignamente o culto apostólico, a Igreja de Santiago decidiu a 
construção ele uma cripta sob o altar-mor da Catedral. López Ferreiro escavou o que restava do 
mausoléu apostólico, convertendo a sua base num pequeno oratório ele sabor historicista. Neste 
recinto, depositaram-se cm 1891 as apreciadas relíquias, protegidas no interior de uma especta
cular urna de prata. O desenho desta peça tem uma inspiração ecléctica, mistllra de românico 
(arca), e palcocristâo (tampa) , para o que se teve muito em conta, certamente por inspiração de 
López Ferreiro, o desenho que Vega e Verdugo realizou por volta de 1656-57 da Labuta retro a/ta
ris cio século XI 1 (pequeno retábulo românico situado detrás do altar-mor). A urna realizou-se 
em prata f undicla e cinzelada na oficina compostelana de José Lesada, com a colaboração de 
Eduardo Rcy e Ricardo Martínez Costoya. O fronta l está presidido por Cristo em Maestà, possí
vel cópia ele um magnifico Pantocrátor1 ele pedra procedente de uma das sete portas da basílica 
român ica, conservado actualmente no Museu ela Catedra l. Cristo aparece representado num 
enquadramento elíptico sentado, segurando as Sagradas Escrituras e em atiwde de dar a benção, 
rodeado pelos símbolos dos Evangelistas, o Tetramorfos2 bíblico. O res to da superfície frontal da 
urna escá ocupada por oito figuras , quatro de cada lado do Senhor, emolduradas por arcos tri
lobulados sobre esbeltas colunas. À direita de Cristo encontram-se Santiago o Maior, levando o 
báculo em Tau e uma cartela com a legenda: et imposuiL eis 110111i11a Boanerges, e seu irmão S. João, 
S. Mateus e S. Teodoro. À esquerda do Senhor situam-se S. Pedro, o seu irmão S. André, S. Paulo 

'(N. do T.) Pantocrdwr: representação de jesus Cristo sentado e benzendo, enquadrado numa curva íechada, carac
terístico da arte bizantina e românica. 

: (N. do T.) Tctra11101fos: representação. própria da iconografla românica, cios quatro cvangclisias com os seus s1111-

bolos. 
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e S. Atanasio. Os d iscípulos de Santiago que transferiram o corpo apostólico desde Jerusalém até 
Galiza -S. Teodoro e S. Acanasio- compartem o lugar preferencial ela urna, visto que os seus 
sepulcros acompanharam o de Santiago no interior elo mausoléu apostólico, sendo descobertos 
pelo bispo Teodomiro de lria no século IX. A parte lateral esquerda da urna volta a estar presi
dida pela figura de Cristo (desta vez imitando a imagem gótica do friso do frontispício das 
Praterías), com a inscrição sicut missit me Pate1; sic et Ego mito vos. Ao Senhor acompanham-lhe 
S. Pedro, com a legenda Hic est petra sub quam aedificavit Ecclesiam e S. Tomás. Do outro lado 
es tão Santiago o Maior, com a legenda Istit1s Verba citius in Fine Terre pervenenmt, e S. 
Bartolomeu. Na parte lateral direita, encontra-se a Virgem Maria com o Menino, com a inscrição 
de um versículo do cântico de Maria: Fecit mihi magna, qui pote11s est. A Mãe de Deus está acom
panhada de Santa Maria Salomé, mãe dos apóstolos Santiago e S. João, e por S. Simão Tadeu. Do 
outro lado da Virgem situam-se o apóstolo Santiago o Menor, e S. Torquato, um dos homens 
apostólicos. A tampa ela urna é de forma tumular, a quatro vertentes. Tem um campo de escamas 
e friso com o Crismón3 , monograma ele Cristo e as características conchas de vieira, símbolo do 
santuário compostelano e emblema da peregrinação jacobeia. Em todos os frisos das vertentes 
laterais, a tampa é decorada com uma estrela. Sobre a urna pende igualmente a estrela que, 
segundo a tradição, indicou ao anacoreta Paio e ao bispo Teodomiro a localização exacta do 
Sepulcro de Santiago. 

Francisco Singul 

Bibliografia: BARRAL lGLESIAS, A.: "As artes suntuarias compostelanas no século 
XX". Em Pratería e Acibeche en Santiago de Compostela, obra colectiva, Santiago, 1998, 
pp. 391-393; OTERO TÚNEZ, R.: "La Edad Contemporánea". Em La Catedral de 
Santiago de Compostela, obra colectiva, Barcelona, 1977, pp. 391-393; SOBRINO 
MANZANARES, Mª.L.: "Os últimos cen anos". Em GARCÍA IGLESIAS,j.M. (dir.): A 
Catedral de Santiago de Compostela, obra colectiva, Laracha (A Corufla), 1993, p. 418. 

'(N. do T.) Cris111011: Signo formado pelo monograma de Cristo e pela cruz. 
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