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O  tesouro deste mês é uma publicação sobre 

uma obra de arte que é um símbolo nacional da 

Natividade, o presépio da Basílica da Estrela. 

Concebido pelo escultor Joaquim Machado de 

Castro, foi executado entre 1781 e 1785 para o 

Convento Carmelita do Sagrado Coração de Jesus, 

integrante do complexo da Basílica da Estrela, em 

Lisboa.  Esta publicação faz um levantamento 

exaustivo do restauro da estrutura, da maquineta e 

das várias peças escultóricas —cerca de 

quinhentas— ao mesmo tempo que identifica as 

possíveis fontes de inspiração para as peças do 

conjunto.  

Esta publicação livro faz parte do catálogo da 

BMPS e está disponível para consulta. 
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O termo «presépio» designava no latim, estábulo, estrebaria, manjedoura, 

sentido com que foi usado por São Lucas, o único evangelista a referir-se às 

circunstâncias do nascimento de Jesus. Ao longo da história, a leitura icónica 

do texto canónico foi agregando contribuições que enriqueceram o presépio 

de pormenores encantadores. 

 

Hoje, o termo associa-se à imagem de uma composição escultórica relativa 

ao nascimento de Cristo, que se organiza com figuras que se montam, 

anualmente no Natal, quer na intimidade do lar, quer nas praças ou outros 

cenários. As imagens representadas apelam à fantasia e ao maravilhoso, e 

vão muito além da recriação da Natividade, inclui a própria vida, o 

quotidiano: representam-se histórias sagradas, episódios religiosos 

formulados ao longo dos séculos, cenas e costumes campestres do passado 

recente, cenários e tipos característicos da nossa cultura tradicional. 

 

Na segunda metade do século XVIII, em pleno barroco nacional, Machado 

da Castro (1731-1822), já dotado de vasta fama, foi convidado para realizar 

presépios para a Família Real portuguesa. Entre eles destaca-se o da Basílica 

da Estrela, por ser o mais monumental.  

Como era comum neste período, o Presépio da Estrela é uma composição de 

figuras e grupos modelados em barro, cozido e policromado, dispostos na  

estrutura original de cortiça assente sobre um esqueleto de pranchas de 

madeira. Tal como outros presépios barrocos, este tem representados seis 

momentos: A Natividade - Sagrada 

Família, a vaca e o burro e uma 

estrutura arquitetónica com anjos 

suspensos; A Adoração dos Reis 

Magos, com os respetivos cavalos e 

estribeiros; A Adoração dos 

Pastores e Populares, com as várias 

figuras típicas; O Cortejo Régio, na 

parte superior; A Anunciação aos 

Pastores; A Matança dos Inocentes 

e o restante espaço é preenchido 

com figuras do povo e cenas do 

quotidiano. Tem ainda, cinco 

nuvens suspensas com anjos.  

 

Curiosamente, um dos materiais empregues neste conjunto é a cortiça, que 

aparece aplicada ao natural ou pintada e salpicada de palhetas de vidro. O 

conjunto encerra-se numa maquineta, executada em 1783, com 

aproximadamente cinco metros de largura, quatro metros de altura e três 

metros e meio de profundidade. 

A descrição completa da estrutura, das técnicas, dos materiais usados, assim 

como a iconografia e as autorias desta obra estão descritas e documentadas 

na presente publicação.  

  — texto adaptado da publicação. 
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O presépio e a arte sacra no catálogo da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor: 
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