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Capítulo IV: A Música na Mitologia Clássica e História da 

Antiguidade 
IV.1. Metamorfoses: origens e disseminação na arte europeia 
 

De formas mudadas em novos corpos leva-me o engenho a falar. Ó deuses, inspirai a minha empresa (pois vós a 

mudastes também), e conduzi ininterrupto o meu canto desde a origem primordial do mundo até aos meus dias. 

(Ovídio, Metamorfoses, Prólogo)87 

 

Públio Ovídio Nasão nasceu em Sulmo (actual Sulmona) a 20 de Março do ano 43 

a.C. Oriundo de famílias com poder e posição social foi enviado para Roma, por volta 

do ano 31 a.C., para prosseguir os seus estudos. Tal facto coincidiu com um período 

conturbado e de mudança política em que, depois do assassínio de Júlio César, o seu 

sobrinho-neto Octávio (mais tarde, designado Augusto), triunfou sobre Marco 

Aurélio. No plano cultural, este período dos anos 30-20 a.C. foi rico, com a formação 

de círculos mecenáticos literários, que reuniam poetas como Horácio, Virgílio e onde 

também se incluía Ovídio.  

No ano 23 a.C. Ovídio fez a tradicional viagem a Atenas e cidades da Ásia 

menor; quando regressou a Roma iniciou uma carreira político-administrativa mas, 

aos 23 anos e contra vontade do pai, abandonou tudo para se dedicar em exclusivo à 

poesia. Os primeiros anos da sua produção foram dedicados à elegia amorosa, em 

voga na época. Por volta dos 45 anos, no auge da sua reputação como poeta elegíaco, 

Ovídio deixou a poesia erótica para se dedicar a dois projectos importantes: os Fastos 

(calendário poético do ano romano, em que cada livro corresponde a um mês) e as 

Metamorfoses. No ano 8 d.C Ovídio foi condenado por Augusto ao exílio, sob a 

acusação de maiestas (atentado contra a pessoa, politica ou autoridade do imperador). 

Desterrado numa pequena cidade da actual Roménia, que nada tinha a ver com a 

sofisticação de Roma, o poeta classificou a um amigo o seu exílio, justamente de 

metamorfose. Neste período escreveu os cinco livros de Tristia e as Epístolas do 

Ponto. Ovídio nunca mais regressaria a Roma, falecendo no ano 17 d.C. (ALBERTO, 

2007: 11-14) 

                                                   
87 Ovídio, Metamorfoses, Prólogo, vv 1-4. Tradução de Paulo Farmhouse Alberto, Livros Cotovia, 
Lisboa, 2007, p. 35 
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72.  Desconhecido. ‘Publius Ovídio Naso’, Crónica de Nuremberga, 149388 

 

As Metamorfoses são constituídas por quinze livros, com duzentos e trinta e 

uma histórias, inspiradas em fontes gregas mais antigas, que já haviam tratado o tema 

da mutação dos deuses. Apesar do tema não ser completamente novo, a obra de 

Ovídio destacou-se da dos seus antecessores pela influência que viria a ter, durante 

séculos, na cultura europeia, em particular na arte, literatura e música. São mais de 

duzentos e cinquenta episódios, na sua maioria mitológicos, gregos (a maior parte) e 

romanos, que se sucedem de forma fluida e encadeada. Muitas vezes, uma história é o 

ponto de partida para a seguinte89.  O início da narrativa é o caos e a sua metamorfose 

até se tornar no mundo que conhecemos; Ovídio termina com a apoteose e 

metamorfose do próprio imperador numa espécie de astro divino.  

Cada época leu e interpretou Ovídio à luz das suas preocupações, da sua visão 

do mundo. Na literatura, a sua obra foi copiada, moralizada, ilustrada, glosada, 

tornando-se cheia de novos significados, através do contacto com a liberdade criativa 

de autores de diferentes séculos e de diferentes nações. Analisando esta obra do ponto 

de vista académico/literário, pode-se realçar a sua complexa estrutura narrativa, a 

justaposição de vários estilos e até a sua ironia. Mas, durante o longo caminho da sua 

recepção, foi, e ainda continua ser, reconhecida como um compêndio de histórias 

                                                   
88 Fonte (URL): http://www.beloit.edu/~nurember/book/5th_age/Folios%20XCIIIv-XCIIIIr.htm 
(disponível para consulta  em Janeiro de 2010). 
89 Por exemplo, quando Mercúrio tentava adormecer Argo, para o matar, contou-lhe a história de Pã e 
Siringe. 
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mitológicas90 da antiguidade clássica. As traduções para a maioria das línguas 

europeias e os milhares de trabalhos inspirados nas histórias das Metamorfoses 

trouxeram Ovídio e a sua obra para fora das salas de aula de Latim, em direcção ao 

mundo vernáculo.  

Na Antiguidade, foi modelo e fonte de inspiração, utilizado pelos gramáticos 

para extrair exempla. A partir de finais de século XI e inícios do século XII, a sua 

fama torna-se verdadeiramente surpreendente.  A obra foi copiada, ‘alegorizada’ e 

‘moralizada’, como enciclopédia de mitologia ou de ensinamentos, modelo literário 

ou, simplesmente, pelo prazer estético que proporcionava, tendo sido uma referência 

para autores dos séculos XII, XIII e XIV. O fenómeno da moralização permitiu, de 

certo modo, justificar a licença que era dada aos homens para lerem e escreverem 

sobre sexo e violência. Além do mais, era do agrado geral que estes textos não fossem 

alvo do habitual escrutínio que sofriam os comentários escritos relativamente à Bíblia. 

Por exemplo, John Ridevale, no séc. XIV, na sua obra Fulgentius metaforalis, 

considera como algo positivo a castração (de Júpiter) e transforma o canibalismo na 

figura da Caridade alimentando as suas próprias acções. É também normal, noutros 

autores, a cena em que Dafne foge de Apolo ser explicada como a fuga da alma cristã 

do diabo; a árvore de louros, na qual ela se transforma, passa a ser a cruz de Cristo; 

Apolo, a própria figura de Cristo. O assunto fulcral e comum a toda a obra – a 

metamorfose  – passa para segundo plano, pois, no Cristianismo, a única coisa similar 

é a Ressurreição de Cristo.  
 

 
73. Desconhecido. ‘Orfeu e Eurídice’ , Ovide Moralisé, séc. XIV, Bibliothèque Municipal de Lyon MS 

742, fl 166v.-167, Lyon, França91 
                                                   
90 Cfr, Ralph Hexter, Bancroftiana – Newsletter of the Friends of the Bancroft Library, Vol 113, 1998 
in (URL): www.bancroft.berkeley.edu:events:bancroftiana:113:ovid/html (disponível para consulta em 
Janeiro de 2010) 
91Fonte(URL):http://sged.bmlyon.fr/Edip.BML/%28w4tfjw55jjfh24zk41ekil55%29/Pages/Redirector.a
spx?Page=MainFrame  (disponível para consulta em Janeiro de 2010) 
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74. Desconhecido. ‘Mercúrio adormece Argo’, Ovide Moralisé, séc. XIV, Bibliothèque Municipal de 

Lyon MS 742, fl. 21v, Lyon, França92 
 

Na senda do movimento de interpretação alegórica das obras da antiguidade 

clássica surge-nos, no início do séc. XIV (1316-1328), o Ovide moralisé, composto 

por um autor anónimo francês93. A obra, composta por cerca de 72000 versos 

octosilábicos, é uma re-escrita das Metamorfoses, à qual se junta, por aqui e por ali, 

outras fontes ovidianas (tanto latinas como francesas) e comentários moralizadores.  

O seu autor, provavelmente um erudito ligado ao clero, dá-nos uma outra visão dos 

mitos à luz de uma moral cristã, cada um deles sendo alvo de uma alegorização. O 

mais curioso é que, para o leitor medieval, o Ovide moralisé era visto como uma 

tradução da obra. O público destinatário era variado: desde religiosos, de vária ordem 

(que poderiam utilizar esta versão moralizada nos seus discursos e sermões, ou então 

simplesmente extrair, a partir da sua leitura, a mensagem cristã subjacente) a laicos, 

que também beneficiariam de múltiplos discursos moralizadores. 

No séc. XV, com o aparecimento da imprensa, tornou-se comum a procura  de 

textos em latim para publicação, mas o século XVI viu aumentar a procura de textos 

em língua vernácula, e um crescente gosto pela ilustração. Os livros ilustrados 

gozaram de muita popularidade durante todo o século XVI. Muitas das obras de 

autores clássicos eram agora editadas de forma diferente: para além do texto, 

adicionava-se a imagem. A imagem fomentava o universo criativo do leitor, criava 

estereótipos visuais das personagens e permitia uma visão mais lúcida e lúdica da 

obra. Os editores perceberam que, com o mesmo conjunto de gravuras, poderiam 
                                                   
92Fonte(URL):http://sged.bmlyon.fr/Edip.BML/%28w4tfjw55jjfh24zk41ekil55%29/Pages/Redirector.a
spx?Page=MainFrame (disponível para consulta em Janeiro de 2010) 
93 Não confundir o Ovide moralisé com o Ovidius moralizatus, escrito por Petrus Berchorius (Pierre 
Bersuire) por volta de 1340-42.  
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imprimir e publicar várias vezes a mesma obra, até mesmo em línguas diferentes, o 

que se tornaria rentável.  

De todas as obras da antiguidade clássica, as Metamorfoses  de Ovídio foram 

objecto predilecto de edição e ilustração, surgindo várias edições com gravuras de 

diferentes autores. A primeira edição impressa com gravuras deve-se a Colard 

Mansion94 em Bruges, no ano de 1484, intitulada La Bible des poètes. Estima-se que 

entre os anos de 1500 e 1599 apareceram mais de cem edições ilustradas das 

Metamorfoses. Mais tarde, em algumas versões, circulariam apenas as imagens em 

detrimento do texto, perdendo-se, no fundo, o cerne da obra.  

 

 
75. Bernard Salomon. ‘Daphné en Laurier’, Metamorfoses, 1557, Lyon, França95 

 

 

Foi muito relevante o trabalho de Bernard Salomon96, mestre impressor de 

Lyon, que criou um conjunto de 178 gravuras para uma edição de 1557, impressa na 

oficina de Jean de Tournes, na qual o texto está subordinado à imagem. As gravuras 

                                                   
94 Nasceu antes de 1440 e morreu depois de Maio de 1484; escriba e impressor flamengo, trabalhou 
juntamente com William Caxton. É conhecido por ser o primeiro impressor de um livro com gravura 
de cobre. 
95 Fonte (URL) http://etext.virginia.edu/latin/ovid/index.html (disponível para consulta em Janeiro de 
2010) 
96 Bernard Salomon nasceu c. 1508 e morreu c. 1561. Pintor, desenhador e gravador francês. 
Provavelmente é originário de uma família de Lyon com tradição na manufactura de cintos. Trabalhou 
nessa cidade como mestre pintor de decorações efémeras em várias cerimónias, mais concretamente na 
entrada cerimonial do Arcebispo de Lyon em 1540, de Henry II em 1548 e do Marechal de Saint-André 
em 1550. Ele projectou várias chapas para livreiros em Lyon e provavelmente também as gravou. As 
suas vinhetas para as Fables d’Esope (1551; Adhémar, no.6), as Quadrins historiques de la Bible 
(1553, 1555; A 12 e 13), as Figures du Nouveau Testament (1556; A 16), e as Métamorphoses d’Ovide 
figure (1557; A 20) foram inspiradas no elegante estilo maneirista da Escola de Fontainebleau. 
Tornaram-se modelos para gravadores locais, tendo também sido amplamente distribuídas e copiadas.  
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oferecem ao leitor uma apreensão rápida da história, permitindo relegar  para segundo 

plano a leitura do texto, também já mais reduzido. 97 

 

            
 

76. Virgil Solis. ‘Apolo e Dafne’, Metamorfoses, 1569, Nuremberga, Alemanha98 
 

Virgil Solis99, que seguiu, de certo modo, a tradição de Dürer, foi um dos 

artistas mais prolíferos do século XVI: saíram da sua oficina mais de 2000 gravuras e 

desenhos, se bem que com a agravante de muitos deles serem copiados de artistas 

italianos e germânicos. Solis concebeu 178 gravuras em madeira para uma edição do 

impressor Sigmund Feyerabent100 de 1563 (Frankfurt), mas uma análise da obra 

                                                   
97 Cf. Ralph Hexter, vide supra nota 1. 
98 Fonte (URL) http://etext.virginia.edu/latin/ovid/index.html (disponível para consulta em Janeiro de 
2010) 
99 Virgil Solis nasceu em 1514 e morreu em Nuremberga, no ano de 1562. Esteve entre os mais 
prolíferos impressores e ilustradores de livros de Nuremberga no séc. XVI. Sabe-se que a partir de 
1540 ele e a sua oficina criaram mais de 2000 impressões e desenhos. Grande maioria está assinada 
com o seu monograma e muitas estão datadas. Mas o monograma apenas certifica que foi feito na 
oficina, não necessariamente sempre pelo mestre, o que explica algumas flutuações de qualidade de 
gravura para gravura. Ao longo da sua carreira, Solis utilizou deliberadamente temas de Schön, Pencz, 
Peter Flötner, Albrecht Dürer, Sebald  Beham, e outros mestres germânicos e italianos. Solis 
especializou-se em gravuras populares e comerciais. Muito poucas são memoriais ou pessoalmente 
distinctivas. As gravuras de Solis ilustram um notável leque de temas, incluindo séries –p.ex os doze 
primeiros imperadores romanos, os sete planetas, etc- cenas de caça, entre outros. Um dos seus 
melhores e mais influentes trabalhos é as Biblisches Figuren des Alten und Neuwen Testaments (pub. 
Sigmund Feyerabend, Frankfurt am Main, 1562). Ele forneceu 218 xilogravuras ilustrando histórias 
bíblicas, 31 margens diferentes e 2 páginas de título. A popularidade do livro levou ao aparecimento de 
10 novas edições entre 1565 e 1606. Solis também desenhou 178 xilogravuras para as Metamorphoses 
Ovidii (pub. Feyerabend, Frankfurt, 1563) e outras 194 para Aesopiphrygis fabulae (pub. Hartman 
Schopper, Frankfurt, 1566). Muitas das gravuras de Solis eram concebidas como modelos para outros 
artistas que, a partir delas, produziram peças, como mobiliário, frisos decorativos ou estuques. Solis foi 
famoso durante o seu tempo de vida pela quantidade e diversidade das gravuras que produziu. Os seus 
blocos de madeira e chapas de gravação continuaram a ser impressos pelos seus editores e pelos seus 
filhos, tornando o seu trabalho acessível a outros artistas europeus até meados do séc. XVII. 
100  Editor alemão, nasceu em Heidelberg, 1527-8 e morreu em Frankfurt am Main, 1590.  
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revela que são uma cópia exacta das gravuras de Bernard Salomon (Lyon) de 1557101. 

