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Introdução ttr

Nos seus primeiros duzentos e cinquenta
anos (1289-1537) os Estudos Gerais portu-
gueses, sedeados em Lisboa, Íoram trans-
feridos por duas vezes para a cidade do
Mondego€r. Ainda que a transmigração
coimbrã, no seu conjunto, tenha durado
pouco mais de meio stículo, é fácil perceber
que este nomadismo não favoreceu a exis-
tência de instalações próprias e definitivas
em nenhuma das duas cidades. Em 1431,
porém, a situação estava prestes a mudar.
Em Outubro desse ano o Infante D. Henrique
efectuou uma escritura pública através da
qual doava um conjunto de edifícios à Uni-
versidade. As novas estruturas situavam-se
no Bairro dos Escolares, na freguesia alfa-
cinha de S. Tomé. Na doação, o lnfante D.
Henrique refere que esses espaços deve-
riam ser pintados com determinados temas
e figuras, sublinhando-se a estreita ligação
entre a iconografia e as salas de ensino das
diferentes matérias. Os temas e figuras reÍe-
ridos são: as Sete Artes Líberais, Galeno,
Aristóteles, a Santíssíma Trindade e ainda
um Papa e um lmperador. Neste artigo pro-
cura-se perceber a organização arquitectó-
nica dos Estudos Gerais e pretende-se
analisar o sentido das pinturas em questão.

As casas da Universidade e as suas
pinturas

Como refer imos,  a té  ao d ia  12 de
Outubro de 1431 a Universidade de Lisboa
<<nom tijnha casas proprias em que lee-

sem e fezessem seus autos escolastícos
de todas as sciençias, ante andaua sen-
pre per casas alheas e de aluguer, come
cousa desabrigada e desaloiada,(3). poÍ
outras palavras, os Estudos Gerais por-
tugueses não só t inham uma existência
nómada entre Coimbra e Lisboa, como
tinham que se transferir ,  ocasionalmente,
para novos edif ícios dentro da mesma
cidade. No entanto, em 1491, o Infante
D. Henrique, na qual idade de governador
da Ordem de Cristo, efectuou uma escri-
tura públ ica onde doava um conjunto de
edif ícios para a Universidade se instalar
de forma definitiva. As novas habitações
situavam-se no Bairro dos Escolares e
dividiam-se em duas casas sobradadas
com pátio inter ior e duas lojas anexas.
No mesmo documento menciona-se o
t ipo de iconograf ia que deveria ser pinta-
da nas novas instalações da Univer-
sidade. Embora nesse documento não se
ref ira que as pinturas em causa sejam
pinturas murais, a estreita l igação entre
os espaços de ensino das diferentes ma-
térias e a iconografia das mesmas pare-
ce apontar para esse género pictórico.
Alguns dos temas mencionados são
pouco habítuais na arte portuguesa, cla-
ramente dominada por representações
sacras. Entre esses temas destacam-se
as SeÍe Artes Líberais, Galeno, Aristótetes
e ainda duas f iguras tutelares do Direito.
Assim sendo, pela sua importância, jul-
gamos que a passagem relat iva as pintu_
ras da Universidade merece ser transcri-
ta na total idade:
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-(...) pera sse em ellas auer de leer de
Has sçiençias aprouadas polla sancta
npdre jgreia, conuem a ssaber, as sete
ttes libaraaes, a saber: gramatica, logica,
nectorica, arismetica, musica, geometria,
atrologia.

