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Diferentes mas Iguais, 

Os Claustros dos Jerónimos e Tomar, duas obras primas e a sua geometria. 

 

 

Abstract:  

Este estudo procura contribuir para o conhecimento das ferramentas geométricas usadas nos 

desenhos dos claustros do Mosteiro dos Jerónimos de Santa Maria de Belém e do claustro dito de 

Torralva em Tomar. Os claustros exibem uma subversão morfológica rara, senão única, de terem os 

seus cantos sotados, ou seja, com os cantos cortados a 45º. O estudo sugere uma construção geométrica 

baseada no método Egípcio da quadratura do círculo com poderosas implicações icónicas, e ainda como 

o resultado da mais elementar e prática geometria: o triângulo 3, 4, 5. 

Sem procurar ser conclusivo, sugere-se que o claustro demolido de Castilho teria sido muito 

semelhante ao de Belém e que o posterior lhe respeitou o traçado elementar.  
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Problemas e Enquadramento… 

Como qualquer outro país do Ocidente cristão, Portugal seguiu a evolução dos estilos continentais 

com as suas interpretações, até à criação de “arquitecturas” autónomas. A expressão máxima desta 

autonomia corporizou-se no estilo designado por Manuelino.  

Depois de uma primeira italianização classicizante no reinado de D. João II, primo e cunhado de 

D. Manuel, os primeiros anos do séc. XVI assistiram ao desenvolvimento de um estilo moderno, no 

sentido em que culturalmente a Antiguidade era conhecida, a nível formal, como claramente anti-

gótico, uma vez que a morfologia Manuelina se opõe à gótica ao utilizar elementos linguísticos 

semelhantes1. O estilo nacional, reflectiu um período em que o domínio português se estendeu até 

Malaca; em que se realizou a busca do Preste João e se planeou desviar o curso do Nilo, destruindo 

Meca e criando um império cristão no Atlântico e no Índico. O Manuelino serviria os propósitos de uma 

omnipresente arquitectura sincrética para uma deslocalização Lusa de carácter global.  

Depois da Morte de D. Manuel, o seu neto João III (1502-1557) deu continuidade à classicização 

do país, iniciada pelo seu antecessor em nome, tendo sido seguido neste esforço por Filipe I (1527-

1598). Em consequência, muitos dos edifícios da expansão foram assim desenhados e construídos com 

uma derivação das formas italianizantes no estilo que George Kubler2 chamou “Plain Portuguese 

Architecture”, ou seja, Arquitectura Chã Portuguesa. 

Dois edifícios têm sido considerados como testemunhos emblemáticos do estilo manuelino: O 

Mosteiro de Santa Maria de Belém, Igreja e Claustro (fig. 1 e 2) e a Sala do Capítulo com a sua famosa 

janela no Convento de Cristo em Tomar (fig. 3 e 4).  

                                                 
1 Os espaços manuelinos são “abatidos”. Embora nervurada como a  arquitectura gótica, a arquitectura manuelina adopta o salão como o 
seu espaço modelar. Os espaços não se verticalizam, antes se contêm. 
2 George Kubler (Colecção Artes/História), A Arquitectura Portuguesa Chã, Entre as Especiarias e os Diamantes (1521-1706), Lisboa, 
Vega, 1988, p.7-23. 
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Fig. 1. Mosteiro dos Jerónimos, porta Sul, Belém, Lisboa, Portugal. Desenhado por A. Haupt, c. 1902 

 

 

Fig. 2. Mosteiro dos Jerónimos, Belém, Lisboa, Portugal. Planta parcial incluindo a igreja e o claustro. A. Haupt, c. 
1902. 
 

 

Fig. 3. Mosteiro de Tomar, Tomar, Portugal. Planta da implantação, planta da DGEMN. O desenho está orientado a 
sul.  
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Fig. 4. Convento de Tomar, Sala do Capítulo dos Cavaleiros/Cavalheiros de Cristo, Janela Oeste, Tomar, Portugal. 
Desenhado por C.F. Weysser para A. Haupt, c. 1902 
 

O presente estudo, confirma as relações entre os claustros principais pertencentes a cada um dos 

conjuntos edificados e fornece alguns argumentos acerca do papel central que um mestre construtor 

desempenhou, já sublinhado por autores nacionais e estrangeiros (Pereira 1995; Moreira 1995; Haupt 

1903/1986; Kubler 1972/1988). Esta análise contribuirá, também, para lançar alguma luz sobre uma 

enigmática obra-prima: O Claustro italianizado de Tomar, dito dos Filipes, de Torralva ou de Terzio. 

Note-se que ambos os claustros exibem uma adulteração do canto criando um elemento modular 

colocado a 45º graus. Infelizmente não determinaremos, para além de qualquer dúvida, porque foram os 

dois claustros construídos com tal adulteração no canto. Identificaremos, no entanto, a geometria que 

lhes subjaz.  

 

O Canto, um problema específico do desenho do Claustro… 

O Claustro foi um tipo arquitectónico nascido no período de consolidação da cristandade. S. Bento 

aglutinou o desagradável hábito de “eremitar” nas redondezas do Monte Casino e fundou a primeira 
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abadia ocidental. Nas suas regras, designou por claustra (plural de claustrum) as áreas circunscritas da 

abadia. Claustro seria assim, o próprio significado de mosteiro ou convento3. 