Feyerabent usou estas 178 gravuras em três edições da obra no ano de 1563, todas 

destinadas a mercados diferentes, o que demonstra bem a popularidade tanto da obra, 

como das imagens. Estas gravuras voltariam a aparecer numa edição diferente, com 

versos em latim e alemão de apenas quatro linhas, compostos por Johan Posthius.  

O legado de Salomon foi utilizado também por Nicolas Reusner, na sua 

Emblemata, impressa em 1481 e por Johanes Sprengium.  

 

 
 

77. Johanes Sprengium (ed). ‘Apolo e Dafne’, Metamorfoses, 1563102 
 

A edição de Johanes Sprengium103 aparece em 1563, publicada em latim, e no ano 

seguinte em alemão, publicada conjuntamente com Feyerabent. As gravuras são as de 

Virgil Solis. 

                                                   
101 Cópias ainda mais exactas das gravuras de Salomon foram usadas pelos editores parisienses Jerome 
de Marnef e Guillame Cavellat, numa série de livros impressos a partir de 1566. 
102 Fonte (URL) http://etext.virginia.edu/latin/ovid/index.html (disponível para consulta em Janeiro de 
2010) 
103 Spreng estudou na Universidade de Wittenberg e fez parte do círculo dos Mestres Cantores em 
Augsburg, onde se fixou depois de casar.  
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78. Blaeu (editor). ‘Diana e Actéon’, Metamorfoses, 1702, Amsterdão, Holanda 104  
 
 

A de P. e J. Blaeu (Amsterdão) de 1702 já introduz algumas variantes 

pictóricas, símbolo de modernidade; neste exemplo específico, o rosto de Actéon. 

Foram muitas as edições ilustradas publicadas, continuando esta tradição ao longo do 

século XVIII, num corpus pictórico de largo espectro e alcance, que teriam 

repercussões directas e indirectas na arte, música e literatura, de épocas vindouras.  

 

IV.2. As Metamorfoses em Portugal 

Em Portugal não são conhecidas edições das Metamorfoses durante a Idade Média e, 

por isso, nada se sabe acerca da sua cópia e recepção. Há uma indicação preciosa de 

dois autores, Joaquim Caetano e José Carvalho (ver bibliografia) que defendem que a 

primeira edição em língua espanhola das Metamorfoses, saída de prelos portugueses, 

foi realizada na oficina eborense de André de Burgos, no ano de 1574. Trata-se de 

uma reimpressão de uma edição de Sevilha de 1550 por Sebastián Trujillo, que 

consiste na célebre versão de Jorge Bustamante, segundo indica o catálogo da British 

Library, onde se conserva o único exemplar conhecido da edição de Évora. Este 

exemplar tem 185 fólios mas não inclui gravuras.  

 Apesar dos efeitos devastadores do terramoto, responsáveis pelo 

desaparecimento de um património artístico, arquitectónico e literário, ainda 

subsistem algumas evidências da presença das Metamorfoses nos séculos XVI, XVII 

e XVIII em Portugal. Na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa encontra-se 

                                                   
104 Fonte (URL) http://etext.virginia.edu/latin/ovid/index.html (disponível para consulta em Janeiro de 
2010) 
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o espólio da Livraria do Convento de Nossa Senhora de Jesus105. Deste espólio fazem 

parte várias edições estrangeiras das Metamorfoses de Ovídio106, o que comprova a 

sua disseminação no meio religioso. Os exemplares que subsistem da biblioteca 

pessoal do Marquês de Alegrete, actualmente no Centro de Documentação da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, comprovam a sua presença na sociedade barroca 

civil. Mas terão sido, por certo, as edições estrangeiras, especialmente as ilustradas, os 

modelos para os artistas nacionais durante o período barroco. Já desde finais do 

século XVII que seriam conhecidas as obras de Bernard Salomon, Virgil Solis, 

Goltzius107, entre outros.  

A teatralidade, paixão e emoção das Metamorfoses  encaixou-se perfeitamente 

na ideologia do período barroco. Este ciclo pictórico, usado desde há séculos pelas 

culturas europeias, renasce, assim, no Barroco português. Assistimos  à representação 

de mitos em diferentes suportes, como a azulejaria, estuque, escultura, decorações 

efémeras (máscaras, arcos triunfais, entre outros) mas, curiosamente, não na pintura a 

óleo. Além do mais, é na azulejaria que mais encontramos ciclos, simultaneamente 

dependentes e independentes da gravura; dependentes devido à cópia, independentes 

devido à pintura criativa dos pintores de azulejo portugueses, marcada pela adição de 

novos elementos paisagísticos, musicais e figurativos. 

A introdução do ciclo das Metamorfoses na decoração de espaços profanos 

(casas nobres, jardins, decorações de festas, etc) e sacros (igrejas, conventos, 

mosteiros) esteve extremamente em voga neste período, tendo também chegado à 

literatura, teatro, música e dança. Parece, no entanto, uma moda essencialmente ligada 

ao ambiente cortês e à cidade. Nas ilhas não foram encontradas cenas das 

Metamorfoses. Em Portugal continental, na azulejaria, as representações das 

Metamorfoses concentram-se, geograficamente, no perímetro urbano de Lisboa e 

arredores. Nesta zona há também uma certa permeabilidade da Igreja católica ao 

mundo profano, que se revela mais permissiva relativamente à introdução destas 

                                                   
105 Convento onde agora funciona a Academia das Ciências de Lisboa. 
106 Pode referir-se, a título de exemplo, a edição italiana do séc. XVI (Veneza), duas edições 
espanholas, uma do séc. XVII (Burgos) e outra do séc. XVIII (Pamplona), uma holandesa do séc. XVII 
(Antuérpia), ou ainda uma edição portuguesa do séc. XVIII em que as Matemorfoses são traduzidas em 
‘verso solto portuguez’ por Sebastião José Ferreira Barroso. 
107 Hendrick Goltzius nasceu em Mülbracht (presentemente Bracht-am-Niederrhein), em Janeiro ou 
Fevereiro de 1558 e morreu em Haarlem, a 1 de Janeiro de 1617. Desenhador, impressor, editor e 
pintor holandês. Foi um artista importante na transição do séc. XVI para o XVII, quando a concepção 
de arte no norte dos Países Baixos estava em mudança gradual. 
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cenas em espaços sacros (naves de igrejas, sacristias, corredores de acesso à sacristia, 

espaços conventuais). No resto do continente e ilhas há um enorme vazio pictórico e 

cultural relativamente a esta temática, inclusivamente uma ‘rigidez’ na decoração dos 

espaços sacros, onde há pouca ou nenhuma possibilidade de  introdução de elementos 

profanos. 

No séc. XVIII português a mitologia estava, sem dúvida, na moda. César de 

Saussure, nas cartas escritas em 1730, mostra-nos como até o Rei, figura 

eminentemente religiosa, se rendeu a Ovídio, ao encomendar em Londres uma 

banheira de prata maciça decorada com cenas das Metamorfoses.108 Um dos mitos 

representados neste objecto é musical, o mito de Diana a Actéon, onde o jovem 

caçador costuma segurar uma trompa de caça: 
 

‘(...) tem [a banheira] as suas paredes exteriores cobertas de baixos-relevos. Um deles representa os 

banhos de Diana e Acteón e o outro Perseu e Andrómeda. Na parte mais larga da banheira eleva-se 

Neptuno empunhando o tridente. (...)’109 

 

Nas várias celebrações promovidas pela família real, a mitologia é uma 

constante nos elementos decorativos, principalmente na arte efémera110. Apesar do 

seu carácter quase volátil, várias gravuras realizadas na época que reproduzem estas 

decorações, permitiram a preservação da sua memória, sendo, ao mesmo tempo, um 

testemunho da sua existência. Nas comemorações da subida ao trono de D. José, em 

1750, durante uma tourada desfilaram carros alegóricos decorados com figuras 

mitológicas, neste caso específico, Apolo, as Musas e Neptuno: 

                                                   
108 A banheira foi feita em Londres pelos irmãos Crespin, ourives de profissão. O rei mandou-a fazer 
para oferecer a Madre Paula, mas acabou no Palácio Real. Diz-nos Saussure: ‘(...) o rei de Portugal 
mandou executar esta peça para dar de presente à sua amante, uma religiosa de não sei que convento. 
Aconteceu, porém, que oito ou dez dias antes da banheira chegar a Lisboa, um grande temporal 
derrubou a maior parte das chaminés do convento (...). A superiora e toda a comunidade, persuadidas 
que o castigo de Deus caíra sobre elas por causa da má conduta de uma das suas irmãs, tão veemente 
lhe pregaram a penitência que a pecadora cingiu o cilício, fechou-se na sua cela e não quis mais ver o 
rei. Por tal motivo a banheira ficou no palácio real. (...)’ (CHAVES, 1989: 268) 
109 César de Saussure, Cartas escritas em 1730, em CHAVES, Castelo Branco, Lisboa de D. João V 
vista por estrangeiros, 1989, p. 267 
110 No Dicionáro de Arte Barroca em Portugal (pp.38-39) define-se ‘Arte Efémera’ da seguinte forma: 
‘Entende-se por Arte Efémera todas as manifestações materiais que encenam publicamente momentos 
notáveis da Sociedade e cuja concepção preside a brevidade do seu uso e consequente precariedade dos 
meios de realização (...)’.  Acrescento também que as decorações efémeras incluem: Arcos de Triunfo 
(marcavam os percursos dos cortejos nas entradas régias); Carros de aparato (integravam cortejos 
régios); Carros alegóricos (utilizados tanto em procissões religiosas como nas festas populares e 
religiosas); Barcos alegóricos; Maquinaria de fogo de artifício; Iluminações; Aparatos fúnebres; 
Tribunas. 
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‘(...) Outro carro nos chega Triunfante; 

Em que Apollo sentado vem flamante, 

Das nove irmãas donzellas assistido, 

Em que todos ellevao o sentido (...). 

O famosso Neptuno me esquecia, 

Que, ou Neptuno elle foy, ou parecia, 

Arrogante,  e potente, 

Na mão traz o tridente, 

Com que nestes aplauzos sem tardar, 

Tem governado na terra o Deos do mar (...)’ 111 

 

Esta tradição já é antiga pois A Pheniz de Portugal, que celebra a chegada da rainha 

D. Maria Sofia Isabel a Lisboa em Agosto de 1687, descreve e ilustra também os 

carros utilizados numa tourada no início de Setembro. Esta tourada estava inserida nas 

festividades de recepção à soberana.  

 

 

 
 

79. Desconhecido. Carro de Neptuno com músicos, Lisboa112 
 

Um dos carros alegóricos, destinado a aguar a arena, representa precisamente 

Neptuno, figura mitológica associada à água. Neptuno está acompanhado por quatro 
                                                   
111 Relaçam Verdadeira da Grande e Magnifica Festividade com que no segundo dia de touros, que se 
contavao 4 do mez de Setembro, celebrou o Supremo Senado, a feliz Aclamação do Augustíssimo, e 
Fidelíssimo Rey de Portugal, o Senhor Rey Dom Jozé o I.  Lisboa, En la Impr. de Thomaz Lopes de 
Haro, 1752, BNP P-1-29, pp.3-4 
 
112 Cfr. João Castelo-Branco, Arte Efémera em Portugal. 
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sereias - três tocam instrumentos musicais, harpa, guitarra, aerofone, e a quarta canta - 

e por um tritão - toca um instrumento aerofone fantasiado. A legenda indica: ‘Carro 

de Neptuno q com mais 10 agoava o corro’. Esta temática transita de suporte para 

suporte, sendo obviamente também utilizada no azulejo. 