E estas todas ordeno que se leam em a
casa pequena que esta a par da grande
Eírea, cujas portas saem aa crasta; e hi
çtem pintadas as sefe artes, @ afora a
gnmatica, porque he de grande arroydo, a
qtall mando que sse lea na casa de fora,
qte he das perteenças das dictas casas. E
a logica sse lea na loia que se corre tam-
Em de fora pollo quintaal; e a mediçina sse
Ea na outra loia, parede em menos com
esta que sse corre pera dentro, e hi seia
fintado Galiano; e, nos sobrados destas,
tn primeiro, sse lea a sancta theologia, e hi
tsÍe pintada a Sancta Trindade; e, no
qundo, sse lea degrataaes, e hieste pin-
No h?u papa; e, no de sobre as artes,
s leea de philosafia naturall e morall, e hi
cete pintado Aristotelles; e, na salla pare-
& menos com esta, que esta sobre ho
alpender da crasta, sse leam as leix, e hi
*te pintado h?u enperador; e, em a salla
grande da meetade, este h?ua cadeira e
Mncos, pera rreguardo dalg?u leente, sse
creçer, e pera sse em ella fazerem os autos
slenes. E, em a casa pequena que esta da
mãao ezquerda desta salla, more o bedell
ou h?u caseeiro, que tenha as dictas casas
linpas e as abra e çarre quando conprir."
lMonumenta Henricina, p. 7).

A julgar pelo elevado grau de pormenori-
zação do documento julgamos ser muito
provável que estas pinturas tenham sido
efectivamente realizadas (u). Além do inte-
resse iconográfico das pinturas, que esmiu-
çaremos mais adiante, os dados veiculados
no texto também permitem formar uma
ideia aproximada dos edifícios que consti-
tuíam a Universidade e como eles se inter-
relacionavam. Apesar de esses dados
serem incompletos, é possível elaborar um
esquema que dê uma ideia mais palpável
da relação entre as diferentes unidades
(Figuras 1 e 2). Os dois diagramas que
apresentamos constituem uma mera pro-
posta de reconstituição da relação entre os

diferentes espaços, sem preocupação com
o rigor das escalas ou com a distribuição
topográfica dos edifícios, uma vez que o
documento ci tado não é suf icientemente
explícito a esse propósito. Não obstante, o
documento permite def inir  e diferenciar,
com rigor, os espaços onde se leccionava
em exclusividade determinada matéria e
qual a figura tutelar que estava pintada em
determinada sala de aula. Assim sendo,
identificamos a negrito as matérias leccio-
nadas em cada espaço e a negrito subli-
nhado, entre parêntesis, as imagens que
deveriam estar pintadas nesses mesmos
espaços, primeiro no piso térreo (Figura 1),
depois no piso superior (Figura 2).

Sete Artes Liberais

No piso térreo da "casa pequena> esta-
riam pintadas as Sete Artes Liberais, a
saber, Gramática, Retórica e Dialéctica, ou
Lógica, agrupamento que constituía o Trivium,
e ainda Aritmética, Geometria, Música e As-
trologia, agrupamento que constituía o Qua-
drivium(u). Como se sabe, esta divisáo é
análoga à das Virtudes, também elas dividi-
das em dois conjuntos desiguais, a saber,
t rês Vi r tudes Teologais  (Fé,  Car idade e
Esperança) mais quatro Virtudes Cardeais
(Fortaleza, Justiça, Temperança e Prudên-
cia), pelo que seria um modelo bem conhe-
cido, difundido pela catequese e pela pare-
nética, facilmente assimilável pelos estudantes
e população. Não custa a imaginar que as
Sete Artes Liberais da Universidade de
Lisboa fossem representadas através de
personificações femininas, cada uma delas
com um objecto como atributo e uma inscri-
ção com o respectivo nome em lat im.
Assim, a Gramática deveria segurar nas
mãos uma palmatória ou uma verdasca,
usada para inculcar o conhecimento nos
mais jovens. A Retórica, por sua vez, deve-
ria segurar tabuinhas enceradas e um esti-
lete. A Dialéctica, mais traiçoeira, seria
representada, como sugere L. Réau, com
os cabelos encaracolados, em vestes par-
das, junto de animais sinistros, como o
escorpião, a serpente ou mesmo o basilis-
co. A Aritmética seguraria um ábaco. A
Geometria um compasso. A Música martela-
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ria um conjunto de sininhos. AAstrologia, por
fim, apontaria um astrolábio às estrelas ír.