No entanto, o significado de Claustrum evoluiu para significar uma parcela de espaço semi-

exterior que, num conjunto edificado, fecha uma área interna ao ar livre. De qualquer forma, evoluiu 

mantendo o valor simbólico como centro e coração da vida monástica sendo por isso lugar de 

investimento estético. 

Do ponto de vista puramente arquitectónico, o claustro evoluiu a partir do pátio e do fórum 

romano. Este novo tipo nasceu também de um problema funcional: fornecer luz e arejamento a um 

vasto espaço interior, para além de servir como centro de distribuição. Esta “cavidade” é claramente um 

problema independente do desenho. Chamaremos ao conjunto das galerias circundantes e a cavidade 

aberta, “claustro” por economia textual. 

As variações figurativas em planta do tema claustro não são muitas: rectângulos e quadrados com 

arcos, colunas ou pilares. O claustro normalmente inclui um pátio, na maioria dos casos ocupado por 

um jardim, que é morfologicamente lido como uma subtracção de massa e não como uma adição de 

espaço. Nesta nova entidade arquitectónica, em que existiram muito poucos elementos redondos e ainda 

menos com os cantos adulterados, podemos identificar, assim, alguma constância. Um dos factos 

constantes é o da repetição: repetição de módulos, colunas ou arcos e os correspondentes vazios entre 

eles. Entre os quadrados e rectângulos, podemos delimitar dois tipos: com número par de colunas e com 

número ímpar de colunas em cada um dos quatro lados. Este último implica que uma coluna ocupa o 

eixo de simetria de cada fachada para o pátio.  

Na recuperação dos modelos da Antiguidade no Renascimento, e consequente adaptação a novos 

programas, surgiram novos desafios. 

                                                 
3 Nelson Borges, “Arquitectura de Cister na Época Moderna. O Claustro: força centrípeta nos espaços da vida comunitária”, in As Beiras 
e a Presença de Cister, Espaço, Património Edificado, Espiritualidade, São Cristóvão de Lafões, Sociedade do Mosteiro de São Cristóvão 
de Lafões, 2006, p. 63-70. 
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Antes de Bramante, os Mestres construíam edifícios para satisfazer um sistema de “ordem 

genealógica”4. De certo modo, este sistema tinha como objectivo a identificação de uma solução para 

um programa que respeitasse uma tradição recente para atingir o belo e o apropriado. A partir do 

momento em que os mestres construtores deixaram de olhar para o imediatamente anterior e decidiram 

olhar para o antigo e remoto, passaram a actuar como agentes culturais. Para os Arquitectos que, como 

Bramante, procuravam recompor com rigor os “géneros arquitectónicos” antigos segundo Vitruvio, 

mais tarde chamados Ordens, e de acordo com as suas próprias constatações arqueológicas, uma nova 

dimensão de desenho estava a emergir. Podiam escolher “à la carte” soluções estéticas a partir de livros 

eruditos ou de ruínas certificadas. A recuperação das Ordens não era entendida como uma regressão, 

anunciava assim a adopção de uma arquitectura mais pura, mais capaz de ser intemporal.  

O sistema clássico “renascente” era apresentado como correspondendo à própria essência da 

lógica arquitectónica, organizado desde os aspectos práticos da construção até às mais puras essências 

geométricas. Neste edifício, as Ordens ocupavam naturalmente o nível intermédio, entre sólidos, figuras 

e métricas, concretizando-se num lugar e num programa específico. O discurso sobre as Ordens iniciou-

se, desde logo, com a descoberta e publicação ilustrada de Vitruvio, sendo a edição de Cesare 

Cesariano, membro do círculo bramantesco de Milão, a mais esplendorosa. 5 

Os primeiros obstáculos que surgiram ao uso coerente das ordens foram, naturalmente, postos pela 

tradição entretanto desenvolvida na Idade Média. Naquela época, a solução para a fachada do claustro 

que se foi estabilizando era baseada na articulação entre colunas e arcos e contrafortes como pilares. Em 

muitas situações, os arcos desenvolviam-se directamente a partir das colunas ou dos capitéis. Não 

tínhamos, pois, entablamento como na arquitectura clássica, em que os arcos eram contidos dentro do 

ritmo das colunas, como se pode observar no Coliseu de Roma. Brunelleschi, embora tenha usado as 

                                                 
4 O método de produção dos mestres construtores na lógica da loggia respeitava a existência de uma geometria fabrorum que gerava 
formas familiares contribuindo para a aparência de coerência na diversidade. Crf. p. exemplo, José António Ruiz de la Rosa, Traza y 
Simetria de la Arquitectura, en la Antigüedad y Medievo, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1987, p. 193-
345 e Spiro Kostof, “El Arquitecto en la Edad Media. En Oriente y Occidente”, in Spiro Kostof (coord.), El Arquitecto, Historia de una 
Profesión [ed. Or. The Arquitect Chapters in the History of the Profession, 1977], Madrid, Ediciones Cátedra, 1984, p. 65-98. 
5 Cesare Cesariano, Vitruvio, Como, 1521  



 7

ordens, desenvolvia as suas arcarias com os arcos a saírem de colunas e até às vezes, como em S. 

Lorenzo, a saírem de pequenos ‘cubos’ de entablamento. 