 Ovídio era também um autor de referência, ensinado tanto nas aulas públicas 

como nas escolas particulares. Fazia, por isso, parte da formação académica 

portuguesa.113 

Para a nobreza de Portugal, a mitologia, em geral, e as Metamorfoses, em 

particular, são igualmente importantes. Edições estrangeiras das Metamorfoses faziam 

parte das bibliotecas particulares de casas nobres.114 Vária documentação apresentada 

pela investigadora Elze Matias confirma esta evidência. Por exemplo, a célebre 

Academia Portuguesa115 (sucedânea da Academia dos Generosos), tinha como lente 

desta disciplina o Mestre Lourenço Botelho. Na Academia dos Escolhidos116 a mesma 

disciplina era leccionada pelo académico R. Dr. Joaquim Simpliciano do Canto. Na 

Academia dos Luzidos a sessão de 9 de Novembro de 1715 abre com uma oração que 

cita Ovídio, da autoria do académico Salvador Soares Mena117. Estas evidências 

comprovam a disseminação de Ovídio no seio da classe nobreza portuguesa.  No 

contexto do Academismo Literário, mas no registo joco-sério118, também se 

encontram várias referências à Mitologia em geral e a figuras e episódios das 

Metamorfoses em particular.  

 
‘4 de Mayo de 1731 

Epithelemio nas celebrações nunciais do senhor Francisco com a escalavrada, fermosa da 

insolentíssima senhora a estrangeira douda: “(...) Vinhao as Musas bizarras com pandeiros, rabis, 

citras, guitarras, e as que erao mais seletas, as velozes, tocavam castanhetas; e Apollo, pay de todas 

feito Tio, o tambor lhe tocava, e o assobio. O som que se promette, ou era contradança, ou minuette, a 

                                                   
113 O presbítero eborense, Padre Mathyas Viegas da Sylva, no seu comentário aos cinco livros Tristes 
de Ovídio indica: ‘(...) Expuz, e interpretey os cinco livros de Tristes de Ovídio, por serem os que 
commummente deste Author são versados nas aulas publicas, e escholas particulares (...)’.  
114 Edições de 1604 e 1689. Ambas as encadernações são portuguesas, do séc. XVIII. Uma das obras 
tem a indicação manuscrita de propriedade da biblioteca do Marquês de Alegrete. Arquivo Histórico da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, L.A. XVII.0587(1) e L.A.XVII0536(2). 
115 A Academia Portuguesa reunia no palácio do Conde da Ericeira,D. Francisco Xavier de Menezes. 
Abriu sessão a 26 de Maio de 1717. Aí foram nomeados vinte e quatro mestres que leccionariam nas 
reuniões académicas. (MATIAS,  1988: 39) 
116 A Academia dos Escolhidos iniciou a sua actividade a 22 de Abril de 1742. (MATIAS, 1988: 73) 
117 Indicação de Elze Matias (MATIAS, 1988 : 140)  
118 Nas Academias abordavam-se, por norma, assuntos heróicos, líricos e joco-sérios. 
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mim me parecia huma vez oitavado, outra arrepia, mas a Musa, que aqui, e em nada zomba, affirma 

que a tal dança era a do arromba.’ 119 

 

Um fenómeno oposto ao discurso joco-sério é o da moralização, ou tratamento 

a lo divino que consiste na transformação de um conteúdo profano em sagrado dos 

mitos e das Metamorfoses, usado durante a Idade Média, esteve particularmente em 

voga no período contra-reformista. Este processo moralizante é um claro expoente da 

tentativa de afirmação da vitória do sagrado sobre o profano. Na tradição literária da 

época, encontramos em excelente exemplo  na obra de Soror Maria do Céu, estudada 

de forma minuciosa por Ana Hatherly.  

 

 

    
 

80.  Soror Maria do Céu. Triunfo do Rosário (Página de rosto e página inicial do 2º acto)  
 

 

                                                   
119 Cf. Domingos Esperteiro, Larido Joco Fúnebre (...), 1731, vide bibliografia. O texto pertence à 
Academia dos Fleugmáticos, classificada por Elze Matias (MATIAS, 1988:507) como uma Academia 
de Belas Letras, não estando provado se era constituída por uma sociedade literária anónima ou se era 
uma academia fingida. 
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O Triunfo do Rosário120, de Soror Maria do Céu121, é uma obra em cinco 

autos, tendo como tema a glorificação do culto do Rosário. Cada acto trata o tema 

dum ângulo específico. Temos, assim, o primeiro acto, ‘A Flor das Finezas’, o 

segundo, ‘Auto do Rosário pela Fábula de Adónis e Vénus’, o terceiro,  ‘Pérola e 

Rosa, Auto do Rosário pela Parábola do Bom Pastor’, o quarto, ‘As Rosas com as 

Espigas’, e o quinto, ‘As Três Redenções do Homem’.  

O ‘Auto do Rosário pela Fábula de Adónis e Vénus’ (2º acto) trata a lo divino 

a história de Vénus e Adónis das Metamorfoses. Este acto divide-se em três estações: 

‘Rosas Brancas’, ‘Rosas Encarnadas’ e ‘Rosas Douradas’. A cor das rosas tem uma 

simbologia: as brancas significam o alento de Cristo, as encarnadas a sua paixão e as 

douradas a ressurreição. Curiosamente, esta simbologia tem uma dicotomia oculta, 

como aponta Ana Hatherly: no tempo do paganismo a rosa era a flor dedicada a 

Vénus e como tal símbolo do amor triunfante; na simbologia cristã, todavia, simboliza 

a perfeição (HATHERLY,1992: 290). Relativamente às personagens, cada uma 

representa um ícone do Cristianismo: Adónis é o disfarce de Cristo, Vénus é a Alma e 

Marte é Lúcifer (Luzbelo). A criação da Alma (Humanidade), identificada como 

Vénus, e a sua queda é contada através dos amores de Adónis e Vénus, em que Marte 

é o disfarce de Lúcifer. Os seus terríveis ciúmes são o javali, que na fábula mata 

Adónis. O resgate por Cristo/Adónis, ou seja, a Ressurreição, permite a sua união com 

a Alma (Vénus) e que o final da história, contrariamente à fábula de Ovídio, seja feliz.  

A interpretação do amor como forma nuclear da tensão entre o sagrado e o 

profano remete para os dois tipos de amor historicamente consagrados, o ‘eros’ e o 
                                                   
120 Esta fonte foi gentilmente indicada por Francisco Ricardo. 
121 Religiosa da ordem franciscana, abadessa do convento da Esperança, de Lisboa, onde n. a 11-09-
1658, ignorando-se a data do seu falecimento; sabe-se apenas que ainda vivia em 1752. Professou no 
referido convento a 27-06-1676. Diz Barbosa Machado que para evitar o aplauso que mereciam as suas 
obras, as publicara com o nome de Soror Marina Clemência, religiosa franciscana no convento da ilha 
de S. Miguel. Escreveu: A Fénix aparecida na vida, morte, sepultura e milagres da gloriosa Santa 
Catarina, com a sua novena e peregrinação ao Sinai, Lisboa, 1715; A Preciosa, alegoria moral, parte 
I, Lisboa, 1731; parte II, A Preciosa, obras de misericórdia em primorosos e místicos diálogos 
expostos,etc, Lisboa, 1733; Obras várias e admiráveis, etc, Lisboa, 1735; Artes ilustradas em avisos 
para as religiosas servirem os ofícios dos seus mosteiros, Lisboa, 1738; Triunfo do Rosário, etc, 
Lisboa, 1740; Enganos do Bosque, desenganos do rio, em que a alma entra perdida e sai desenganada, 
Lisboa, 1736; Novena da gloriosa virgem mártir Santa Catarina, rainha da Alexandria; Rosário dos 
atributos diários conforme os nomes que se dão a Deus na Sagrada Escritura; Relação da vida e 
morte de Madre Helena da Cruz. Ainda manuscritos três autos de Santo Aleixo para o teatro, além das 
comédias em espanhol: Mayor fineza de amor; En la cura va la flecha; Preguntarlo a las estrellas; La 
mas oscura noche. Deixou também mais duas comédias em português: Lágrimas de Amor e Amor e 
Fé. Era irmã gémea da escritora Isabel Senhorinha da Silva. Manteve estreita amizade e 
correspondência com os duques de Medinacelli, cartas em prosa e verso que estão copiadas num 
manuscrito da B.N.P. 
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‘agapé’, sendo o primeiro o amor profano e o segundo o amor espiritual, ou altruísta. 

A temática não é nova. Por exemplo, na pintura, foi fixada por Tiziano, num magistral 

quadro que se encontra na Galleria Borghese, em Roma. 

 
 

81. Tiziano. Amor Sagrado e Amor Profano, óleo sobre tela, 1513-1514 122 
 

O Triunfo do Rosário está cheio de referências à música e à dança, mas a parte 

musical encontra-se desaparecida, quase por certo perdida nos incêndios consequentes 

do terramoto. Hatherly aponta como principais influências do trabalho de SOror 

Maria do Céu (HATHERLY,1992: 17) os Autos Sacramentales de Calderón de la 

Barca (entre outras obras do mesmo autor), o teatro da sua discípula, a mexicana Sor 

Juana Inês de la Cruz, Lope de Vega e Tirso de Molina, e toda a literatura ligada ao 

culto do Rosário. Possivelmente a portuguesa Soror Violante do Céu123 terá também 

sido uma influência importante para Soror Maria do Céu, pela sua interferência e 

sucesso na vida académica e literária durante os séculos XVII (século em que viveu) e 

XVIII (pela impressão e publicação tardias de algumas das suas obras).  

 

                                                   
122 Fonte (URL): http://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_and_Profane_Love (disponível para consulta em 
Janeiro de 2010) 
123 Poetisa portuguesa do séc. XVII, que também escreveu em língua castelhana. Nasceu em Lisboa em 
1601, onde também morreu  a 21-01-1693. Religiosa dominicana, professou no convento da Rosa da 
Ordem de S. Domingos, em 1630. Em 1619, com 18 anos incompletos, fez representar uma comédia da 
sua autoria, dedicada a S. Eugénia, La transformación por Dios, em presença de Filipe III, que estava 
em Lisboa. No convento continuou a cultivar as letras e a dedicar-se à música, porque também era 
harpista considerada. Conquistou prémios e louvores nas academias literárias de seu tempo, sendo 
muito estimada por D. João IV e a rainha D. Luísa de Gusmão. Escreveu mais duas comédias: El hijo 
Esposo, y Hermano e La vitoria por la Cruz. Ainda em castelhano escreveu um livro intitulado: 
Rihmas varias de la Madre Soror Violante del Cielo, religiosa en el Monasterio de la Rosa de Lisboa, 
dedicadas al ex.mo Conde Almirante, y por su mandado sacadas a la luz, Rouen, 1646; muitas 
composições deste livro foram reproduzidas na 2ª edição da Pheniz Renascida de 1746. Outras obras: 
Romance a Cristo crucificado, Solilóquios para antes e depois da comunhão, Lisboa 1668; Oitavas a 
N. Sr.ª da Conceição, em aplauso da vitória de Montes Claros, em 17 de Junho de 1655, Lisboa, 1665; 
Meditações da missa e preparações afectuosas de uma alma devota, Lisboa, 1689; Parnaso lusitano de 
divinos e humanos versos, Lisboa, 1733,2 vol. Estes volumes só se imprimiram 40 anos depois da 
morte da autora e as suas composições são, na maior parte, escritas em língua castelhana.  
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IV.3. A Música na obra de Ovídio e a sua repercussão na azulejaria portuguesa 

As Metamorfoses de Ovídio são uma obra com inúmeras e variadas alusões musicais. 

A herança musical grega e as práticas da sociedade romana contemporânea de Ovídio 

estão espelhadas  nesta obra literária. São muitos os mitos cuja temática central é a 

música. Outros contêm referências musicais, assumindo a  música uma função 

secundária, mas não menos importante. As representações azulejares destes mitos não 

representam práticas musicais barrocas nem aludem à realidade musical portuguesa. 

Tratam-se, na sua grande maioria, de cópias de gravuras que, na época, circulavam 

por toda a Europa. Prevalece o sentido greco-romano da música e do instrumentário 

utilizado e não há a substituição destes elementos por práticas musicais barrocas. 

Apesar de todas as serenatas com temas mitológicos apresentadas no Paço da Ribeira, 

para o divertimento da família real124, não são essas as cenas que foram plasmadas 

nos azulejos.  

Estão representados na azulejaria barroca portuguesa os seguintes mitos 

ovidianos com música: Apolo e Dafne, Mercúrio e Argo, Pã e Syrinx, Vénus e Adónis, 

Diana e Actéon, Apolo e Córonis, Neptuno e Anfitrite, Céix e Alcione, Alfeu e Aretusa 

e ainda o Rapto de Proserpina. Verificamos que são apenas uma pequena amostra dos 

mitos musicais das Metamorfoses. Episódios importantes são deixados de fora, como 

As Musas e as Piérides (A canção de Piéride e As canções de Calíope ), Mársias, 

Orfeu e Eurídice, As canções de Orfeu, ou Febo e Pã. Não é claro qual terá sido o 

motivo da preferência dos mitos dos azulejos em detrimento de outros acima 

enunciados. 