É possível que estas sete artes Íossem
representadas na Universidade de Lisboa
através de um diagrama circular, como su-
cede numa iluminura do Hortus Deliciarum
de Herrad von Landsberg realizada c.1180
(Figura 3), lembrando também as órbitas
celestes dos planetas aos quais estas artes
estavam associadas (Gramática/Lua, Retó-
ricalMercúrio, Dialéctica/Vénus, Música/Sol,
Aritmética/Marte, Geometria/Júpiter, Astro-
logia/Saturno). Para todos os efeitos, era
neste espaço que se ensinavam todas as
artes do quadrivium e a Retórica, já que a
Lógica e a Gramátíca, consideradas artes
preparatórias, mais elementares e "ruido-
sas>, se ensinavam noutros espaços. Assim,
uma vez que na parede da "casa pequena>
já estavam figuradas as Sefe Artes Liberais,
naturalmente que os locais onde se leccio-
nava a Lógica e a Gramática não deveriam
receber qualquer imagem, como aliás se
depreende do documento. O mesmo não
sucedia, porém, com as restantes matérias
exteriores às Artes Liberais.

Galeno

Ainda no piso térreo deste pequeníssimo
complexo universitário encontrava-se a
"loja" onde se leccionava a Medicina. Este
espaço era identificado pela figura de Galeno
(c.130-c.200 d.C.) ,  um dos t rês maiores
nomes da medicina antiga e medíeval, jun-
tamente com Hípócrates (c.460-c.370 a.C.)
e Avicena (980-1037). A visão holista teori-
zada por estes autores a respeito da saúde
imperou, grosso modo, até ao século XVlt,
pelo que se percebe a escolha de Galeno
para figura tutelar da "loja" onde decorria o
ensino da medicina. Galeno ficou conheci-
do tanto pelas inovações que introduziu no
estudo da anatomia e do sistema circulató-
rio do corpo humano, como pelos melhora-
mentos introduzidos na teoria humoral pre-
conizada pela escola hipocrática, base da
fisiopatologia geral (u), designadamente a ideia
da existência de quatro graus em cada qua-
lidade (quente, frio, seco e húmido)(n). De
acordo com a teoria humoral desenvolvida
por Hipócrates e Galeno, a saúde, o carác-

ter e o temperamento resultam da combina-
ção dos quatro humores que circulam no
corpo humano, a saber, sangue, fleuma,
bílis negra e bílis clara(,0). O indivíduo de
carácter sanguíneo (sangue) é alegre e
activo, o colérico (bílis clara) é violento e
furioso, o melancólico (bílis negra) é triste e
o fleumático (fleuma) é calmo e passivo (11).
A doença é causada quando ocorre um
desequilíbrio entre esses quatro humores
e a cura consist ia em restabelecer o seu
equilíbrio, variável em função da idade da
pessoa, das Estações e da influência dos
planetas, entre outros factores. por exem-
plo, a fleuma tem tendência para aumentar
no Inverno, o sangue na Primavera, a bílis
clara no Verão e a bílis negra no Outono.
Esta visão holista da saúde, que em última
análise liga o cosmos ao indivíduo, vive de
diversos processos associativos, variáveis
de sujeito para sujeito, afectando o estado
físico e mental do sujeito.