De qualquer modo, em qualquer dos desenvolvimentos em colunas, num pátio, o principal 

problema de desenho localiza-se nos cantos. Na solução mais simples, só uma coluna ocupa o canto, 

mas esta situação é sujeita a um enorme esforço por ser o cruzamento de duas faces e de duas abobadas.  

Para os Romanos este problema não existia. Em primeiro lugar, não tinham arcos nos pátios e 

consequentemente não tinham abobadas a cruzarem-se. Em segundo lugar, a solução clássica era 

sobretudo fácil externamente, e complicada internamente, quando os arcos e colunas se combinavam. 

Por isso, os pátios eram normalmente desenvolvidos com colunas e entablamentos rectilíneos.  

Bramante deparou com este problema no claustro de S. Maria della Pace (fig. 5) em Roma. 

Usando a Ordem Jónica, Donato, tropeçou com o problema de ter a coluna embebida no pilar. A 

correcção do desenho determinou uma solução de quase non-sense com a presença de pequenas 

‘orelhas’ de capitel a saírem dos cantos (fig. 6). 

 

 

Fig. 5. S. Maria della Pace, Roma. Vista do Claustro. Desenho do autor in situ, 1996.  
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Fig. 6. S. Maria della Pace, Roma. Canto do Claustro. Desenho do autor in situ, 1996. 

 

Alguns anos mais tarde, a solução para o problema do canto apareceria resolvida em Tomar. 

 

Cantos nos Claustros… 

 

 

Fig. 7. Planta do Claustro, Mosteiro dos Jerónimos, Belém, Lisboa, Portugal. Segundo A. Haupt, c. 
1902  
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Fig.8. Claustro principal, Convento de Tomar. Planta segundo a DGEMN (Direcção-Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais).  
 

Está longe de ser pacífica a autoria do claustro principal de Tomar: João de Castilho (c. 1470 - 

1553), Diogo de Torralva (c. 1500 – 1566), Francisco de Hollanda (c.1515 – 1585) ou Filipe Terzio (c. 

1520 – 1597) são os suspeitos6. Hollanda foi raramente apontado7, Torralva ou Terzi, são aceites 

geralmente como os mais prováveis. Castilho tem sido absolvido. Sugerimos que a autoria deveria ser 

partilhada entre o rei D. João III, diletante da Arquitectura, o seu cortesão Francisco de Hollanda que 

agiria como “art director” e Torralva como mestre construtor8. A fonte no centro é indubitavelmente 

Terzi que a assina.  

Independentemente da autoria, o Claustro de Tomar é um exemplo único na arquitectura da 

Renascença e Maneirista, de uma solução com um módulo posicionado a 45º no canto (fig. 9). 

 

                                                 
6 Maria da Conceição Pires Coelho, A Igreja da Conceição e o Claustro de D. João III do Convento de Cristo. Influências do 
Renascimento Italiano na Arquitectura Portuguesa do séc. X, Assembleia Distrital de Santarém, 1987. 
7 Jorge Segurado, Francisco d’ Hollanda, Da sua Vida e obras. Arquitecto da Renascença ao Serviço de D. João III. Pintor, desenhador e 
escritor. Humanista, “fac-simile” da carta a Miguel Ãngelo – 1553 e dos seus tratados sobre Lisboa e Desenho - 1551, Lisboa, Edições 
Excelsior, 1970, p. 290, 294, 333, 467. 
8 Eduardo Côrte-Real, Triunfo da Virtude, As Origens do Desenho Arquitectónico, Lisboa, Livros Horizonte/Faculdade de Arquitectura, 
2001, p. 120-121.  
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Fig. 9. Claustro principal, vista do canto pelo exterior. Convento de Tomar, Tomar, Portugal. Desenho do autor in 
situ, 1996. 
 

É extraordinário que não existam mais exemplos desta solução de canto, nem anteriores nem 

posteriores, excepto o claustro do Mosteiro dos Jerónimos, “perpetrado” por Castilho, autor do claustro 

de Tomar demolido para dar lugar ao actual. 

A citação dos Jerónimos é evidente, abrindo a possibilidade de em ambos os claustros se poder 

“sair” para o espaço do pátio em direcção ao centro pelos pontos mais distantes, ou seja, pelas 

diagonais.  

Kubler9 admirou a densidade compositiva de Tomar resultante da espessura dos planos parietais. 

Inventou a designação de parede celular referindo-se sobretudo a Tomar10 e aos Jerónimos11 a partir da 

parede habitada pelas escadas que conduzem ao coro. As suas fotografias publicadas no seminal “A 

Arquitectura Portuguesa Chã, entre as Especiarias e os Diamantes”12, são verdadeiros testemunhos de 

tal admiração por Tomar (fig. 10). Para Rafael Moreira13, de acordo com os testemunhos da época, o 

novo claustro destruiu o mais belo claustro até então construído em Portugal. 

                                                 
9 George Kubler, A Arquitectura Portuguesa Chã, 1988, p. 22-23. 
10 George Kubler, A Arquitectura Portuguesa Chã, 1988, p. 17. 
11 George Kubler, A Arquitectura Portuguesa Chã, 1988, p. 7. 
12 George Kubler, A Arquitectura Portuguesa Chã, 1988, fotografias 9 e 10. 
13 Rafael Moreira, “Arquitectura: Renascimento e classicismo” in Paulo Pereira (coord.), História da Arte Portuguesa: Volume II, Lisboa, 
Círculo de Leitores, 1995, p. 353. 
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Fig. 10. Convento de Tomar, galerias do rés-do-chão do Claustro principal. Vista do canto pelo interior. Fotografia de 
George Kubler impresso no seu livro (1972/1988). 
 