Apesar da gravura ser a fonte primária recorrentemente utilizada, também se 

verifica a utilização da pintura europeia como modelo dos azulejos. Patrick De Rinck 

(RYNCK, 2009: 9-10), comparou a relação entre as fontes literárias e a pintura, na 

sua forma de expor os mitos: 

 
‘(...) Comparing the two should not create the wrong impression. It is not as if painters 

dissected every Word from Greek, Latin (...) texts and then reproduced them literally on panel or 

canvas. Or as if the “pictures” were simply illustrations to the text. Nothing could be further from the 

truth. Erudite artists like Rubens, who was fluent in Latin and corresponded in several European 

languages, were the exception rather then the rule. Most painters were unable to read the original texts 

                                                   
124 Confrontar a obra de Manuel Carlos de Brito, 1989 Opera in Portugal in the Eighteenth Century, 
Cambridge University Press, Cambridge 
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in the first place. They may have read the stories in more recent translations, adaptations, abridged 

editions or compendia. Numerous volumes of this kind were available and many of them were 

illustrated. (...)  In the course of time, many of the stories came to be associated with iconographic 

tradition, a set of images, motifs or symbols that made them easier to recognize and understand. 

Paintings functioned as independent works of art, not derivations of a text. They are neither better nor 

worse than the text: they are different. (...)’ 

 

 

De Rynck verifica que há uma grande autonomia da pintura relativamente às fontes 

literárias originais e enfatiza a influência de outras fontes secundárias. Defende 

também que as pinturas são novos trabalhos artísticos, independentes. Não são 

derivações e não são nem melhores nem piores, apenas diferentes. Estas premissas 

podem ser também aplicadas ao caso da azulejaria. No entanto, entendo que valorizar, 

tanto a pintura como a azulejaria, como obras de arte independentes não deve implicar 

uma descontextualização e isolamento da sua esfera de influências. É importante 

conhecer a fonte que originou uma determinada visão do mito, identificar elementos 

decalcados e adendas originais. Perceber as novas camadas pictóricas e simbólicas 

que cada século foi acrescentando (ou não) à fonte original, pois só assim se poderá 

compreender quais os elementos de modernidade introduzidos. Só assim se poderá 

também mapear a circulação de fontes na Europa. É possível traçar uma rota de 

circulação e é deveras interessante perceber que tipo de fontes rumaram a Portugal, 

muitas vezes por influência do trânsito comercial e do trânsito de indivíduos,  e qual 

foi o seu impacto na pintura de azulejo. 

 

 

IV.4. Mitos Musicais 

Livro I. Apolo e Dafne 

Resumo: A filha do deus-rio Peneu, Dafne, foi ardentemente desejada por Apolo em consequência de 

ele ter sido ferido pela seta de Eros (Cupido). De acordo com Ovídio, quando Apolo troçou do arco e 

flecha de Eros, argumentando que não eram armas para uma criança, este resolveu vingar-se lançando 

duas setas. Uma, que inflamava o amor, atingiu Apolo; a outra, que o repelia, atingiu Dafne. Apolo 

perseguia a donzela, que fugia dele a cada oportunidade. Quando Apolo quase a apanhava, ela 

implorou ao seu pai, Peneu (deus-rio), que a ajudasse a manter-se virgem e casta. Foi o que fez Peneu, 

transformando-a num loureiro. Tal facto não deteve o apaixonado Apolo, que abraçou a árvore e a 

tornou no seu símbolo sagrado: a partir deste momento ele aparece sempre coroado de louros.  
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A história de Dafne é extremamente popular na história da arte europeia. A 

ninfa é usualmente representada em fuga, metamorfoseando-se em loureiro, enquanto 

Apolo a tenta agarrar, já em vão.  

O mito foi igualmente uma fonte de inspiração para a história da música e da 

dança. O tema foi tratado com particular ênfase por músicos e artistas de toda a 

Europa. Por exemplo, em Itália, no período do Renascimento, Jacopo Peri  (1561-

1633) e Jacopo Corsi (1561-1602) escreveram no seio da Cammerata Fiorentina a 

ópera Dafne, sobre libreto de Ottavio Rinuccini.125  O mesmo Rinuccini é autor do 

libreto de La Dafne, ópera com música de Marco da Gagliano (1582-1643), estreada 

no Carnaval de 1608 na corte de Mântua. Também Cláudio Monteverdi (1567-1643) 

se debruçou sobre esta temática. Fez a música de Lamento di Apollo (c. 1620), uma 

cantata dramática com texto de Alessandro Striggio. Tanto a música como o texto se 

encontram perdidos.  

Ao longo dos séculos, outros compositores italianos que se debruçaram sobre 

o tema do mito de Apolo e Dafne. É o caso de Pier Francesco Valentini (c. 1570-

1654) com a ópera La trasformazione di Dafne126, Pier Francesco Cavalli (1602-

1676) com a ópera Gli amori d’Apollo e di Dafne127, Benedetto Ferrari (1597/1604-

1681) com o ballet inacabado Dafne in alloro128, Gioseppe Peranda (c. 1625-1675) 

com a ópera Dafne129, Bernardo Sabadini (?-1718) com a introdução a um ballet 

Gl’ampri d’Apollo e Dafne130, Alessandro Scarlatti, (1660-1725) com a ‘favola 

boscherecia’ Dafni131, Emanuele d’Astorga (1680-1757?) com a ópera Dafni132, 

Nicola Conti com a ópera Le Dafne133.  

Em Inglaterra, o tema foi igualmente popular. Pode-se destacar, a título de 

exemplo, as seguintes obras: John Dowland (1563-1626) com as canções Daphne was 

not so chaste as she was changing, When Phoebus first did Daphne love (1603), 

                                                   
125 Estreia (privada) em 1597 no Palazzo Corsi em Florença. Primeira apresentação pública, Florença, 
Carnaval de 1598. 
126 Libreto pelo compositor, estreia em 1623 no Palazzo Barberini, Roma. 
127 Libreto de Giovanni Francesco Busanello, estreia em 1640, Teatro di San Cassiano, Veneza. 
128 Libreto pelo compositor. 
129 Libreto de Martin Opitz, estreia a 3 de Setembro de 1671 em Dresden. 
130 Libreto de G. Tanagni, estreia 1699, Teatrino di Corte, Parma. 
131 Libreto de Francesco Maria Paglia, após Eustachio Manfredi, estreia em 1700, Casino del Vicere 
em Posillipo, Nápoles. 
132 Estreia a 21 de Abril de 1709, Génova. 
133 Estreia em 1747, Nápoles. 
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William Wigthorp (ca. 1579-ca.1610) com a obra Daphne, Henry Purcell, (c. 1658-

1695) com a canção para voz solo e contínuo Yes, Daphne, in your looks I find. 

Thomas D’Urfey (1653-1723) é  autor do libreto da ópera Cinthia and Endymion, or, 

The Loves of the Deities, com música atribuída a Daniel Purcell e Jeremiah Clarke134, 

John Huges (1677-1720) é autor do libreto da ‘Masque’ Apollo and Daphne, com 

música de Johann Cristoph Pepusch. 

A aceitação do tema também se verificou noutros países da Europa. Na 

Alemanha, por exemplo, Heinrich Schütz (1585-1672) compôs a tragicomédia 

pastoril Dafne135, Hendrik Anders (1657-1714720) compôs a ópera Apollo en 

Dafne136, Händel (1685-1759) compôs a ópera Die verwandelte Daphne137. 

Em França, podem-se referir como exemplos as obras de: André Campra 

(1660-1744) com a cantata Daphne138, e Frédéric-Hubert Paulin (1678-1761) com o 

concerto Le triomphe de Daphné139. 

Na Península Ibérica Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) escreveu em 

1657 a zarzuela El laurel de Apolo140. Pode também referir-se, a título de exemplo, a 

zarzuela com música de Sebastián Durón (1660-1716) e Apolo y Dafne de Juan de 

Navas141. Apolo e Dafne são também personagens  da zarzuela que se representou em 

Lisboa, no Convento de S. Clara, para celebrar a eleição da sua prelada, Margarita de 

Portugal. O libreto encontra-se na Biblioteca da Ajuda, mas a música está, até ao 

presente momento, desaparecida. 

Na azulejaria portuguesa todos os painéis com Apolo e Dafne retratam o 

momento da metamorfose. Como se pode observar nas imagens que se seguem, a 

fonte de influência primordial é a gravura europeia dos séculos XV e XVI. A cópia é 

extremamente evidente. É normal a inversão da cena em espelho, o que estaria 

relacionado com o processo de decalque do desenho para o azulejo.  

 

 
                                                   
134 Estreia na corte, seguida do Theatre Royal, 1696, Londres. 
135 Libreto por Martin Opitz, após Rinuccini, com estreia a 13 de Abril de 1627, Schloss Hartenfels, 
Torgau, perto de Dresden. 
136 Libreto por K. Sweerts. 
137 Libreto de Hinrich Hinsch, com estreia a 7 de Janeiro de 1708, Theater Gänsemarkt, Hamburgo. 
138 Publicada em Cantates francoises, Livro I, Paris 1708. 
139 Estreia em 1728 nos ‘Concert Spirituel’, Paris. 
140 Estreia a 4 de Março de 1658 no Palácio do Buen Retiro, Madrid e é publicada nas Comedias de 
Calderón, parte 3, Madrid 1664. 
141 Libreto de Juan de Benevides. 
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82. Desconhecido. Apolo e Dafne, Casa Museu Verdades de Faria, Monte Estoril e Quinta do Molha 
Pão, Belas. Foto© Luzia Rocha 

 
 
 

             
83. Virgil Solis, ‘Apolo e Dafne’, Metamorphoses, 1569 e 1563. 

 

 

                                
84. P.M.P. (?) e Desconhecido. Apolo e Dafne, Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa (antigo 

Palácio Centeno) e Sede da Cruz vermelha Portuguesa (antigo Palácio dos Condes d’Óbidos), Lisboa. 
Foto© Luzia Rocha [IV - A ]142 

 

                                                   
142 As referências a cor remetem para o volume com as imagens (Álbum). 
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85. Desconhecido(s). Apolo e Dafne, séc. XVIII, Palácio Xabregas e Palácio Pimenta (Museu 

da Cidade)143 , Lisboa, Portugal. Foto© Luzia Rocha 
 
 
 

Os painéis apresentam alterações resultantes tanto do gosto da época como da 

criatividade do pintor e/ou encomendador. Uma das mais evidentes é a adição da lira, 

o que se verifica quase exclusivamente na arte portuguesa. Esta adição ajuda o 

observador a decifrar o painel e a identificar Apolo. O enquadramento da lira no 

cenário representado acentua o mote da história: o abandono do instrumento no chão 

mostra como o poder do amor e da paixão conduziu Apolo ao menosprezo de um dos 

atributos mais importantes, o instrumento musical. O cenário de fundo é variável, a 

tipologia paisagística não é sempre a mesma. Há também a alteração do papel de 

Cupido. Na gravura, Cupido aparece a disparar uma seta, aludindo à génese da 

história: Apolo troça das armas usadas pelo pequeno deus causando-lhe fúria e a 

vontade de vingança144. Cupido prepara duas setas, uma de ouro, que induz ao amor, 

destinada a Apolo; outra de chumbo, que causa repulsa, destinada a Dafne. Já na 

                                                   
143  No painel do Palácio Xabregas, a figura de Apolo foi cortada durante trabalhos de restauro 
decorridos no séc. XIX. A certeza da presença desta figura e, muito provavelmente, da sua lira, é dada 
por dois dedos da mão de Apolo, representados no terceiro azulejo do lado esquerdo do observador (a 
contar de cima para baixo). 
144 ‘ (...) Um dia, o deus de Delos [Apolo], impante por há pouco ter vencido a serpente [Piton], vira-o 
[Cupido] encurvando o arco e retesando a corda. ‘Que fazes tu, rapaz maroto, com essas armas tão 
potentes?’, dissera. ‘Esse armamento convém mas é aos meus ombros eu que consigo ferir certeiro as 
feras, ferir certeiro o inimigo, que há pouco derrubei com inúmeras setas o inchado Piton, cujo 
pestífero ventre esmagava o solo por tantas jeiras. Tu, contenta-te em provocar com a tua tocha esses 
não sei que amores, e não reclames para ti honras que são minhas.’ O filho de Vénus retorquiu: ‘Que o 
teu arco trespasse tudo, Febo, que o meu te trespasse a ti. E tal como os seres vivos são inferiores a um 
deus, a tua glória é inferior à minha.’ Assim disse, e, expedito, sulcou os ares batendo as asas, indo 
alojar-se lá nos píncaros umbrosos do Parnaso. Da aljava que traz as flechas, tirou para fora duas setas 
de efeitos contrários: uma escorraça, a outra induz ao amor. (A que induz é de ouro, e a ponta refulge 
bem aguçada; romba é a que escorraça, e tem chumbo sob a cana.) O deus cravou esta na ninfa, filha de 
Peneu, trespassou com a outra os ossos de Apolo, ferindo-o até à medula. (...) ’.  
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azulejaria, a sua função é diversa: a de comentador da acção, quando assiste divertido 

à perseguição; a de interveniente, tentando travar Apolo, ou Dafne; a de interveniente, 

indicando a Dafne um caminho de fuga.  

Apolo aparece coroado de louros, o que raramente aconteceo nas outras fontes 

iconográficas, antecipando ao observador o desfecho da história: ele perdeu Dafne 

para sempre, devido à metamorfose em loureiro. Por isso consagrou-a como sua 

árvore, dando-lhe a honra da perpetuidade da folha e a honra de coroar a sua cabeça e 

a dos heróis.145  

Poder-se-ia esperar uma maior interferência da pintura europeia na azulejaria, 

mas tal não se verifica. Por exemplo, na pintura, é flagrante a recorrente utilização da 

figura de Peneu (o deus-rio, pai de Dafne) e de outras divindades do rio. Nos painéis 

de azulejo portugueses verifica-se a sua completa omissão.  