Das representações remanescentes de
Galeno produzidas na ldade Média uma
das mais interessantes encontra-se na crip-
ta da catedral italÍana de Anagni, onde se
conserva um programa fresquista datado
de c.1230-50 (Figura 4) rtzt. Num dos tramos
da cripta, no intradorso da abóbada, repre-
senta-se um diagrama que reflecte a com-
plexidade da teoria humoral e a concor-
dância absoluta ent re  microcosmos e
macrocosmos, demonstrada em sete círcu-
los concêntricos divididos em quatro qua-
drantes correspondentes aos quatro ele-
mentos, às respectivas propriedades, aos
humores dominantes e às estações do ano.
A relação do diagrama com os dois sábios
faz-se através da representação de Galeno
e de Hipócrates na parede lateral deste
tramo, sendo figurados como dois velhos
de longas barbas e cabelos brancos deba-
tendo entre si. Sentados frente a frente,
com os respectivos tratados abertos na
mesa, gesticulam num espaço recheado de
códices e vasilhas de diferentes tamanhos
e formatos. Eventualmente, a f igura de
Galeno escolhida para figurar na entrada
"loja" onde se ensinava medicina poderia
ter características semelhantes, apresen-
tando um velho sábio de barbas e cabelos
grisalhos, sentado numa cátedra, tendo
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como atributo mais provável um frasco de
urina e/ou um códice.

Santíssima Trindade

As restantes representações iconográfi-
cas referidas no documento encontravam-
-se em salas existentes no piso superior
deste complexo. Em relação ao espaço onde
se ensinava teologia a imagem tutelar re-
presentava a Santíssima Trindade. Visto
tratar-se de um dos principais dogmas do
cristianismo e tendo em conta a imensa
produção doutrinal desenvolvida pelos teó-
logos desde o período paleocristão para
demonstrar a val idade deste dogma, não
causa a mínima estranheza ter-se seleccio-
nado esta figuração para a sala em causa'
A única dúvida diz respeito à tipologia esco-
lhida. Seria uma Trindade Tricéfala ou Tri-
fronte? Seria uma Trindade Bicéfala ou
Bifronte, com o Espírito Santo a ser repre-
sentado por uma pomba? Seria uma Trin-
dade "Horizontal", com três pessoas entro-
nizadas? Neste caso, teriam rosto igual ou
teriam idades diÍerentes? Far-se-ia diferen-
ça entre o antropomorfismo do Pai e do
Filho e a figuração do Espírito Santo sob a
forma de uma pomba? Assumiria o modelo
da Trindade "Vertical", representando-se o
chamado Trono de Graça ou então a Com-
paixão do Paí? ltg). Enfim, como se percebe
as possibilidades são vastas. Porém, o mo-
delo mais comum na tardo-medievalidade
portuguesa para a representação da San-
tíssima Trindade é, sem dúvida, a imagem
do Trono de Graça (bem representada ao
nível da escultura devocional), pelo que, à
falta de melhores argumentos, propomos
este modelo como o mais plausível para a
Universidade de Lisboa.

Aristóteles

No caso da Filosofia a figura tutelar era
representada por Aristóteles. Uma das mais
importantes representações do filósofo en-
contra-se na antecapela do Palazzo Pub-
blico de Siena, pintada por Taddeo di Bar-
tolo entre 1413 e 1414. Nessa obra a fresco
Aristóteles é representado entronizado e
em posição destacada dentro de um nicho

fingido, segurando um livro na mão esquer-
da. Ao contrário do que é habitual, o seu
rosto apresenta-se imberbe e a três-quar-
tos. Pela sua posição de destaque dentro
da antecapela, o filósofo funciona como o
introdutor dos uomini famosi romanos re-
presentados nesse espaço. Rodeados por
quatro virtudes (Justiça, Magnanimidade,
Forlaleza e Prudência), eles são verdadei-
ros exempla da virtuosidade cívica e repu-
blicana que os sieneses deveriam emular.
Todos esses heróis pertencem ao período
da República e contrastam com as figuras
de Pompeu e César, representados à fren-
te de Aristóteles, que conduziram o Estado
à guerra civil, pelo caminho, destruíram a
liberdade de Roma ('o). Por razões óbvias,
esta simbologia republicana estava ausen-
te das pinturas da Universidade de Lisboa,
cujo contexto era bem diferente. Por outro
lado, pensamos que a figura de Aristóteles
deveria apresentar o rosto barbado, já que
era assim que normalmente se representa-
va o filósofo, à maneira de um Profeta do
Antigo Testamento(").