A mestria de Castilho é sobejamente demonstrada no claustro dos Jerónimos, onde chegou em 

151614 depois da sua estadia em Tomar de 1513 a 151515. Em Tomar, tinha trabalhado na extensão da 

Charola. Esta extensão compreendia a Sala do Capítulo coroada pela famosa janela atribuída a Diogo de 

Arruda16, insígnia da loucura decorativa do Manuelino e pasto para intermináveis interpretações 

simbólicas. Depois de Belém, Castilho regressou a Tomar em 1529, onde trabalhou até à sua morte até 

155217.  

 

Jerónimo!... 

Contemporâneo dos primeiros passos bramantescos em Roma e quase um século depois do tiro de 

partida de Brunelleschi, o Manuelino recusa qualquer estrutura compositiva geral do clássico como 

rejeita também, características assinaláveis ao gótico como a verticalidade e a longitudinalidade.  

                                                 
14 Paulo Pereira, “As grandes edificações (1450-1530)” in Paulo Pereira (coord.), História da Arte Portuguesa: Volume II, Lisboa, Círculo 
de Leitores, 1995, p. 62. 
15 Paulo Pereira, “A simbólica Manuelina. Razão, celebração, segredo” in Paulo Pereira (coord.), História da Arte Portuguesa: Volume II, 
Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, p. 132.  
16 Paulo Pereira, A simbólica Manuelina. Razão, celebração, segredo, 1995, p. 132. 
17 Rafael Moreira, Arquitectura: Renascimento e classicismo, 1995, p. 347-346. 
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A linguagem clássica desenvolve-se em decorações como portais, altares, medalhões e grutescos, 

mas a proposta morfológica essencial do Manuelino é claramente inventada no gótico (ao ponto de o 

negar), e é arabizada, africanizada, algumas vezes até americanizada e indianizada, transformando-se 

assim, em algo oceânico, telúrico, rochoso, híbrido, culturalmente inclusivo e algumas vezes 

aparentemente barroco18.  

A experiência espacial em edifícios como os Jerónimos é claramente não continental e suspeita de 

influências Marroquina e Indiana. As influências do estilo perpendicular inglês, tão evidente na Batalha, 

são totalmente diluídas quer pela decoração como pela estrutura espacial dos Jerónimos. 

O imenso esforço de construção de fortificações19, com base no « Seaborne Empire » como lhe 

chamou Charles Boxer, também influenciou o estilo Manuelino. Uma das obras-primas deste estilo é a 

Torre de Belém, uma fortificação de defesa do Tejo, construída com o intuito de intimidar os seus 

visitantes e que é hoje visitada por ser uma magnífica jóia rochosa.   

 O Claustro dos Jerónimos é uma surpresa majestosa, principalmente pelas suas dimensões, e 

como Kubler destacou, pela espessura das suas paredes. A desmultiplicação formal das camadas na 

arcada é, mais uma vez, a baroquerie avant la lètre. Contudo, as características formais mais 

impressionantes do Claustro são, de facto, os cantos (fig. 11).  

 

                                                 
18 É interessante que a capa do livro “Barroco”, SAUDY, Severo, Barroco, 1975, Gallimard, Editions du Seuil, edição de 1991, é 
ilustrado com um fotografia da famosa janela do convento de Cristo. 
19 Entre 1415 e 1557, a lista de fortificações ultramarinas construídas e cuidadas no estrangeiro incluem, entre outros: Ceuta, Azamor, 
Mazagão, São Jorge da Mina, Moçambique Mombaça, Melinde, Socotorá Ormuz, Diu, Damão, Goa, Calicut, Cananor, Cochim, Ceilão, 
S. Tomé, Malacca, Macau. 
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Fig. 11. Vista interior do canto do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, Belém, Lisboa, Portugal. A. Haupt, c. 1902. 

 

A ampla parede oculta os contrafortes maciços necessários para suportar as forças das abóbadas 

quase horizontais das galerias. A métrica do claustro determina que os eixos de simetria das fachadas 

sejam ocupados por uma coluna e não por um espaço. Para além disto, não existe possibilidade de sair 

para o espaço central pelas faces, mas somente pelos cantos, uma vez que os arcos são como simples 

janelas. Não conseguimos chegar a nenhuma explicação plausível para este ou qualquer outro exemplo 

anterior de tal determinação funcional em espaços semelhantes. Um indício pode ser descoberto no 

claustro posterior, inacabado, perto de duzentos quilómetros para o Norte, em Coimbra no dito claustro 

da Manga. 

 

Jardins do Céu, Distribuições uniformes… 

 Do chamado Claustro Manga do Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, resta apenas a sua fonte 

tempieto (fig. 12), uma das mais ilustres construções do Renascimento Português.  
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Fig. 12. Fonte Tempieto do Claustro Manga. Coimbra, Portugal. Desenho do autor in situ, 1996. 

