
 

Pensa connosco... não poderá ser 
qualquer coisa assim? 

 

Entre o 
Céu… 

Na fachada 
poente onde 
se encontra a 
janela, no lado 
e s q u e r d o 
existem anjos 
e os anjos são 
do Céu... 

 

 

 

... e a Terra 

 

No lado direito 
e x i s t e m 
homens e os 
homens são da 
Terra... 

 

Existe uma Ordem Religiosa  

A Ordem de Cristo.  
Aqui está o seu sím-
bolo, a Cruz … 

e existe um Rei  

Abaixo da Cruz estão 
as armas do rei D. 
Manuel representa-
das aqui por uma 
coroa... 

Que foram escolhidos por Deus 
para uma missão Divina na 
Terra 

Dizem que o homem de barbas  e 
olhar misterioso da Janela do Capí-
tulo é Jessé. Da “Árvore de Jessé” 
nasceram os reis escolhidos por 
Deus: David e Salomão. Nasceu 
também a Virgem Maria e seu filho, 
Jesus Cristo   Sabias que o nome de 
Batismo de D. Manuel é Emanuel 
que quer dizer “Deus contigo”?! 

O que achas disto?!    

Esta é apenas uma ideia para pensa-
res e um convite para nos vires visi-
tar. Sobre a Janela do Capítulo exis-
tem mais de mil ideias... 

Uma janela que é  

uma Obra-prima  

A Janela do Capítulo e toda a fachada 
poente da Igreja Manuelina não foram 
feitas para ficar dentro do Convento, 
foi D. João III que assim o decidiu. 
Porque quis El-Rei O Piedoso esconder 
esta obra-prima dos olhos do povo e 
dos religiosos do Convento? Sabias que 
até ao século XIX existia um telhado no 
Claustro de Santa Bárbara, que tapava 
a vista da fachada Ocidental e da Jane-
la do Capítulo mesmo para os que 
moravam no Convento? Porque o terá 
feito ninguém sabe ao certo.  

A Arte Manuelina contrariava a tradi-
ção da arte cristã: ser apenas para  
agradecimento e glória de Deus.  Até aí 
nunca a arte servira para engrandecer 
e honrar um homem, mesmo que esse 
fosse ”Pela Graça de Deus, Rei de Por-
tugal e dos Algarves, d'Aquém e d'A-
lém-Mar em África, Senhor da Guiné e 
da Conquista, Navegação e Comércio 
da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. 

Quando D. João III decidiu encerrar a 
Igreja Manuelina dentro do seu Con-
vento Novo, talvez quisesse simples-
mente “repor a normalidade, repor a 
tradição”  

Logo depois da Arte Manuelina virá a 
Arte Renascentista e o controle ficará 
na mão da Igreja por mais uns séculos  

Mas, vamos lá pensar … a arte deve ser 
livre. não concordas? 
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LIÇÃO N.º 18 
 
Tema: A Janela do Capítulo, um segredo bem guardado 

            dentro do Convento 

           A lição  de hoje é para “os mais crescidos”, de todas as idades 
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e Históri
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(8 aos 1
2 anos) 

O segredo bem guardado  

Será que esse segredo é uma 
“mensagem secreta” que El Rei D. 
Manuel nos quis deixar na Janela 
do Capítulo?  

 

O fogo que sai da boca 
deste dragão está a toda 
a volta da Igreja Manueli-
na.  

 

Será que o dragão está 
a proteger um tesouro 
que ainda ninguém 
descobriu? 


