
Foi o Infante D. Henrique quem mandou 
construir cerca de 1460, em Belém, que então 
era uma praia longe da cidade, uma capela 
onde os marinheiros e viajantes pudessem 
rezar. Cerca de quarenta anos mais tarde, o 
rei D. Manuel deu esta pequena igreja aos 
frades de São Jerónimo, e começou a sua 
ampliação. O projecto era grandioso, e 
incluía a construção de um mosteiro para os 
frades. Uma parte deste edifício seria uma 
ala palaciana, destinada ao próprio rei, e a 
igreja seria o panteão real. E se já acham 
que o Mosteiro dos Jerónimos é grande, 
lembrem-se que o plano inicial era cerca de 
qua t ro vezes maior do que a obra 
efectivamente construída, tendo quatro 
claustros projectados! As obras começaram 
sob a direcção de mestre Boitaca, que ainda 

rasgou o portal principal (que não é o portal 
maior, voltado para o rio, e sim o portal que 
fica na direcção do altar). Mas Boitaca foi 
substituído a partir de 1517 por João de 
Castilho, o autor do magnífico portal Sul, e a 
quem devemos a maior parte da obra 
construída no mosteiro. Frente ao portal 
principal estende-se um longo edifício 
paralelo ao rio Tejo, que tem cerca de 200 
metros de comprimento, e cujo piso térreo 
estava terminado em 1516. Não se sabe bem 
qual seria a sua finalidade, mas a galeria 
inferior serviria talvez como armazém para 
as mercadorias vindas da Índia e recebidas 
no cais do Restelo. No piso superior ficaria o 
palácio (ou paço) real. Mas este palácio 
nunca chegou a existir, e os frades acabaram 
por instalar os seus dormitórios no piso 

superior. De qualquer forma, o edifício actual 
foi muito alterado entre 1867 e 1878. O 
edifício do século XVI não tinha as torres que 
se levantam diante do Museu da Marinha; a 
igreja, por seu lado, não tinha a janela 
redonda (rosácea) sobre o portal principal, e 
a torre sineira original tinha uma cobertura 
em forma de pirâmide.
A traça primitiva do claustro deve-se também 
ao mestre Diogo de Boitaca, que projectou o 
andar térreo coberto por abóbada de 
cruzaria de ogivas entre 1514-1515. Mas em 
1517 é já João de Castilho quem continua a 
obra até à quase total conclusão do espaço, 
que deixou a obra em 1540, ficando a 
construção das alas norte e oeste a cargo do 
arquitecto Diogo de Torralva. De planta 
q uad rada , r ep roduz i ndo a imagem 

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos

tradicional da Cidade de Deus ou a 
Jerusalém Celeste, o claustro está decorado 
com símbolos alusivos a Cristo e outras 
imagens de conteúdo sacro, juntamente com 
emblemas heráldicos do rei, e elementos 
naturalistas e fantásticos. No piso inferior o 
principal tema iconográfico é dado por 
medalhões com os instrumentos da Paixão 
de Cristo, entre outros alusivos ao Reino, à 
coroa portuguesa, à Casa Real e ao próprio 
D. Manuel. No piso superior, para onde 
deitavam os aposentos régios, desenvolve-se 
um programa iconográfico que se apresenta 
ainda em conformidade com o espírito do 
projecto manuelino, embora tenha sido, 
certamente, de realização mais tardia.
O contributo de João de Castilho deu ao 
claustro uma estrutura inovadora, que não 
era a mais habitual na Península Ibérica. 
Esta empreitada modificou os contrafortes 
cilíndricos de Boitaca, transformando-os em 
pilares de secção quadrada (certamente 
através de placagens), e acrescentou um 
varandim superior decorado com vinte 
grandes nichos com estátuas em tamanho 
real, numa apresentação inédita em termos 
da arquitectura nacional, embora revelando 
c u r i o s a s i n f l u ê n c i a e s t r a n g e i r a s , 
principalmente francesas.
As paredes internas do piso inferior do 
claustro dos Jerónimos exibem uma série de 
relevos que os frades usariam para as suas 
meditações, enquanto faziam um circuito em 
tornos das quatro alas. Nas faces ocidental 
e oriental encontramos medalhões com os 
Instrumentos da Paixão de Cristo, mais 
concretamente Vara e Lança, cartela com as 
Cinco Chagas e Coroa de Espinhos a 
ocidente, e Coluna da Flagelação, Calvário, 
Escada com Martelo e Turquês, Açoites e 
Cravos e Coluna com o Galo, a oriente.
A estas representações das Armas de Cristo 
podemos juntar uma cartela com um X, com 
certeza a abreviatura do nome de Cristo, e 
um globo imperial encimado por uma cruz, 
ambos na face ocidental. O globo terrestre 
está dividido nas “três partes” então 
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reconhecidas, Ásia, Europa e África, e é um 
símbolo do universo do qual Cristo é o único e 
verdadeiro rei.
Os Instrumentos da Paixão inscrevem-se na 
corrente espiritual da devoção moderna, que 
se espalhou por toda a Europa partindo dos 
Países Baixos, em resposta à sentida 
necessidade de reforma da Igreja. Esta 
cor rente pré - re formis ta ins i s t ia numa 
espiritualidade pessoal, baseada na oração, 
na contemplação dos mistérios divinos e na 
meditação sobre os Evangelhos e sobre as 
vidas exemplares, de Cristo, da Virgem ou dos 
Santos, procurando assim o diálogo com Deus 
e a transformação da vida quotidiana. Uma 
das obras que difundia estes novos caminhos 
reformistas era a Vita Christi, traduzida pelos 
monges alcobacences na primeira metade do 
sécu lo XV e impressa em 1495 por 
encomenda da rainha D. Leonor, irmã de D. 
Manuel. 