OPapaeo lmperador

Restam, pois, os casos relativos às leis.
Assim sendo, sabemos que no espaço onde
se leccionava o Direito canÓnico ("decre-
tais") a figura tutelar era representada por
um Papa não especificado. O facto de não
se referir nenhum Papa em concreto signi-
fica que o importante na imagem era acen-
tuar a autoridade papal e não o caso parti-
cular de um Papa que se tenha destacado
em prol do Direito Canónico. Na sala onde
eram ensinadas as "leis", ou seja, o Direito
Civil, a situação é semelhante. Com efeito,
apenas se refere que a figura tutelar seja
um imperador, na medida em que se pre-
tende acentuar a fonte desse tipo de tradi-
ção jurídica. Portanto, mesmo no caso do
imperador, onde não faltariam exemplos de
figuras particularmente decisivas paru o
desenvolvimento do Direito Civil (como su-
cede, por exemplo, com o imperador bizan-
tino Justiniano), o que importa é sublinhar a
origem e alçada do Direito Civil.

Esta divisão do Direito em duas esferas e
em dois espaços distintos encontra-se bem
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interiorizada na prática e teoria medieval,
tal como sucede com a respectiva tradição
iconográfica. De facto, parece-nos que as
pinturas da Universidade de Lisboa referen-
tes ao Direito recuperam alguns elementos
que se podem encontrar nas iluminuras dos
frontispícios do Decreto de Graciano, o gran-
de tratado medieval de Direíto Canónico
elaborado entre 1120 e 1140 por um monge
bolonhês. Nessas iluminuras encontra-se
quase sempre uma estrutura compositiva
de tipo triangular, com Cristo no vértice su-
perior e o papa e o imperador na base do
triângulo, aos quais Cristo outorga um glá-
dío. Esta estrutura, representando a dupla
investidura do poder, destinava-se a subli-
nhar o fundamento divino dos poderes
papal e imperial, bem como a subtil supe-
rioridade do primeiro sobre o segundo(16),
razão pela qual o poder religioso está sem-
pre iconografado à direita de Cristo('4. Desta
forma, a representação de tais imagens
como figuras tutelares do Direito Canónico
e do Direito Civil tem um alcance bastante
mais lato e profundo do que se poderia ima-
ginar numa primeira análise do documento
henriquino. As imagens do Direito que são
mandadas pintar na Universidade imbricam
numa tradição iconográfica particularmente
rica, sendo importante sublinhar que a reifi-
cação dessas duas abstracções estava
adstrita a um espaço específico que elas
supostamente tutelavam.

Curiosamente, estas pinturas são man-
dadas fazer no preciso ano em que se ini-
cia o Concílio de Basileia (14S1), onde as
teses conciliares se sobrepõem, novamen-
te, às teses papais, tal como já havia ocor-
rido no Concílio de Constância de 1417.
Ora, ignorar o efémero predomínio do poder
conciliar nesses anos e optar, deliberada-
mente, por destacar a figura papal como
alfa e ómega do Direito Canónico constitui
uma opção política marcadamente conser-
vadora, pela qual o lnfante se associava ao

partido que promovia a supremacia do po-
der papal sobre o poder concÍliar.