 

 

 

 
 

86. Nicolas Poussin, Apolo e Dafne, 1625, Alte Pinakothek, Munique.143 
 

 

                                                   
145 ‘ (...) Já que minha esposa não podes ser, serás ao menos a minha árvore. Os meus cabelos sempre te 
terão, e a minha cítara, ó loureiro, e a minha aljava. Tu estarás com os chefes do Lácio, quando a voz 
cantar alegre o Triunfo, e o Capitólio assistir aos longos cortejos. Tu, fidelíssima guardiã, estarás no 
umbral de Augusto, diante da porta, de guarda às folhas de carvalho ao meio. E tal como a minha 
cabeça é jovem e os cabelos intonsos, também tu usarás sempre as honras perpétuas de folhas (...) ’.  
143 Fonte (URL): http://picasaweb.google.com.br/maga799/ApoloYDafne#5370651154746854114 
(disponível para consulta em Janeiro de 2010) 
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87. Jean-Baptiste van Loo. Apolo e Dafne, ca. 1720-1737, Szépmüvészeti Múzeum, Budapeste, 
Hungria 144 

 
 
 

Um aspecto importante da narrativa, claramente acentuado por Ovídio, que 

não é tido em conta em muitas representações artísticas - principalmente nas 

azulejares - é a proximidade de Apolo a Dafne, no momento que antecede a 

metamorfose.146  A distância que marca as representações nos painéis de azulejo não 

está presente na escultura de Bernini. Este é um dos melhores exemplos de fidelidade 

ao texto Ovidiano denotando que Bernini poderia ter um conhecimento mais profundo 

da fonte literária. 

 

 

                                                   
144 Fonte (URL): http://picasaweb.google.com.br/maga799/ApoloYDafne#5331187239987508130 
(disponível para consulta em Janeiro de 2010) 
146 ‘ (...) Ele corre em busca da presa, aquela da salvação; ele parece já agarrá-la, convence-se de que 
está a ponto de a apanhar, já toca nas patas com o focinho esticado, ele não sabe ainda bem se está já 
apanhada, e escapa-se por entre os dentes e distancia-se da boca que lhe toca. Tal o deus e a jovem: ele 
veloz de esperança, ela de medo. Ajudado pelas asas do Amor, o perseguidor é mais veloz, não lhe dá 
descanso, está já sobre as costas da fugitiva, já lhe sopra sobre os cabelos derramados pela nuca. (...) ‘.  
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88.Gianlorenzo Bernini. Apolo e Dafne (pormenor), escultura em mármore, 1622-1625, Galleria 

Borghese, Roma, Itália145 
 
 
 
Livro I. Argo e Io  e  Pã e Siringe 

Resumo: Júpiter persegue a jovem Io, filha de Ínaco. Encurralando-a na floresta, consegue levar a 

diante os seus intentos e roubar-lhe a honra. Juno, que sobrevoava a floresta em busca do marido, 

desconfiada com as suas traições, vai ao seu encalço. Ele, pressentindo-a, transforma Io numa formosa 

vaca.  Juno, desconfiada, pede ao marido a vaca de presente. Júpiter, sem qualquer escolha, oferece Io 

à mulher, que a confia à guarda de Argo. Os cem olhos de Argo não permitem a Io a fuga. Júpiter, 

movido pelo remorso, convoca o seu filho, Mercúrio, para que liberte Io. Mercúrio disfarça-se de 

pastor e tenta ganhar a confiança de Argo, contando histórias e tocando flauta de canas. Conta-lhe 

como a flauta fora inventada e surge, então, a história de Pã e Syrinx. Argo socumbe ao sono e 

Mercúrio mata-o, decapitando-o. 

 
 
 
O mito de Argo e Io não é dos mais representados na arte europeia nem é recorrente 

na história da música e da dança. Na arte portuguesa, são poucas as representações 

conhecidas com a temática de Argo e Io. Na azulejaria encontramos apenas dois 

exemplares, um na Quinta do Molha Pão e outro no Palácio dos Condes de Almada. O 

momento da história mais representado é Mercúrio a adormecer Argo, ao som da 

música. Os dois painéis são em tudo idênticos, excluindo o cenário, em segundo 

plano, composto por algum casario.  

 

                                                   
145 Fonte (URL): http://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo_e_Dafne (disponível para consulta em Janeiro de 
2010) 
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89. Desconhecido. Mercúrio adormece Argo, Palácio da Independência de Portugal, Lisboa. Foto©  
Luzia Rocha [IV - A] 

 
 
 

        
 

90. Desconhecido. Mercúrio adormece Argo (pormenores), Quinta do Molha Pão, Belas. Foto©  Luzia 
Rocha. 

 
 
Sentados debaixo de uma árvore, em primeiro plano e no centro da composição, estão 

Mercúrio e Argo. Junto a eles, várias vacas pastam, com outros animais. Não se 

percebe qual delas será Io. Um cão dorme, deitado junto a Argo. Argo é aqui 

representado como um velho de barbas e cabelo longo, segurando uma vara. Não há 

qualquer alusão aos cem olhos desta personagem. Argo apoia a cabeça na mão, 

vencido pelo sono e pelo poder encantatório da música de Mercúrio. Este usa na 

cabeça um chapéu com asas e tem o alforge à tiracolo. No chão está pousado o 
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caduceu, a vara que induz o sono. Mercúrio toca um instrumento aerofone, 

semelhante a um oboé. Em ambos os painéis, o instrumento não tem qualidade na 

reprodução, não existindo detalhe, tanto ao nível do mecanismo, como da 

embocadura. Esta visão musical do mito não obedece à fonte literária, que indica que 

Mercúrio executou uma flauta de Pã: ‘(...) O neto de Atlas sentou-se. Ocupou as horas 

do dia, que ia passando, a cavaquear sobre muita coisa, e tenta vencer os olhos que 

vigiavam Io tocando a flauta de canas unidas (...)’. Obedece sim, e uma vez mais, à 

gravura.  

 

 

 
 

91. Virgil Solis. Mercúrio adormece Argo, gravura, 1563149 
 

 
É na gravura que encontramos os principais elementos compositivos dos 

painéis de azulejos. Argo é representado como um velho, com a vara na mão,  com 

olhos na testa (alusão aos seus cem olhos); Mercúrio com o caduceu pousado, alforge 

à tiracolo, chapéu alado, tocando um instrumento aerofone. São muito raras as fontes 

em que aparece representada a flauta de Pã. No exemplo abaixo apresentado temos a 

representação deste instrumento, mas nem sequer é executado por Mercúrio, mas sim 

por Apolo - personagem estranha ao mito e com um instrumento que não lhe é 

atribuído, pois Apolo era um exímio executante de cordofones, usualmente a lira ou 

‘khítara’ gregas.  

 

                                                   
149  Fonte (URL): http://etext.virginia.edu/latin/ovid/images/large/OVIM009.jpg (disponível para 
consulta a 15 de Junho de 2010) 
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92. Desconhecido (após H. Goltzius). Apolo com flauta de Pã, Argo, Mercúrio e Io, 1589150 
 

Outra reprodução na mesma série foca o momento em que Argo adormece. Aqui já 

vemos Mercúrio a executar um instrumento aerofone mais semelhante ao dos painéis. 

 

 
 

93. Desconhecido (após H. Goltzius). Mercúrio, Argo e Io, 1589151 
 
 

 A história de Pã e Syrinx surge encadeada na narração do mito de Io. Mercúrio 

passava os dias a contar histórias e a tocar uma ‘flauta de canas unidas’ - a flauta de 

Pã, instrumento que havia sido recentemente  inventado. Ora Mercúrio aproveita a 

                                                   
150 Fonte (URL): http://www.oldmasterprint.com/672.jpg  (disponível para consulta a 15 de Junho de 
2010) 
151 Fonte (URL): http://www.oldmasterprint.com/671.jpg  (disponível para consulta a 15 de Junho de 
2010) 



 112 

curiosidade de Argo, que lhe pergunta como havia sido inventado o instrumento, para 

começar mais uma narrativa, desta feita a que conduziria Argo ao sono fatal.  

 O mito de Pã e Syrinx influenciou o panorama musical europeu. Até 

chegarmos à celebre obra para flauta transversal de Claude Debussy (‘Syrinx’), outros 

autores podem ser destacados: John Lyly (c.1554-1606), autor da canção ‘Pan’s 

Syrinx was a girl indeed’, parte integrante da comédia Midas152, Michel Pignolet de 

Montéclair (1667-1737), autor da cantata Pan et Syrinx153, Johann Ernst Galliard, 

autor da música da ‘masque’ de Lewis Theobald (1688-1744), Pan and Syrinx154. Em 

Portugal não são conhecidas obras musicais baseadas no mito de Pã e Syrinx. 

Na única reprodução conhecida na azulejaria da primeira metade de 

setecentos155, Pã aparece como uma figura viril e animalesca, com a coroa de pinho 

cingida na fronte (tal como Ovídio descreve), agarrando um canavial onde ainda 

espreita Syrinx, no momento preciso da metamorfose. Este painel não tem 

instrumentos musicais de alguma espécie, mas trata-se, sem dúvida, de um mito 

musical. Pã, julgando que já tinha Syrinx bem agarrada, em vez do corpo da ninfa 

abraçou um canavial à beira-rio. Enquanto aí suspira, o sopro vibrou dentro das canas 

e produziu um ténue som, semelhante a um queixume. E assim, nas canas de 

tamanhos diferentes, unidas entre si por junção de cera - a flauta de Pã, ele preservou 

o nome de Syrinx. 

  Este painel é também uma derivação das gravuras quinhentistas europeias. 

 

 
 

                                                   
152 Estreada na corte inglesa, Londres, a 6 de Janeiro de 1590. 
153 Publicada em Paris c. de 1716. 
154 Estreia a 14 de Janeiro de 1718 no Lincoln’s Inn Fields de Londres. 
155 No Palácio Fronteira (Lisboa) existe um painel da segunda metade do século XVII que também 
representa este mito. É de feitura holandesa e encontra-se no interior da palácio, na sala dos painéis. 
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94. Bernard Salomon, Virgil Solis. Pã e Syrinx, 1557, e 1563156  
 

 
95. Desconhecido. Pã e Syrinx, séc. XVIII, Palácio dos Marqueses de Tancos, Lisboa. Foto© Luzia 

Rocha [IV - A] 
 

 

 

 Já a pintura europeia apresenta outros elementos figurativos, como o deus-rio 

ou as naiades. A disposição das personagens e os cenários escolhidos são mais 

variáveis, revelando pouca conexão com os registos gravados. 

 

 
                                                   
156 Fonte Salomon (URL): http://etext.virginia.edu/latin/ovid/vasal1557/0035_b3v.html (disponível 
para consulta em Junho de 2010); Fonte Solis (URL): 
http://etext.virginia.edu/latin/ovid/spreng/OVIM067.html (disponível para consulta em Junho de 2010) 
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Livro II. Apolo e Corónis 

Resumo: Corónis, uma bela jovem da Tessália foi seduzida por Apolo e carregaria no ventre um filho 

do deus, que se chamaria Asclepius. Enquanto estava grávida, Coronis foi descoberta pela ave de 

Apolo, o corvo, a trair o deus com um jovem da Tessália. O corvo reportou a infidelidade de Corónis. 

Apolo, enraivecido, matou-a sem piedade. Após o acto irreflectido Apolo arrepende-se e tenta reanimar 

Corónis, conseguindo apenas salvar a vida da criança, que seria entregue por Apolo ao centauro Quiron 

para que o criasse. Quanto ao corvo, resolveu castigá-lo mudando as suas penas de branco para negro. 

 

Na azulejaria barroca portuguesa só encontramos um registo com esta 

temática, um painel da Casa-Museu Verdades Faria. Trata-se de uma cópia das 

gravuras do século XVI, possivelmente de Salomon, Solis ou Simeoni ao qual se 

acrescentou uma fonte copiada de gravura de Jean Lepautre, retirada do Tomo III da 

obra Oeuvres d’Architecture. A lira é também decalcada da gravura, se bem que com 

uma forma diferente.  

 

  

 

 
96. Desconhecido. Apolo e Corónis, Casa Museu Verdades Faria, S. Pedro Estoril. Foto© Luzia Rocha 

[IV - A]  
 



 115 

 

 

 
 

97. Bernard Salomon. ‘Coronis occise par Apolon’, Metamorfoses, 1557, Lyon, França 
 
 
 

As representações de Apolo e Corónis não abundam na arte europeia. O 

mesmo se aplica relativamente a Portugal. São raras as manifestações artísticas deste 

mito. Existem outras representações do mito como é o caso da pintura do tecto de 

uma sala do Palácio do Correio-Mor em Loures. Na música e na dança, o tema 

despertou, igualmente, pouco interesse. Refiro, a título de exemplo, ‘Apollon et 

Coronis’, parte da ópera-ballet de Jean-Joseph Mouret (1682-1738) Les amours des 

dieux (estreada a 14 de Setembro de 1727 no Opéra de Paris). Em Portugal, não há 

indícios que sustentem que este tema tenha sido alguma vez utilizado na música e na 

dança. 