Pelo contrário, o eixo N-S do Claustro 
apresenta temas profanos: A Norte, os 
medalhões exibem cartelas com uma sucessão 
de monogramas ou emblemas – novamente 
as Cinco Chagas, um ramalhete de açucenas, 
a letra M sobrepujada por coroa, uma esfera 
armilar com a inscrição I.EMANUEL R.P ET 
ALG.V., e o monograma IHS. As cinco 
chagas, para além de pertenceram às Armas 
de Cristo, são também o modelo das armas 
de Por tugal: os cinco pontos brancos 
representados nos escudos da nossa bandeira 
fazem referência à famosa lenda da Batalha 
de Ourique, em que D. Afonso Henriques 
rezava pela protecção dos portugueses 
quando Jesus crucificado lhe apareceu 
garantindo a vitória. Em sinal de gratidão, o 
futuro rei teria incorporado as cinco chagas 
na bandeira. O ramo de açucenas é o 
emblema da Virgem Maria, mas igualmente 
da rainha D. Maria. A letra M pertencerá ao 

nome de Maria ou de D. Manuel. A Esfera 
Armilar era o símbolo pessoa do rei, e 
simbolizava também a grande porção do 
mundo que estava então submetida ao Rei de 
Portugal. O monograma IHS, que surge 
formado por troncos toscos e vestígios de 
folhagem, representa o nome Jesus, mas pode 
também representar a abreviatura de In Hoc 
Signo |Vinces| (com este sinal vencerás), a 
frase que Cristo teria dito a D. Afonso 
Henriques antes da Batalha de Ourique.
Em frente, na face Sul, destacam-se quatro 
medalhões com perfis masculinos e um Sol de 
dezasseis raios – doze em forma de labareda 
e quatro semelhantes a lâminas, semelhante a 
uma rosa-dos-ventos. O sol era habitualmente 
uma imagem de Cristo, e aparece novamente 
esculpido no piso inferior do claustro nos dois 
medalhões dos cantos noroeste e nordeste, 
voltados para o recinto central. Os retratos 
de homens são por vezes interpretados como 

quatro navegadores, mas também poderiam 
representar outros reis de Portugal, que 
eram por vezes figurados como heróis da 
antiguidade ou nobres cavaleiros. 
No que respeita às imagens nos nichos do 
andar super ior do c laus t ro , a sua 
interpretação não é simples. No primeiro 
nicho da ala Este está a figura de uma 
jovem vestindo uma espécie de armadura 
com galões nos ombros, sobre uma veste 
comprida. Uma longa trança cai-lhe da 
cintura quase até aos pés, e sobre o peito 
exibe um fio com uma jóia. Na mão segura 
um livro fechado e uma palma, pelo que 
representará uma santa mártir. No segundo 
nicho encontra-se uma outra figura feminina 
de cabelos longos, usando um elegante 
vestido. Na mão esquerda segura uma 
coroa de cinco flores, talvez uma imagem 
da Esperança, ou de Santa Doroteia, que 
usa como atributo um cesto de flores e 
frutos, motivo geralmente reduzido às flores, 
por vezes em grinalda. O terceiro nicho 
guarda a figura de um homem ainda novo, 
com cabelos longos e franja e um grande 
chapéu à italiana. Veste uma espécie de 
toga e aponta o céu, enquanto na mão 
esquerda segura um livro fechado. É por 
vezes identificado com D. Manuel, mas 
poderia ser também um pregador ou um 
profeta. No quarto nicho há novamente 
uma figura masculina, idosa, com barba e 
barrete, que segura na mão esquerda uma 
faixa parcialmente desenrolada. Pode ser o 
profeta Isaías, que falou do nascimento de 
um Messias chamado Emanuel, o nome do 
próprio rei. No quinto nicho está uma 
mulher de cabelos longos e chapéu preso 
debaixo do queixo com uma fita. Enverga 
um vestido curto, com corpete. Na mão 
esquerda segura uma espada f ina, 
apontada para cima, e na direita uma 
ba lança de do i s p ra t o s . Tra t a - s e , 
evidentemente, de uma das virtudes, a 
Justiça. O primeiro nicho da ala Sul contém 
uma f iguração de outra v i r tude, a 
Temperança, uma figura feminina com 
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cabelos ocultos sob um turbante, vestes 
simples cingidas na cintura por um cordão de 
pontas caídas, e sustentando nas mãos um 
relógio de mesa com mostrador circular e 
ponteiros, símbolo do ritmo regular que deve 
reger a vida dos homens sábios. Segue-se 
uma outra jovem, de touca lisa e vestido curto 
como o de uma camponesa, sobre o qual usa 
um manto. Na mão esquerda segura um 
cesto, e na direita aquilo que parecem ser 
moedas. Esta imagem tem sido identificada 
como uma representação da Liberalidade ou 
da Abundância, retirando moedas de um 
saco. No terceiro nicho está a figura de uma 
mulher de cabelos longos, com chapéu de 
aba revirada e vestes simples, cobertas por 
um manto. Foi identificada como a Fortaleza, 
sustentando a torre que simboliza a sua 
força, da qual arranca com a mão direita um 
dragão que representa o pecado. O quarto 