Conclusão

O empenho do Infante D. Henrique na
solidificação da Universidade de Lisboa, dan-
do-lhe espaços próprios e condignos, esten-
deu-se ao desenvolvimento de um progra-
ma iconográfico relativamente ambicioso
para a época, sobretudo num país que não
se destacou pelo recurso a temáticas profa-
nas. Parece-nos claro, porém, que mais do
que a individualização das disciplinas (Artes,
Filosofia, Medicina, etc.), as pinturas que se
mandaram pintar nas diferentes "lojas" e
"salas,, da Universidade foram uma obra
emblemática de um programa de reformis-
ta. A renovação da arquitectura e a seden-
tarizaçáo do tecido universitário em Lisboa
reforçavam o estatuto desta cidade como
capital e sede de governo, uma política
prosseguida pelo rei desde 1421. Mas no
círculo do Infante tinha-se consciência de
que esta reforma da Universidade, para ser
literalmente vista e percepcionada como
definitiva, tinha de util izar metonímias e an-
tonomásias visuais que consubstancias-
sem, de forma mais palpável, as ideias e os
programas reformadores do Infante e da
Corte de Avis em geral. Por exemplo, recor-
rer à imagem de Galeno, para a Medicina,
ou à de Aristóteles, para a Filosofia, confe-
ria prestígio ao ensino que se ministrava
nos espaços em questão, ao mesmo tempo
que implicava a fil iação num programa de
ensino mais aberto e comprometido com os
desafios que na altura se colocavam ao reino
português, precisamente no ano em que
Portugal tomava posse do arquipélago dos
Açores. Porém, nas matérias mais doutri-
nais, especificamente no caso do Direito
Canónico, apostou-se numa posição fran-
camente conseruadora, preferindo-se recor-
rer à figura de um papa.
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NOTAS

1) O presente estudo constitui o desenvolvimento de
um tópico tratado de Íorma abreviada na nossa disser-
tação de doutoramento: Luís U. AÍonso, A Pintura Mural
Portuguesa entre o Gótico lnternacional e o Fim do Re-
nascimento: Formas, Significados, Funções,3 vols., dis-
sertação de Doutoramento em História da Arte apresen-
tada à Universidade de Lisboa, 2006, pp. 497-500.

2) Em Lisboa:1289-1308. Em Coimbra: 1308-38. Nova-
Ínente em Lisboa: 1338-54. Novamente em Coimbra:
1354-77. E, Íinalmente, de regresso a Lisboa: 1377-1537.
Sobre esta itinerância veja-se Joaquim V. Serrão, His-
toria das Universidades, Porto, Lello & lrmão, 1983, pp.
58-64 e António J. Saraiva, O Crepúsculo da ldade
Média em Portugal,3u ed., Lisboa, Gradiva, 1993, pp.
117-120.

3) ln Monumenta Henricina, vol. lV 1962, p. 5.
4) Os destaques a negrito no presente excerto são da

nossa responsabilidade.
5) Entre os vários autores que referiram estas pintu-

ras destacamos Francisco Sousa Viterbo, Notícia de
Atguns Pintores Portugueses e de Outros que Sendo
Estrangeiros Exerceram a sua Arte em Portugal, Lisboa,
Academia das Ciências de Lisboa, 3o vol, 1911, p. 8,
cujo levantamento documental dos pintores portugue-
ses (sobretudo para os séculos XV e XVI) é bem conhe-
cido de todos os historiadores da arte portuguesa.

6) O modelo medieval das Artes Liberais Íoi criado,
ou pelo menos popularizado, por Marciano Capela na
obra Ás Núpcias de Mercúrio e da Filologia, amplamen-
te copiada e presente nas bibliotecas monásticas me-
dievais. Este autor do século V apresenta as sete Artes
Liberais por esta ordem: Gramática, Dialéct ica,
Retórica, Geometria, Aritmética, Astronomia e Harmonia
(Música). Cf. William H. Stahle Richard Johnson (eds.),
Maftianus Capella and the Seven LiberalÁds, vol. ll,
The Marriage of Philology and Mercury, Nova lorque,
Columbia University Press, 1977.

7) Sobre a iconograÍia das Artes Liberais veja-se
Louis Réau, lconographie de l'Art Chrétien, Paris, PUF,
t .  l ,  1955,  p .  156.