 

 

Livro III. Diana e Actéon157 

Resumo: Filho de Aristeus e Autonoe e neto de Cadmus, Actéon teve a infelicidade de ver Diana 

enquanto ela se banhava, nua, com as suas ninfas. A casta deusa, embaraçada e enraivecida, salpicou 

Actéon com água, transformando-o num veado. O jovem, assustado, fugiu pelos bosques, tendo sido 

                                                   
157  Consultar, em anexo, a versão integral do mito. 
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caçado, morto e devorado pelos seus próprios cães de caça, que não mais o reconheceram. Ovídio 

conta ao leitor que os deuses não foram unânimes quanto à atitude de Diana: uns acharam que ela foi 

impiedosa e demasiado severa e outros que foi justifica a defesa da sua castidade. 

 

Diana é a principal protagonista de uma cruel vingança contra Actéon. 

Segundo Ovídio, é o acaso que leva o jovem caçador Actéon a ver Diana, 

completamente nua, no banho. A deusa não gostou e brindou-o com um final trágico e 

irónico – o caçador a ser caçado pelos próprios cães. 

O mito de Diana e Actéon influenciou todo o espaço artístico europeu e 

aparece representado no mais variado tipo de suportes, pelo mais diverso leque de 

artistas: Luca Giordano, Rembrandt, Rubens, Cornelis de Vos, Jan Brueghel (o 

velho), Jan Brueghel (o jovem), Poussin, Domenichino, Caravaggio, Goltzius, 

Tiziano, Hans Holbein (o jovem), Salomon, Lucas Cranach, Parmigianino, entre 

outros. Na literatura, William Shakespeare (1564-1616) abordou o mito em 

Midsummer Night’s Dream: as personagens ‘Titania’ e ‘Bottom’ são os equivalentes 

cómicos de Diana e Actéon158.  Luís de Camões também os menciona Diana n’Os 

Lusíadas159: 

 
‘Via Actéon na caça tão austero; De cego na alegria bruta, insana; Que, por seguir um feio animal fero; 

Foge da gente e bela forma humana; E por castigo quer, doce e severo; Mostrar-lhe a formosura de 

Diana; (E guarde-se não seja inda comido); Desses cães que agora ama, e consumido.’ 

 

 

Na música e na dança o tema surge de forma menos recorrente. São raros os 

exemplos que aparecem ao longo da história da música: Francesco Petrarca (1304-

1374) que inclui Actéon no Madrigal nº 52, ‘Non al suo amante più Diana piacque’; o 

tema também é abordado na canção nº 23 de Canzionere (Rime sparse). Da autoria de 

Francis Kirkman (1632?-1674), ou Robert Cox, surge a comédia com canções Acteon 

and Diana160; Marc-Antoine Charpentier (1645/50-1704) também trata o mito na 

pastoral Actéon (1683-1685). Noutro registo, o da cantata burlesca, Pierre-César 

                                                   
158 Comédia, c. 1595-96. Publicado em Londres, 1600 
159 Canto IX. Publicado em Lisboa, 1572. 
160 Publicado em The Pastorall Story of the Nymph Oenone, Londres. 
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Abeille (1674-após 1733) compõe Actéon (ca. 1700). Na ópera, o tema raramente é 

tratado. Um exemplo é L’Ateone de Benedetto Riccio (c.1678-após1710)161. 

Como o mito decorre num contexto de caça e caçadores, a presença da música 

está intrinsecamente relacionada com essa esfera. Actéon aparece de forma recorrente 

com a trompa, instrumento de sinal usado nas caçadas. Na azulejaria, o instrumento 

costuma estar representado, nem sempre da mesma forma. Verifica-se a utilização de 

diferentes morfologias da trompa de caça.  

No painel que se encontra nos jardins do Palácio Fronteira, datado de finais do 

século XVII, o modelo de trompa é ainda contemporâneo das fontes gravadas do séc. 

XVI. Encontramos o mesmo modelo no  tratado de caça, La Venerie de Jacques Du 

Fouilloux (1561).  

 

 
98. Desconhecido. Actéon devorado pelos seus cães, Jardins do Palácio Fronteira, Lisboa. Foto© Luzia 

Rocha  
 

                                                   
161 Estreia em 1708, Teatro dei Fiorentini, Nápoles.  
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99. Du Fouilloux. La Venerie. 1561162 
 

 
O painel do Largo das Alcaçarias em Alfama163, por exemplo,  reproduz já em pleno 

século XVIII um modelo semelhante ao representado no século XVII no Palácio 

Fronteira. 

             
100. Detalhes das trompas de caça.  Palácio do Correio-Mor, Largo das Alcaçarias, Palácio 

do Duque de Lafões e Sede da Cruz Vermelha Portuguesa (antigo Palácio Condes d’Óbidos). Foto© 
Luzia Rocha [IV - A] 

                                                
162 Fonte (URL): http://www.chass.utoronto.ca/~wulfric/rentexte/fouillou/fig_blas.htm (disponível para 
consulta em Julho de 2010) 
163 Nas Alcaçarias existia um lugar para banhos, possivelmente com fins medicinais. O tema do painel - 
os banhos de Diana - foi assim escolhido por adequação ao decorum do local. Nas Gazetas da época 
encontramos a seguinte indicação: ‘(...) Com grande deficuldade se conseguio licença do Patriarca para 
que fosse tomar banhos as Alcaçarias a Senhora Dona Ignes irmãa do Conde de Atouguia, e freira da 
Esperança, que continua ha 40 dias na sua queixa, e se recolhe todos os dias do banho ao convento.’ 
(LISBOA, 2002: 159) 



 119 

Uma variável ao longo dos tempos é a iconografia do local onde Diana se 

banha. Nas fontes gravadas utiliza-se um fontanário, tendência esta que se afirma 

durante todo o séc. XIV, e que substitui o lago descrito por Ovídio.  Tal facto pode ser 

visto como uma leitura cortesã do tema, segundo a qual o espaço reservado ao banho 

de Diana é correspondente ao Jardim das Delicias.  

 

 
 

101. Bernard Salomon. ‘Acteon mué en Cerf’’,  Le Metamorphose d’Ovide figureè, a Lyon par Ian de 
Tournes. Avec privilegi du Roy, Libro III, 1557, Lyon, França 164 

 

 
 

102. Johan Sprengium (Editor). Metamorphoseos Ovidii illustratae per, una cum vivis singularum 
transformationum iconibus, a Vergilio Solis, eximio pittore, dilineatis, Libro III, 1563, Frankfurt, 

Alemanha 
 
                                                
164 Fonte (URL): http://etext.lib.virginia.edu/latin/ovid/vasal1557/large/0057_c6v.jpg, Diana e Atteone 
(disponível para consulta em Janeiro de 2010) 
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Como se pode verificar são vários gravadores que usam a fonte como espaço 

reservado ao banho da deusa. Já na pintura, são raros os exemplos com esta 

representação e os casos que encontramos serão, apenas, revivalismos desta 

iconografia mais antiga, como é o caso de uma pintura a óleo de Kerstiaen Keuninck. 
 

 

103. Kerstiaen Keuninck. Paisagem com Actéon e Diana, pintura a óleo, 31 x 51 cm. Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten, Antuérpia, Holanda165 

 
 

As representações mais antigas deste mito também enfatizam o momento em 

que Diana salpica Actéon com água desencadeando-se, desta forma, o castigo e 

metamorfose do jovem caçador.  
 

 
 

104. Joseph Heintz, O Velho, Diana e Actéon, Óleo sobre cobre, ca. 1590, Kunsthistorisches Museum , 
Viena, Áustria166 

                                                
165 Fonte (URL):  http://www.wga.hu/support/viewer/z.html (disponível para consulta em Janeiro de 
2010) 
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105.  Matteo Balducci, Diana e Acteon, Colecção Privada167 
 
 

Este gesto é simbólico e a sua fixação evidencia uma certa fidelidade à narrativa de 

Ovídio. A representação do salpico com água, ao longo dos séculos seguintes,  tende a 

desaparecer. Mesmo assim, para além da gravura, é possível encontrar obras de arte 

mais tardias que utilizam esta forma de representação da metamorfose de Actéon. É 

de realçar que a fonte já não aparece, mas sim pequenos cursos de água, como ribeiros 

ou lagos de água estagnada.  

O processo de mutação do gesto de Diana continua a evoluir noutras 

direcções. É comum que uma mão levantada, ou um braço esticado apontando, de 

forma intensa e cheia de significado, substitua, gradualmente, o salpico com água.   

 

                                                                                                                                      
166 Fonte (URL): http://www.wga.hu/support/viewer/z.html 
167 Fonte (URL):  http://www.wga.hu/index1.html 
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106. Luca Giordano. Diana e Atteone,  1665-1666, Collezione Morano, Itália168. 

 
 
 
 

 
 

107. Francesco Albane. Actéon métamorphosé en cerf, óleo sobre cobre, ca. 1617, Louvre, Paris, 
França 169 

 
 
 
 

                                                
168 Fonte (URL): http://www.iconos.it/index.php?id=2176 (disponível para consulta em Janeiro de 
2010) 
169 Fonte (URL): http://www.educnet.education.fr/louvre/diane/default.htm (disponível para consulta 
em Janeiro de 2010) 
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108. Francesco Albanii. Diana e Atteone, ca. 1617, Paris, França 170 
 

 
Os azulejos portugueses que representam a iconografia de Diana e Actéon, 

possuem uma mistura de elementos iconográficos diversos. Contrariamente ao que 

acontece com os painéis representativos do mito de Apolo e Dafne, não há uma cópia 

evidente da gravura. Há antes influências diversas provenientes de fontes literárias e 

pictóricas diferentes. Só foi possível perceber essas influências ‘dissecando’ os vários 

elementos dos azulejos e comparando-os com a restante iconografia europeia.  

Existem dois painéis de azulejos são baseados na mesma fonte, possivelmente 

gravada. São eles os painéis que se encontram no Largo das Alcaçarias (Alfama, 

Lisboa) e no Palácio do Correio-Mor (Loures). O primeiro é mais antigo, mas 

introduz um elemento iconográfico de maior modernidade: a representação de Actéon 

ainda com forma humana (apenas com chifres na cabeça). Há, assim, um rosto por 

detrás de uma morte. O ênfase trágico é maior, o impacto no observador também. O 

painel está em muito mau estado de conservação mas permite ver o que ‘salpico’ que 

aparece nas fontes gravadas foi adaptado para um jorro de água (marcação a preto), 

não muito bem conseguido e quase semelhante a um feixe de luz branca. A fonte onde 

Diana se banha (marcação a amarelo), que aparece também nas fontes gravadas, é 

também representada nos painéis, mas numa variação mais barroca. Curiosamente, a 

                                                
170 Fonte (URL): http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000057772.html (disponível para 
consulta em Janeiro de 2010) 
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deusa não se encontra dentro da fonte, mas fora. Esta é pequena, tem um pé torneado 

onde se apoia uma bacia hemisférica. Funciona como uma espécie de nascente, plena 

de vida, por onde a água brota ininterruptamente, transbordando para fora. Forma-se 

assim uma espécie de pequeno lago, onde se encontra Diana e o seu séquito de ninfas. 

Estas tentam rapidamente cobri-la, mas Acteón já viu nua a sua nudez. O pintor de 

azulejos acrescentou ainda dois ‘putti’, que tentam desviar Actéon do seu terrível 

destino mas o inevitável já aconteceu. É em vão a tentativa de o afastar, pois os 

chifres nascem  na cabeça do jovem caçador, perante o espanto dos seus cães. 
 

 
 

109. Desconhecido. Diana e Acteon, Largo das Alcaçarias, Alfama, Lisboa. Foto© Luzia Rocha       
[IV - A] 

 

 
110. Desconhecido. Diana e Actéon, Palácio do Correio-Mor, Loures. Foto© Luzia Rocha.  
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O painel do Palácio do Correio-Mor é mais tardio, evidência dada pela 

cercadura em asa de morcego e por alguns elementos policromos que se mesclam com 

o azul e branco. Representa-se exactamente a mesma cena. O mesmo salpico, a 

mesma fonte com água transbordante o mesmo tipo de figuração, mas com algumas 

modificações introduzidas. Actéon já está em estado de metamorfose com a cabeça e 

chifres de veado. Um maior número de ninfas é aqui representado. A maior 

modificação é, sem dúvida a introdução de um negro, vestido com túnica e capa, 

segurando uma ave exótica, uma figura completamente estranha ao mito. 

 
 

 
 

111. Gabriel del Barco (atrib). Diana e Actéon, Palácio dos Duques de Lafões, Lisboa. Foto© Luzia 
Rocha [IV - A] 

 

No painel que se encontra no Palácio dos Duques de Lafões, Actéon aparece 

com a cabeça já totalmente metamorfoseada em veado, tal como acontece nas fontes 

mais antigas, as gravuras.  Este exemplo contraria a evolução pictórica do mito, que 

tende a que Actéon apareça representado apenas com os chifres, permitindo que se 

vislumbre ainda a sua beleza e juventude. Diana, por sua vez, toma banho sentada 

num pequeno curso de água, que flui com rapidez. Segura na mão uma lança e olha 

directamente para quem vê o painel, não para Actéon. Um pano, apoiado em duas 

árvores, enquadra-a num pequeno abrigo. Este panejamento também se encontra na 

pintura de Joseph Heintz, O Velho (vide supra). Neste painel atribuído a Gabriel del 

Barco verifica-se uma certa masculinidade no corpo de Diana. Também os corpos e as 



 126 

cabeças das personagens não foram pintadas pela mesma mão. As cabeças parecem 

rudemente ‘encaixadas’ nos troncos, tal também acontece noutras obras do autor, 

como é o caso dos rodapés com ‘putti’ da Igreja do Convento dos Lóios, em 

Arraiolos.  