nicho guarda uma figura com vestes curtas e 
manto cruzado no peito, que segura na mão 
direita o que poderia ser o cabo de uma foice 
ou enxada, e no braço esquerdo um pequeno 
barco, ou galeão. Temos aqui a figura da 
Esperança, outra virtude - o barco simboliza a 
esperança que o cristão tem de um dia a sua 
alma recolher ao céu, como o navio recolhe 
ao cais, e a foice é a esperança que o 
camponês tem de receber o fruto do seu 
trabalho. No quinto nicho, uma figura 
masculina de velho barbado, com manto 
lançado sobre as vestes longas. Na mão 
direita segura um livro aberto, e com a 
esquerda parece tirar algo de uma bolsa que 
carrega. Considera-se geralmente esta figura 
como representando um Evangelista, ou o 
Profeta Daniel, ou ainda um dos apóstolos. 
Na ala Oeste, no primeiro nicho, uma figura 
feminina com toucado e manto sobre vestido 

de largas mangas e cordão pendente da 
cintura representa a Fé. Segura nas mãos 
uma igreja com torre, e calca uma pequena 
cabeça masculina, certamente Maomé. No 
segundo nicho, uma figura feminina de 
cabelos longos, com grande chapéu e um 
vestido simples com corpete segura um livro 
aber to e uma espada com a cabeça 
decepada de um homem de barbas. É a 
Vitória da Igreja sobre a Sinagoga. Segue-se 
uma figura de mulher, a Caridade. Sustenta 
um coração na mão direita, e na outra 
levanta uma estrela, imagem de Jesus Cristo. 
Esmaga ao pés a figura de um homem 
coroado, certamente a Avareza. No quarto 
nicho está outra figura feminina de cabelos 
longos e chapéu, com vestido simples de 
corpete, representando a Prudência. Na mão 
esquerda segura um espelho de pé longo, 
que lhe dá auto-conhecimento, para poder 

reger a sua própria conduta. No quarto 
nicho, nova figura de jovem mulher, de 
cabelos longos e descobertos e vestido 
simples com capa atada sobre o peito. Na 
mão direita segura uma palma, e na 
esquerda um livro aberto. É outra Santa 
Mártir. Na ala Norte a primeira figura 
representa Santa Luzia, de cabelos longos, 
vestido e manto abotoado sobre o peito, na 
cintura uma faixa atada em laçada com 
pontas pendentes. Na mão direita segura a 
palma do martírio, na esquerda sustenta um 
prato onde exibe os olhos. O nicho seguinte 
abriga Santa Catarina de Alexandria, com 
cabelos longos e vestido com corpete 
ricamente trabalhado. Na mão direita tem 
uma espada voltada para baixo, cravada 
na cabeça de um homem de barbas e 
coroado, o Rei de Alexandria ou o 
Imperador Maximiano, conforme a lenda. 
Na mão esquerda apresenta um livro 
aberto, prova da sua erudição e da vitória 
conseguida na discussão que teria travado 
com cinquenta sábios de Alexandria. Por 
trás da figura surge a roda que caracteriza 
o seu martírio, guarnecida com pequenas 
lâminas ou labaredas. Segue-se Santa 
Madalena, com véu e toucado, cabelos 
longos e túnica simples. Segura na mão 
esquerda uma taça ou cálice para perfumes, 
o seu atributo mais conhecido. No quarto 
nicho está ainda uma figura feminina com 
cabelos longos e pequeno turbante. 
Sustenta com as duas mãos um tabuleiro 
circular com um pequeno livro aberto. Será 
talvez uma Sibila, ou profetisa. No quinto 
nicho, Santa Margarida surge com cabelos 
longos, usando um toucado cuidado e um 
vestido rico, com mangas largas e cinta 
franjada. Tem as mãos postas em oração, e 
o seu corpo oculta um grande monstro com 
cauda de dragão.
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