 

 Edificado por Pires d´Evora, Diogo Fernandes e Fernão Luís, contratados em 1533, a sua 

construção começou em 1528, depois da comissão e projecto superior de Frei Brás de Barros20, tendo 

como escultores João de Ruão e o seu mestre Jerónimo Afonso. Em 1528, de acordo com vários autores 

(Markl, 1995, Moreira 1995), o irmão mais novo de João de Castilho, Diogo de Castilho, foi contratado 

para ser o arquitecto-chefe do mosteiro. 

 De oito colunas delicadas ergue-se uma cúpula perfeita, semi-esférica, definindo um espaço 

central coberto pela própria cúpula. Deste espaço surgem oito passagens; quatro das quais são pontes, 

segundo as diagonais, sobre quatro pequenos lagos, dando acesso às portas de quatro capelas cilíndricas 

secundárias. As outras quatro passagens apontariam, segundo o eixo ortogonal, para as aberturas 

centrais (ou para as colunas centrais) na superfície colunata do claustro. Da cúpula central, quatro arcos 

descendentes ligam, no limite da fragilidade, o espaço central às quatro capelas secundárias sobre as 

pequenas portas. A explicação geralmente aceite para tal fonte complexa é que ela representa o paraíso 

terrestre como um espaço de transição entre as matérias térreas e o céu espiritual. Segundo Dagoberto 

                                                 
20 Dagoberto Markl, “O Humanismo e os Descobrimentos. O Impacto nas artes”, in Paulo Pereira (coord.), História da Arte Portuguesa: 
Volume II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, p. 412. 
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Markl21, o tempieto simboliza, simultaneamente, a eternidade e o próprio Deus, perfeito e infinito; e o 

número de colunas, oito, simboliza a ressurreição, uma vez que Jesus renasceu oito dias após a sua 

entrada em Jerusalém. A fonte dentro do templo é constituída por dois cálices sobrepostos que 

simbolizam a dupla natureza de Jesus. Cada uma das quatro capelas faz alusão a um Evangelho e a um 

santo eremita. A escadaria de acesso ao tempieto tem sete degraus, como a escadaria para o céu de 

Jacob, e simboliza Caridade, Graça e o Espírito Santo. Os oito pequenos lagos estão ligados dois a dois, 

representando os quatro rios do Paraíso mencionados no Génesis (Gen. 2, I0-I4): Físon, Gehon, Tigris e 

Euphrates. Os quatro rios flúem para os quatro pontos cardeais. Existem inúmeras interpretações 

simbólicas, uma vez que quatro, oito e sete são números ricos simbolicamente. A composição completa 

resulta num estilo que não podemos deixar de considerar com sabor oriental nas curvas invertidas das 

coberturas. Todavia, o que é notável e interessante para nós é a importância relativa que as diagonais 

têm numa construção colocada dentro do jardim de um claustro.  

 Será que o Claustro dos Jerónimos foi desenhado para incluir uma construção como o claustro 

Manga? Não existem provas de tal facto, apenas o resultado de entrar pelas diagonais é evidente. Desta 

forma, o centro é realçado. De acordo com Haupt22, existiu, dentro do claustro Jerónimo de Belém, um 

lago até 1833, com ilhas em forma de estrelas, sendo ilha central ornamentada pela fonte do canto que 

ainda existe. Esta foi uma construção posterior, contudo, foi dominada pela centralidade que as entradas 

de 45º determinaram.  

 

Andar como um Egípcio… 

Ao questionar sobre o “porquê” do corte a 45º dos cantos, fomos em busca de uma explicação 

geométrica.  

                                                 
21 Dagoberto Markl, O Humanismo e os Descobrimentos. O impacto nas artes, 1995, p. 412. 
22 Albrecht Haupt, A arquitectura do Renascimento em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1986/1909, p. 96. 
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O claustro dos Jerónimos tem uma modelação clara e por isso descobrimos uma maneira de 

construir o seu quadrado através de quatro rectângulos 3,4 resultantes dos triângulos 3,4,5. O triângulo 

3,4,5 corresponde ao rectângulo de 3x4, isto é, um método Egípcio básico que remonta à mais antiga 

prática geométrica da Terra, de calcular e definir um ângulo recto. Em termos Pitagóricos, isto é 

expresso por: 3² + 4² = 5² (√9+√16=√25). Ou seja, o resultado é um quadrado de 8x8 (fig. 13).  

 

 

Fig. 13. Quatro rectângulos 3,4,5 formam um quadrado de 8x8. Desenho de Shakil Rahim a partir de esboço do autor, 
2007. 

 

 O quinquagésimo problema do papiro de Rhind23 é: “como quadrar um círculo?”. Como 

solução, o papiro propõe que a área de um círculo com 9 de diâmetro corresponde à área de um 

quadrado de 8x8. Sabemos hoje que o problema não tem solução mas aquela foi durante milénios a 

solução mais aproximada. Se aplicamos este problema ao claustro dos Jerónimos, obteremos o círculo 

correspondente. O quadrado rodado, inserido neste círculo, corta/intersecta os módulos de tal forma que 

resulta no quadrado cortado que foi construído (fig. 14). Segundo Ruiz de La Rosa24 o mesmo traçado 

                                                 
23 O papiro de Rhind ou papiro de Ahmed, neste momento no ‘The British Museum’, foi datado como um documento escrito em 1640 
A.C. que refere a factos de 200 anos atrás e que contem inúmeros problemas matemáticos. Consultável em sítio online: Egiptian 
Mathematics Papyri, http://www.math.buffalo.edu/mad/Ancient-Africa/mad_ancient_egyptpapyrus.html#ahmes/rhind%20papyrus, 
acedido a 24 de Março de 2008  
24 José António Ruiz de la Rosa, Traza y Simetria de la Arquitectura, en la Antigüedad y Medievo, 1987, p. 45. 
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teria sido realizado como a base da geometria de do Tcheu-Pei livro sagrado de cálculo chinês do século 

IV AC.  