 

 
 

112. Desconhecido. Diana e Actéon, Sede da Cruz Vermelha Portuguesa (antigo Palácio dos Condes 
d’Óbidos), Lisboa. Foto© Luzia Rocha 

 

O painel que se encontra no Palácio dos Condes d’Óbidos, actual sede da Cruz 

Vermelha, é uma cópia mais tardia da cena representada no Palácio dos Duques de 

Lafões. Já com muitos azulejos substituídos, a face de Actéon não pertence ao painel 

original, são azulejos modernos, não sendo possível datar a sua feitura ou saber da sua 

autoria e proveniência. É denominador comum aos três painéis portugueses a 

identificação de Diana através da sua centralidade, porte e beleza, do crescente na 

cabeça e da aljava pendurada numa árvore, que a identifica como caçadora.  

A maioria das reproduções pictóricas da cena de Diana e Acéon  não consegue 

alcançar a  densidade simbólica e a carga psicológica do quadro de Tiziano, obra 

revolucionária do ponto de vista de signos e significados. Este óleo sobre tela, que 

levou três anos a ser concluído (1556-1559),  faz parte de um ciclo  temático com 

cenas mitológicas elaborado para o rei Filipe II de Espanha. Tiziano utilizou outras 

fontes literárias, para além de Ovídio, especialmente um manuscrito trazido de 

Constantinopla para Itália por Francesco Fileto em 1427. Trata-se da ‘Dionysiaca’ de 

Nonnus. Nonnus retém a ideia ovidiana do destino fatal de Actéon mas rompe com o 

conceito do acaso, substituindo esta ideia pelo desejo consciente do jovem caçador de 
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ver a deusa, nutrido pelo amor que sente por ela. Ao invocar o texto de Nonnus, 

Tiziano assume que o Amor é a causa da procura de Actéon.  

 

 
 

113. Tiziano. Diana e Atteone, óleo sobre tela, 1556-1559 National Gallery of Scotland, Edimburgo, 
Escócia171 

 

Ao procurar Diana, Actéon activa dois mecanismos determinantes, que são o 

Destino e a Fortuna, conceitos presentes na obra de Ovídio - ‘Mas se indagares bem, 

descobrirás que a culpa foi da Fortuna, não de um crime dele’172 - e que se tornaram 

também muito populares durante a Idade Média. Na pintura de Tiziano, o cenário 

onde Diana se banha é precisamente a casa da Fortuna, descrita em obras medievais 

como o ‘Roman de la Rose’. O crânio de um veado, exposto no topo de uma coluna, é 

mais do que um mero troféu de caça; é um prenúncio do destino fatal do jovem 

caçador. A negra que ajuda Diana a cobrir-se é, nada mais nada menos, do que uma 

representação figurada do seu ‘lado negro’, associado às duas faces da lua. Este é o 

elemento surpresa para Acteón que (de acordo com Nonnus), apaixonado, não 

imaginou este lado cruel da deusa. O salpico com água não é utilizado, mas antes 

substituído pelo acto de Diana baixar do queixo e pelo seu olhar, furioso.  Esta obra 

foi, sem dúvida, inovadora na maneira de representar o mito de Diana e Actéon. 
                                                
171 Fonte (URL): http://www.wga.hu/support/viewer/z.html (disponível para consulta em Janeiro de 
2010) 
172 Consultar tradução de Paulo Farmhouse Alberto 
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Livro V. Aretusa 
Resumo: Alfeu é o nome do maior rio do Peloponeso. Originário na Arcádia, corre até á cidade de 

Olímpia. Este deus-rio apaixona-se por Aretusa, ninfa de Diana, quando esta, após uma caçada 

extenuante, decide banhar-se nas suas águas límpidas. Enquanto nadava sozinha, ouviu uma voz vinda 

das águas. Era Alfeu. Aretusa fugiu assustada, com o deus-rio em seu encalço. Alfeu, abandonando o 

seu leito, perseguiu-a até que esta, sem forças, suplicou a Diana que a salvasse. A deusa, diante das 

poderosas águas de Alfeu, envolveu Aretusa numa nuvem. A nuvem e a ninfa são transformadas num 

rio subterrâneo cujas águas viajaram até que se uniram, no mar, com as de Alfeu. Diz-se que Aretusa 

acabou por vir à superfície em Siracusa, na Sicília, onde existe uma fonte com o seu nome. 

 

 

Na obra de Ovídio, durante o combate literário-musical entre as Musas e as 

Piérides, a ninfa Calíope declama várias canções ao som da lira. Uma delas é a 

história de Aretusa e Alfeu. Na arte ocidental existe uma iconografia variada deste 

mito, em numismática, pintura, gravura, cerâmica, etc. Representam-se momentos 

distintos do mito. O mais usualmente representado é a fuga de Aretusa, com Alfeu no 

seu encalce, por vezes aparecendo Diana, que intercede em favor da ninfa. Mais 

raramente vemos a ninfa envolvida por um nuvem ou, tal como sucede na pintura de 

Rembrant, molhando-se na água (que afinal, era Alfeu).  

 Na azulejaria em estudo, o mito aparece representado em dois painéis do 

Colégio Manuel Bernardes (Quinta dos Azulejos), um com Alfeu  e o outro com 

Aretusa. A música aparece representada por Apolo segurando uma lira. O instrumento 

não é rico em detalhes e tem contornos pouco definidos. A presença de Apolo não é 

de todo comum. Não faz parte do mito Ovidiano nem de outras fontes literárias e 

iconográficas consultadas. Parece ter sido uma adição do pintor de azulejos. 

Aparentemente, com a função de completar a simbologia de Diana, sua irmã gémea. 

Se ela representa a lua, ele representa o sol e os dois complementam-se na sua 

condição de gémeos. 
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114. Desconhecido. Alfeu e Aretusa, Colégio Manuel Bernardes (Quinta dos Azulejos), Lumiar. Foto© 
Luzia Rocha [IV - A] 
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Na primeira imagem vemos Aretusa, semi-nua, escapando a Alfeu, que se 

revela nas águas onde a ninfa se banha. Diana e Apolo assistem. Alguns elementos 

desta cena são semelhantes a uma gravura de Anthonie Waterloo, representando uma 

paisagem com Alfeu e Aretusa. Esta imagem, das colecções do Fine Arts Museums of 

San Francisco, faz parte de um grupo de seis gravuras que representam paisagens 

com sujeitos mitológicos. Na segunda imagem vemos Aretusa emergindo como fonte 

na Sicília, perante a admiração de dois pastores. Não é possível comparar este painel 

com outras representações por ser bastante distinto e original. 

Esta representação azulejar tem o seu paralelo na música portuguesa da época. 

Em 1712, por ocasião da festa onomástica  de D. João V representou-se na corte a 

Fábula de Alfeo e Aretusa (NERY, CASTRO, 1991:83). Esta ‘fiesta harmoniosa con 

toda la variedad de instromentos Musicos’ tem música de Jaime de la Té y Sagau e 

texto de Luís Calixto da Costa e Faria. A sua representação foi promovida pela rainha. 

D. Mariana de Áustria. O facto deste tema mitológico ter sido representado em 

música na corte pode ter sido determinante na sua fixação em azulejo, por uma 

questão de moda.  

 

Livro X. Vénus e Adónis 
Resumo: Adónis nasceu de uma relação incestuosa entre o rei Cíniras e a sua filha Mirra. A criança 

tornou-se um jovem de incomensurável beleza e um excelente caçador. Tão belo era Adónis, que atraiu 

as atenções de Vénus, de quem se tornou amante. Um dia, apesar dos constantes avisos de Vénus, 

Adónis foi caçar e foi morto por um javali. Ao encontrar o seu amante morto, numa poça de sangue, 

Vénus desesperou. Não obstante, salpicou o sangue com um néctar odorífero e dele despontou uma 

bela flor, cor de sangue, que, tal como Adónis, tinha uma vida breve. Vénus determinou que a flor 

fosse leve e bela e chamou-a de Anémona, nome dos ventos que a arrancam (anemos em grego 

significa vento). 

 

O mito de Vénus e Adónis inspirou o imaginário de inúmeros artistas. São 

frequentemente retratados como amantes; não obstante também encontramos várias 

representações que mostram a deusa tentando impedir Adónis de partir para a caça ou 

então a morte do jovem caçador.  

Na literatura o mito aparece na obra de Shakespeare, Vénus and Adonis (1592-

93) e no teatro espanhol de Lope de Vega, Adónis y Vénus (1597-1603). Na história 

da música e da dança, inspirou muitas obras. Em Portugal é conhecido o Triunfo do 
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Rosário, de Soror Maria do Céu, que inclui Vénus e Adónis como personagens da 

acção. Esta obra inclui música e dança, conforme indicam as várias referências do 

libreto.  

Em Itália o tema é tratado em várias óperas. Refiro, a título de exemplo: 

Jacopo Peri (1561-1633), Adone173; Domenicho Mazzocchi (c.1592-1665), La catena 

d’Adone174; Francesco Cirillo (1623-depois de 1667), Adone175 ou ainda Giovanni 

Legrenzi (1626-1690), Adone in Cipro176. No género da serenata, o tema foi tratado 

pelos italianos Alessandro Scarlatti (1660-1725), Venere, Adone e Amore177 e Antonio 

Caldara (c.1670-1736), Mercurio, Adone, Venere178.  

Em Inglaterra, o tema é tratado numa das formas musicais tradicionais deste 

país, a ‘masque’. Refiro, a título de exemplo, os seguintes autores: John Milton (1608-

1674), Comus, com música de Henry Lawes;  Samuel Holland (1656-80), Wit and 

Fancy in a Maze; John Blow (1649-1708), Venus and Adonis. Também Haendel 

(1685-1759) trataria o tema, na cantata Venus and Adonis179.  

Em Espanha o tema aparece na zarzuela, por exemplo, La purpura de la rosa 

de Calderón de la Barca (1600-1681), com música de Juan Hidalgo180. A mesma obra 

de Calderón serviu como libreto à ópera de Tomás de Torrejón y Velasco (1644-

1728), La purpura de la rosa181.   

Em França, o tema é usado, por exemplo, por: Charpentier (1645/50-1704)  no 

interlúdio Vénus et Adonis182; Michel-Richard de Lalande (1657-1726) no ballet 

Adónis183; Henry Desmarests (1661-1741) na ‘tragédie-lyrique’ Vénus et Adonis184; 

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772) no ‘ballet-héroïque’ Vénus et 

Adonis185. Por fim, também por Jean-Philippe Rameau (1683-1764) no divertimento 

L’enlèvement d’Adonis186.  

                                                
173 Com libreto de Cicognini. 
174 Com libreto de Ottavio Tronsarelli, estreada em Fevereiro 1626, Roma. 
175 Com libreto de Gennaro Paolella, estreada em 1656, Nápoles. 
176 Com libreto de Gennaro Paolella, estreada em 1656, Nápoles. 
177 Com libreto de F.M. Paglia, estreia a 15  de Julho 1696 no Casino del Vicerè, Posillipo, Nápoles. 
178 Estreada em 1711 em Milão. 
179 Com libreto de John Hughes. 
180 Estreada a 5 de Dezembro de 1660 no Palácio Buen Retiro, Madrid. 
181 Estreada a 19 de Outubro de 1701 no Palácio Viceregal em Lima, Peru. 
182 Com texto de De Vise (existe um manuscrito autografo na Bibliothèque Nationale de Paris). 
183 Estreado em 1696 em Versailles. 
184 Com libreto de Jean-Baptiste Rosseau, estreada no L’Ópera de Parisa 17 de Março de 1697. 
185 Estreado em 1752 em Paris. 
186 Estreado a 10 de Outubro de 1758 no L’Ópera de Paris. 
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Na Alemanha, o tema é usado, por exemplo, pelos seguintes autores: Hendrik 

Anders (1657-1714/20), Venus en Adonis187; Reinhard Kaiser (1674-1739), Der 

geliebte Adonis188. O tema também foi tratado por Telemann (1681-1767) na ópera 

Adónis (1708) e por Christoph Graupner (1683-1769) na ópera Adone189. Por fim, 

refiro o drama musical de Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749), Vénus and 

Adonis190. 

Na azulejaria portuguesa da primeira metade do século XVIII, foram 

encontradas apenas duas representações deste mito com iconografia musical. Uma 

delas, uma cena de amor, encontra-se no Palácio dos Marqueses de Tancos. A outra, 

representando a morte de Adónis, no antigo Palácio da Independência. A 

representação musical resume-se à presença da trompa de caça para indicar o estatuto 

de caçador do jovem Adónis.  