8) Sobre este assunto veja-se A. Tavares de Sousa,
Curso de História da Medicina. Das origens aos fins do
século XVl,2u ed., Lisboa, FCG, 1996, pp. 51-67 e 116-138.

9) ldem, p. 118.
10) Sobre este assunto veja-se também o estudo de

Elizabeth Sears, The Ages of Man. Medieval interpreta-
tions of the life cycle, Princeton, Princeton University
Press, 1986, pp. 12-20.

11) ldem, pp. 14-15.

12) Sobre esta pintura veja-se Anna Esmeiier, Divina
Quaternitas. Apreliminary study in the method and appli-
cation of visual exegesis, Amesterdão, Van Gorcun
Assen, 1978, pp. 39-40, Veronica Sekules, MedievalArt,
OxÍord, Oxford University Press, 2001, pp. 120-121 e
ainda as curtas referências que lhe Íazemos noutro
estudo: Luís U. AÍonso, O Ser e o Tempo. As idades do
homem no gótico português, Casal de Cambra,
Caleidoscópio, 2003, pp. 96-97.

13) Sobre estes modelos e variantes vejam-se os
seguintes estudos de François Boespflug: "Dieu en
Pape. Une singularité de l'art religieux de la fin du
Moyen Age", Révue Mabillon, 1991, t. 2 (= 1.63), pp.
167-205. "'Voici que je contemple les cieux ouvertes...'
(Ac 7, 55s). Sur la lapidation d'Etienne et sa vision dans
l 'art  médiéval ( lXe-XVle siècles)",  in Révue des
Sciences Réligieuses, t. 66, '1992, pp. 263'295; La
Trinité dans l'Art d'Occident (1400-1460). Sept chefs-
d'oeuvre de la peinture, Estrasburgo, Presses Universi-
taires de Strasbourg, 2000.

14) Sobre este assunto veja-se Nicolai Rubinstein,
"Political ideas in Sienese art: the frescoes by Ambrogio
Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in the Palazzo
Pubblico", in Journal of the Warburg and Courtauld
Inst i tutes, vol .  XXl,  1958, pp. 189-196, bem como
Dorothee Hansen, "Antique Helden als "causae". Ein
gemaltes Programm im Palazzo Pubblico von Siena",
in Hans Belt ing e Dieter Blume (dir .) ,  Malerei  und
Stadtkultur in der Dantezeit, Munique, Hirmer Verlag,
1989,  pp .133-148.

15) Dois exemplos deste tipo podem encontrar-se no
painelda Glorificação de S. Tomás de Aquino, realizada
por volta de 1345 e atribuída a um pintor do círculo de
Simone Martinie Lippo Memmi (MichaelCamille, Gothic
Art. Visions and Revelations of the Medieval World,
Londres, Orion House, 1996, p. 25), e no fresco da Casa
Corboli, em Asciano, realizado por volta de 1350-1375
(Maria Donato, "Aristoteles in Siena. Fresken eines
Sienesischen Amtsgebâudes in Asciano", in Hans
Belting e Dieter Blume (du.), Malerei und Stadtkultur in
der DantezelÍ, Munique, Hirmer Verlag, 1989, pp. 109-
-1 1 0).

16) Sobre este assunto veja-se Christiane Raynaud,
"Le recours à la juridiction de I'Eglise (ms. 659 de la
Bibliothèque municipale d'Avignon)", Mythes, Cultures
et Sociétés Xllle-XVe Sêc/es. lmages de l'Antiquité et
iconographie politique, Paris, Léopard d'Or, 1995, pp.
1 09-1 37.

17) Sobre este assunto veja-se Robert Jacob, Images
de la Justice. Essai sur l'lconographie Judiciaire du
Moyen Age à t'Age Ctassique, Paris, Le Léopard d'Or,
1994,  p .25 .
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Fig. 4 - Galeno. Cripta da catedral de Anagni, c.1230-50.
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