 

 

Fig. 14. Esquema para os claustros dos Jerónimos e de Tomar. Desenho de Shakil Rahim a partir de esboço do autor, 
2007.  
 

A consequência é que as relações entre os dois quadrados, que limitam o plano colunar/de colunas 

do claustro, estão em conformidade com um quadrado e a quadratura do círculo. O design do Claustro 

celebra, de uma forma sofisticada, a relação entre o quadrado e o círculo e entre a Terra e o Céu, através 

do método aproximado da “quadratura do círculo” da época. Já tinha salientado esta construção 

geométrica para o claustro de Tomar25 e não, também para o claustro dos Jerónimos. Isto é agora algo 

deveras evidente, mas nunca antes constatado. Os claustros eram semelhantes a qualquer outro claustro 

                                                 
25 Eduardo Côrte-Real, Triunfo da Virtude, As origens do Desenho Arquitectónico, 2001, p. 119 
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quadrado, no sentido de ser um lugar de celebração. Esta celebração descrita, que faz uso de tal rotação 

do quadrado, foi também utilizada para apresentar horóscopos (fig. 15). 

 

Fig. 15. Horóscopo antigo. Imagem retirada do sítio em linha: www.hps.cam.ac.uk/starry/regioastrol.html, acedido em 
Outubro 2007.  

 

O Castelo Templário26 de Tomar, no centro de Portugal, já tinha sido construído em 1160. 

Durante este período, a Igreja chamada Charola foi construída segundo o modelo da circularidade 

octogonal do Santo Sepulcro ou da Mesquita de Jerusalém27.  

De acordo com Paulo Pereira28, Castilho participou na construção da Sala do Capítulo, na 

ampliação da igreja e na constituição do claustro em Tomar, tudo na sequência Manuelina29. Segundo 

Rafael Moreira30, Castilho voltou a trabalhar em Tomar, romanizando o seu estilo e construindo um 

outro claustro (Hospedaria) e uma pequena igreja (Nossa Senhora da Conceição).  

Um facto evidente deste grupo coordenado de obras é a relação existente entre o centro da 

Charola, o centro do claustro e o meio da janela do Capítulo. Um triângulo 3,4,5 liga estes três pontos 

(fig. 16). 

                                                 
26 Os Cavaleiros Templários Portugueses escaparam do destino ominoso dos seus colegas da Europa. O Rei D. Dinis (1261 - 1325) 
reestruturou a ordem militar sob a designação de Ordem de Cristo. Um dos seus Grão Mestres mais famosos foi Henrique, o navegador. 
Contudo, foi Manuel, o seu sobrinho-neto que iniciou grandes obras no castelo-convento. 
27 Manuel Gandra, O Projecto Templário e o Evangelho Português, Lisboa, Esquilo Edições e Multimédia, 2006, p. 13. 
28 Paulo Pereira, A simbólica Manuelina. Razão, Celebração, Segredo, 1995, p. 115-155.  
29 Paulo Pereira, A simbólica Manuelina. Razão, Celebração, Segredo, 1995, p. 117. 
30 Rafael Moreira, Arquitectura: Renascimento e classicismo, 1995, p. 348. 
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Fig.16. Um triângulo 3,4,5 correlaciona os centros da Charola, a janela oeste da Sala do Capítulo e o centro do 
claustro principal. Desenho de Shakil Rahim a partir de esboço do autor e sobre a planta do convento da DGEMN.  
 

Como já observamos, este triângulo ajudou os mestres a definir as direcções ortogonais dos seus 

projectos no terreno. A Igreja da Nossa Senhora da Conceição é, também, claramente constituída pelo 

rectângulo 3,4 a partir dos dois triângulos 3,4,5 de origem Egípcia (fig. 17). 

 

 

Fig 17. Igreja da Nossa Senhora da Conceição, Tomar, Portugal. Rectângulo 3,4. Desenho de Shakil Rahim a partir de 
esboço do autor e sobre a planta de Haupt, c. 1902. 
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Castilho construiu a Sala do Capítulo e o claustro que foi destruído, para uns anos mais tarde dar 

lugar ao um novo claustro edificado segundo o “Estilo Romano”, adoptado por João III. Castilho 

morreu em 1552.  

Será que o mesmo homem que serviu o estilo “barroco” Manuelino pudesse absorver, tão 

rapidamente, o estilo Romano e deixasse como testemunho o seu fulgor de arquitecto ao projectar, sob a 

“direcção de arte” de Serlio, os mesmos cantos cortados à maneira Manuelina?  

É bem claro que o Claustro de Torralva ou de Terzi foi construído segundo a geometria referida 

anteriormente (fig. 18 e 19).  

 

 

Fig. 18. Esquema sob o claustro dos Jerónimos. Desenho de Shakil Rahim a partir de esboço do autor e sobre a planta 
de Haupt. 

 

 

Fig. 19. Esquema sob o claustro principal de Tomar. Desenho de Shakil Rahim a partir de esboço do autor sobre a 
planta da DGEMN. 
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A coincidência das geometrias é demasiado evidente, quer seja devido ao facto de Torralva ter 

sido genro de Castilho31, ou pelo facto de terem existido aspectos simbólicos importantes associados ao 

design, muito difíceis de alterar ou apenas por serem o caminho mais fácil.  

Em 1966, Robert Venturi32 escreveu sobre o claustro de Tomar: 

“ […] mas os elementos complexos adjacentes nas fachadas do claustro em Tomar formam uma parede que contém, 

validamente, espaços dentro dele próprio. As múltiplas camadas de colunas – conectadas ou não conectadas, grandes e 

pequenas, directamente ou indirectamente sobrepostas – e a profusão de aberturas, arquitraves, e balaustradas horizontais e 

diagonais amontoados criam, em escala, contrastes e contradições, direcção, tamanho e forma”. 

 

 

Fig. 20. Claustro principal do convento de Tomar. Vista da galeria superior. Desenho do autor in situ, 
1996. 

 

De facto, toda esta profunda multiplicação de camadas era apenas o resultado da aplicação 

geométrica anterior, também utilizado para compor uma obra Manuelina. A espessura das paredes do 

claustro Manuelino dos Jerónimos, derivado da engenharia de abóbadas anti-góticas, foi por fim, 

responsável por uma profundidade ainda maior que requereu um improviso compositivo.  

                                                 
31 Segundo Haupt, Castilho morreu em 1581, com 90 anos de idade e, nos anos 40 do século XVI, as suas responsabilidades de liderança 
nas obras do convento de Tomar foram demitidas. 
32 Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, New York, Museum of Modern Art, 1966, p.65. 
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O design de Tomar vai mais além ao realçar as ligações entre o círculo e o quadrado: Consegue-se 

coincidir a Charola com o claustro (fig. 20). O claustro posterior deve ser assim, a restauração do 

projecto inicial de quem quer que fosse. 

A arquitectura de D. Manuel é claramente anti-Romana e o claustro tornou-se absurdo para o rei 

sucessor, Rei D. João e o seu serventuário Frade António de Lisboa, que reestruturou a ordem e se 

desfez dos últimos vestígios das ideias fundadores da antiga força armada oriental.  

A reconstrução é feita com base no esquema anterior, ou por indolência ou em respeito às 

conexões antigas entre os mações e pedreiros seguintes. A mesma ‘citação’ ou processo de referência é, 

também, evidente na relação entre a Charola e o Claustro (fig. 21), realçado pela fonte de base 

octogonal que é igual ao elemento central da igreja primitiva.  

 

 

Fig. 21. A Charola dentro do Claustro. Desenho de Shakil Rahim a partir de esboço do autor sobre a planta da 
DGEMN. O círculo exterior é a quadratura do quadrado médio/interior da parede do claustro.  
 

Todavia, o documento lítico resultante exprime uma obsessão com o centro. A evidência do centro 

torna-se completa quando a forma do claustro é um círculo. Este tipo de solução raramente acontece. O 

Palácio de Granada de Carlos V e o Convento de Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia são os exemplos 

mais significativos deste tipo de solução na Península. A deambulação, nas galerias de forma circular, 
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direcciona o olhar para o centro. Num claustro quadrado, mesmo com um número ímpar de espaços 

entre as colunas, no canto, um espectador observa um espaço estranho sem entrar em contacto com o 

exterior e, acima de tudo, sem qualquer proximidade com o centro do pátio, dominado pelo elemento 

massivo do canto.  

 

Conclusões… 

A solução do canto no convento de Tomar, evidente também no Mosteiro dos Jerónimos, é 

brilhante, resolvendo o problema do claustro como um problema de desenho. Não existem colunas 

estranhas dentro dos pilares. O ritmo simplesmente flúi de uma fachada para outra. A literatura atribui a 

Francisco d´Hollanda a influência formalmente decisiva, pelos seus desenhos da villa imperial em 

Pesaro por Girolamo Genga33, ou por outro desenho, o nicchione do Belveder do Vaticano.  

Hollanda conheceu Serlio em Veneza em 1534 e, como Kubler realçou, a influência das Logge 

sopra Logge de Serlio no autor de Tomar é evidente. Se alguma vez o livro do Veneziano fosse 

utilizado, teria sido lido como um desenho ou uma pintura. A profundidade da desmultiplicação das 

ideias de Serlio é arrogantemente não-italiana. Podemos atribuir esta atitude à ignorância sobre a 

delicadeza dos Pallazzi e Scuole Venezianos, mas acima de tudo, à determinação de repetir a geometria 

em planta do claustro anterior. Mesmo os elementos intermédios considerados serlianos poderiam 

simplesmente resultar do acerto entre uma organização simétrica em relação à coluna do meio no 

claustro manuelino para uma organização com uma abertura no meio no claustro actual. No mais 

famoso exemplo de uso das “serlianas”, a Basílica da Razão de Andrea Palladio em Vicenza os vãos 

laterais rectos são usados para normalizar as diferenças entre a métrica palladiana e a do anterior 

edifício. Não há dois módulos iguais. Aquilo que parece um rigoroso exercício de regularidade não é 

mais do que um prodigioso jogo de cintura geométrico para cobrir uma pré existência desorganizada. A 

impressão de que a obra palladiana se constitui como uma fina capa é reforçada pelo facto de ao uso das 

                                                 
33 George Kubler, A Arquitectura Portuguesa Chã, 1988, p. 21. 
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colunas exteriores se somar o uso de colunas interiores aligeirando a espessura do plano parietal como 

se pode constatar na figura 22.  

 

 

Fig 22. Basilica Palladiana de Vicenza. Desenho in situ do autor, 1996. 

 

Tal não acontece em Tomar. Recorde-se a figura 20 em que pilastras e parede duplicam a 

sensação de espessura já de si dupla da de Vicenza.  

Numa perspectiva cautelosa poderíamos concluir que o claustro cristaliza um momento feliz em 

que se concilia a influência Italiana com o gosto de arquitectura militar, quer deliberado enquanto tal, 

como em resultado da sua presença no Manuelino.  

Tomar expressa a maturidade formal do claustro feito ao Antigo, muito além da adulteração dos 

cantos. Contudo, a solução para tantos problemas da Ordem Clássica está nos cantos. A composição 

arrojada é ainda mais valorizada por ter uma construção baseada na geometria de um estilo 

“antagonista”. Por conseguinte, Tomar é, também, um híbrido, ou seja, um monstro que nunca se viria 

repetir. A complexidade referida por Venturi e a estética de espessura louvada por Kubler, são 

provavelmente nada mais do que um acontecimento inesperadamente afortunado.  
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Embora os nossos estudos contribuam para o mistério sem fim da autoria do claustro de Tomar, é 

claramente identificada, uma geometria coincidente com o claustro dos Jerónimos. Na melhor das 

hipóteses podemos presumir, neste momento, que a presença do antigo mestre Castilho foi ainda muito 

forte durante a concepção do claustro e, se a Nossa Senhora da Conceição é da autoria dele, o claustro 

também o deve ser. O nome de Torralva insere-se na tradição oral provavelmente por ter tido uma 

estadia de aprendizagem junto do seu sogro em Tomar e por ter concluído o trabalho. Filippo Terzi, 

provavelmente completou as obras ao colocar uma fonte. Sabemos que Felipe I de Portugal ali foi 

jurado Rei e que para ele, estando naquele lugar, era como se tivesse a tomar posse do coração do país.  

Um mistério ainda mais enigmático sobrepõe-se na utilização da geometria Egípcia quase 

mitológica. Ao longo do tempo, dois claustros foram desenhados com cantos cortados, nunca para 

serem imitados ou copiados. Se o triângulo 3,4,5 é, claramente, uma parte dos processos operacionais 

de construir o objecto correctamente, de forma ortogonal, a quadratura do círculo põe-nos perante mais 

desafios interpretativos em futuros trabalhos.  

Recentemente ocorreu-nos sobrepor a mesma malha ao celebrado Taj Mahal (fig. 23, 24, 25 e 26) 

e novamente a coincidência é evidente. A sobreposição da planta do templo do jardim da Manga com a 

do famoso edifício indiano também sugere algumas contaminações. Mais um mistério a explorar? 

 

 

Fig. 23. Fotografia do Taj Mahal, Mausoléu de Shah Jahan, Agra, Índia. Imagem retirada do sítio em linha: 
http://file016b.bebo.com/0/large/2007/06/24/00/1829191024a4771847634l.jpg, acedido em Fevereiro 2008. 
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Fig. 24. Planta do Taj Mahal, Mausoléu de Shah Jahan, 1630-1653, Agra, Índia. Imagem retirada do sítio em linha: 
http://www.oberlin.edu/art/images/art109/203.JPG, acedido em Fevereiro 2008. 

 

  

Fig. 25. Planta com esquema, sobreposição do esquema do claustro dos Jerónimos e de Tomar sobre a planta do 
Taj Mahal. Desenho de Shakil Rahim a partir de esboço do autor sobre planta, 2008.  
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 Fig. 26. Sequência de plantas: da esquerda para a direita:  
Planta do Taj Mahal.; Sobreposição das plantas da Fonte do claustro da Manga e do Taj Mahal; Planta da Fonte do 
claustro da Manga, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, Planta João de Ruão, 1533 (seg. Kubler). Montagem de 
Shakil Rahim. Imagem retirada do sítio em linha: http://www.taj-
mahal.net/augEng/textMM/domeexteriorengN.htm, acedido em Fevereiro 2008. 

 

 

 

Nota: O presente trabalho foi realizado no âmbito do projecto de investigação FCT 

POCI/AUR/60935/2004 - “ Arquitectura e Matemática no Renascimento: sistemas de proporções em 

duas igrejas de Velha Goa do Século XVI ” da responsabilidade do Prof. Doutor António Nunes Pereira 

no qual o autor é investigador. Naturalmente que os claustros dos Jerónimos e Tomar não são duas 

igrejas de Velha Goa. A utilização do rectângulo 3,4,5 surgiu na análise das Igrejas de Goa “obrigando” 

a revisitar o trabalho sobre Tomar.  
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