 

 

 
 

115. Desconhecido. Morte de Adónis, Palácio da Independência, Lisboa. Foto© Luzia Rocha 
 

                                                
187 Com libreto de Dirck Buysero (c. 1697). 
188 Com libreto de C. Heinrich Postel , estreada em Hamburgo, 1697. Este libreto foi utilizado noutra 
obra, com atribuição duvidosa da música a Nicolaus Adam Strungk (1640-1700), Der geliebte Adonis, 
estreada em Leipzig em 1694-99. 
189 Estreada em Darmstadt em 1719. 
190 Com libreto do próprio compositor, estreada em 1715-17 em Praga. 
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116. Desconhecido. Vénus e Adónis, Palácio dos Marqueses de Tancos, Lisboa. Foto© Luzia 

Rocha [IV - A] 
 

Ambas são cópias de gravuras europeias. Não há influência da pintura ou de 

outro suporte, unicamente da gravura. O painel que representa a morte Adónis é cópia 

de uma gravura, provavelmente de  Hendrik Goltzius, editada por Crispin de Passe. O 

painel que representa o amor entre os dois reflecte a influência de diversas gravuras. 

Apresenta, no entanto, uma certa originalidade simbólica e iconográfica, visível 

quando comparada com as fontes gravadas. Em primeiro lugar, o beijo explícito; em 

segundo lugar a vulnerabilidade de Vénus que se lança, submissa e apaixonada, nos 

braços de Adónis.  

 

 

 
 

117. Crispin de Passe (Editor). Morte de Adónis191 
 

                                                
191 Fonte (URL): http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/. Disponível para consulta em Julho de 
2010. A imagem, que  tem uma resolução muito baixa, é aqui apresentada devido à impossibilidade de 
reproduzir outra em melhores condições. 
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118. Virgil Solis. Vénus e Adónis192  
 

 
 

119. Desconhecido (italiano). Vénus e Adónis, 1549193 
 
 

 
 

120. António Tempesta. Vénus e Adónis, 1606194  
 
 
 
 

                                                
192 Fonte (URL): http://www.artstor.org. Disponível para consulta em Julho de 2010. 
193 Fonte (URL): http://193.63.81.241/record=b2736660. Disponível para consulta em Julho de 2010. 
194 Fonte (URL): http://www.artstor.org. Disponível para consulta em Julho de 2010. 
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121. Isaac de Benserade (gravador). A morte de Adónis, 1676, Paris195 
 

 

 

 

Livro XI. Céix e Alcíone (O palácio do Sono) 
Resumo: Céix e Alcíone são o casal protagonista de uma história onde o amor prevalece mesmo depois 

da morte. Numa viagem de barco, empreendida para consultar um oráculo, Céix morre afogado. 

Alcíone, perante o tardar de Céix, corre vezes sem conta ao templo de Juno, a implorar pelo seu 

regresso. Juno compadece-se de Alcíone, que vivia na esperança do retorno de Céix, e envia a sua fiel 

mensageira, Íris, ao palácio do Sono, para que este avise Alcíone da tragédia de Céix através de um 

sonho. Quando Alcíone desperta do sonho corre até à praia e encontra o corpo do seu amado. Os 

deuses demonstram a sua piedade pelo amor do casal transformando-os em pequenos pássaros. Sujeitos 

ao mesmo destino, também então o amor perdurou: nem na condição de aves os laços conjugais se 

dissolveram. Acasalam e procriam. Em época de Inverno, ao longo de sete serenos dias, Alcíone choca 

os ovos num ninho flutuando no mar. Nestes dias, as ondas acalmam-se: Éolo aprisiona os ventos e 

impede-os de sair, oferecendo aos netos um mar raso. 

 

O tema de Céix e Alcíone aparece frequentemente na história da literatura, da arte, da 

música e da dança europeia. O sonho de Alcíone foi evocado na literatura por 

Guillaume de Machaut (c.1300-1377), Livre de la Fonteinne amoureuse (1360)196;  

                                                
195 Fonte (URL): http://etext.virginia.edu/latin/ovid/lebrunleclerc.html. Disponível para consulta em 
Julho de 2010. 
196 Bibliothèque Nationale, Paris, MS français 22545-46, f.119ro-137ro. 
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na música por Marin Marais (1656-1728), na sua ópera Alcione197; na coreografia de 

Étienne Lauchery (1732-1820) do ballet  Ceyx und Alcyone com música de Christian 

Cannabich198. Inclusivamente, o compositor português João de Sousa Carvalho (1745-

1798) trataria o tema, já no final do séc. XIX, na sua ópera Alcione199. 

 No período em estudo, a única representação deste mito com iconografia 

musical encontra-se no Museu Nacional do Azulejo, num painel que está incompleto. 

O painel, de Gabriel del Barco, encontra-se catalogado como ‘Cena mitológica com a 

deusa Juno’. Trata-se da reprodução de parte do mito de Céix e Alcíone, quando Juno 

convoca a sua mensageira, Irís, para se deslocar ao palácio do Sono, por forma a 

ajudar Alcíone. Não há dúvida que se trata de uma cópia de gravuras europeias. No 

entanto, a falta de grande parte do painel levanta-nos algumas dúvidas relativamente à 

figura semi-nua que toca alaúde. Será que se trata de Alcíone? Se a intenção do pintor 

de azulejos foi representar Alcíone, fê-lo de uma forma completamente inovadora, 

desligando-se da iconografia tradicional, que a representa orando no templo junto à 

estátua de Juno. Outra hipótese é o pintor ter feito uma ‘colagem’ de duas fontes 

distintas, formando uma cena nova, com outro significado. 

 

                                                   
197 Com libreto de Antoine Houdar de la Motte, estreia a 18 de Fevereiro de 1706 no Opéra em Paris. 
Posteriormente também numa paródia à ópera de Marsais e La Motte, La rupture du Carnaval et de la 
folie de Louis Fuzelier, de Louis Fuzelier. Estreia em Paris, no Le théâtre de la foire ou L’operá 
comique. 
198 Estreia em 1763 em Mannheim. 
199 Estreia a 25 de Julho de 1787 no Palácio da Ajuda ou de Queluz. 



 137 

 
 

122. Gabriel del Barco. Juno e Íris (Céix e Alcíone), Museu Nacional do Azulejo (antigo da Madre de 
Deus), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [IV - A] 

 

 

 
 

123. Virgil Solis . Alcíone orando a Juno, 1563.200 
 
 
 
 

                                                   
200 Fonte (URL): http://etext.virginia.edu/latin/ovid/ovidillust.html#cycles. Disponível para consulta 
em Julho de 2010. 
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124. Iohannem Moretum (Editor). Alcíone orando a Juno, 1591201 
 
 

 
 
IV.5. Personagens Mitológicas 
 
A decoração de inspiração francesa encontra-se muito presente na azulejaria 

portuguesa. D. João V nutria profunda admiração pelo esplendor, protocolo e moda da 

corte de Versailles, atentamente seguida e importada. Através da cópia de gravuras, os 

pintores portugueses seguiam esta tendência ditada, não só, pelo gosto do rei, como 

também pela influência de vários franceses que tinha ao seu serviço.  

A obra de Jean Lepautre (ou Le Pautre), desenhador e gravador francês, é das 

mais copiadas pelos pintores de azulejo portugueses. A cópia da obra de Lepautre não 

se cingiu apenas às cenas de mitologia, jardins e costumes, mas também ao 

ornamento: frisos, fontes, folhagens, ‘putti’, jarrões, motivos arquitectónicos, que são 

introduzidos na azulejaria portuguesa e mesclados com outras cenas e motivos. Duas 

gravuras de Jean Lepautre, com cenas mitológicas, serviram para a feitura de painéis 

de azulejos. Uma delas deu origem a um painel que se encontra no mosteiro de S. 

Vicente de Fora e outro na Casa Museu Verdades Faria. A gravura representa o 

cortejo de Neptuno e Anfritite com ‘putti’, tritões, um deus-rio e várias criaturas 

                                                   
201 Fonte (URL): http://etext.virginia.edu/latin/ovid/ovidillust.html#cycles. Disponível para consulta em 
Julho de 2010. 
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marinhas. No painel da Casa Museu Verdades Faria o painel está incompleto. 

Possivelmente todo o cortejo estaria representado, mas só subsiste a parte inicial, com 

os tritões, numa versão muito mais simplificada. O pintor de azulejos adicionou mais 

um instrumento. Uma figura que apenas segurava num panejamento (Tétis?) passa 

também a tocar búzio. 

 

 
 
125. Jean Lepautre. Oeuvres D'Architecture De Jean Le Pautre, Architecte, Dessinateur & Graveur du 

Roi: Contenant les Frises, Feuillages, Montans ou Pilastres, Grotesques, Moresques, Panneaux, 
Placarts, Trumeaux, Lambris, Amortissements, Plafonds, & généralement tout ce qui concerne 

l'Ornement, 1751, Paris, Jombert202 

 
 

 
 

126. Desconhecido. Cortejo de Neptuno e Anfitrite, Casa Museu Verdades Faria, Monte Estoril. Foto© 
Luzia Rocha. 

 
                                                   
202 Fonte (URL): http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepautre1751bd1/0073. Disponível para 
consulta em Julho de 2010. É aqui apresentada uma reprodução de edição mais tardia. 
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No caso do painel de S. Vicente de Fora, o cortejo é descontextualizado, 

passando a ser terrestre, em lugar de aquático. A representação do tridente de Neptuno 

ajuda o observador a manter uma conexão com uma divindade aquática, não terrestre. 

Neptuno e Anfitrite seguem numa carruagem puxada por cavalos - já não são 

hipocampos - e um jovem músico toca uma trompa, com forma fantasiada, para 

anunciar a sua passagem. Este músico parece ter sido copiado. Possivelmente trata-se 

da mesma figura representada numa pintura mural do Castelo Ambras em Innbruck 

(Áustria). O modelo de instrumento representado é diferente, mas a representação tem 

muitas semelhanças. 
 

 
127. Desconhecido. Cortejo de Neptuno e Anfitrite, Mosteiro de S. Vicente de Fora, Lisboa. Foto© 

Luzia Rocha. 
 

 
 

128. Desconhecido. Schloss Ambras, pintura mural, Innsbruck, Áustria. Foto© Gorka Rubiales 
Zabarte. 
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A outra gravura de Jean Lepautre, com o cortejo de Ácis e Galatea, também 

deu origem a dois painéis de azulejos. Um deles encontra-se no Mosteiro de S. 

Vicente de Fora (na mesma escadaria do painel acima mencionado); o outro na Messe 

dos Oficiais do Exército (antigo Palácio Barbacena). No painel de S. Vicente de Fora 

o pintor transformou, mais uma vez, o cortejo aquático em terrestre. O último tritão da 

gravura também é transposto para o azulejo. Tem a mesma barba comprida e cabelos 

longos mas é transformado num homem bem trajado. Na gravura encontra-se 

abraçado a uma criatura (feminina ?), que segura uma lira. No painel, é ele próprio 

quem segura o instrumento musical pois a outra figura é suprimida. Curiosamente, o 

seu olhar mantém-se virado para trás, mas desta vez olhando para uma  luta entre dois 

grupos de mendigos, um dos quais um homem adulto (cego?) com guitarra e o seu 

cão e o moço, com um pequeno tambor. A guitarra, já com as cordas partidas, é usada 

nesta luta como arma. Já no painel do Palácio Barbacena, o pintor de azulejos utilizou 

a primeira parte da gravura de Lepautre: vemos três tritões músicos, dois tocando 

aulos e outro um pandeiro com soalhas. Foi também copiada uma criatura com ânfora, 

símbolo da água. Repare-se que a cena encontra-se invertida devido ao processo de 

decalque para o azulejo.  

 
 

 
 

129. Jean Lepautre. Frises, Feuillages et autres Ornemens a L'italiene.203 
 

 

                                                   
203 Fonte (URL): http://diglib.hab.de/?grafik=uh-4f-32-00025. Disponível para consulta em Julho de 
2010. 
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130. Desconhecido. Cortejo mitológico de Acis e Galatea, Mosteiro de S. Vicente de Fora, Lisboa. 
Foto© Luzia Rocha [IV - D] 

 
 
 

 
 

131.  Desconhecido. Tritões Messe dos Oficiais do Exército (antigo Palácio Barbacena), Lisboa. Foto© 
Luzia Rocha [IV - D] 

 
 

A figura do tritão músico, que toca para acalmar as águas, está muito presente 

em vários painéis da azulejaria portuguesa. Ovídio menciona-os no primeiro livro das 

Metamorfoses quando relata o dilúvio: 

 

 



 143 

‘(...) O senhor dos mares, pondo de lado o tridente, acalma as águas e chama o azulado Tritão, que 

emerge à superfície do abismo, os ombros cobertos de conchas neles nascidas, e ordena-lhe que 

assopre o sonoro búzio, e dê, deste modo, sinal de retirada às ondas do mar e aos rios. Ele pega na oca 

buzina, que desde a ponta da sua espiral se retorce e se alarga, buzina que, quando é assoprada no meio 

dos mares, enche de som as costas que jazem sob cada um dos Febos. Também agora, quando tocou a 

boca molhada do deus, de barba a pingar, e, soprada, ela soou, como ordenado a retirar, ouviram-na 

todas as águas da terra e do mar; e todas as águas pelas quais foi escutada ela travou. (...)’. 

 

Os tritões aparecem representados isoladamente ou junto de outras criaturas 

mitológica; por exemplo, a liderar o cortejo de Neptuno e Anfitrite, ou na alegoria à 

Água (como um dos quatro elementos). Podem tocar búzio ou então, numa visão mais 

moderna do mito, trombeta. 

 

              
 
 

132. Desconhecido. Tritões, Universidade de Évora, Évora. Foto© Luzia Rocha [III - D - 2] 
 
 
 

Nas fontes literárias da época o tritão é associado à música de diversas formas. 

Quando D. João V visitou Tomar, em 1714,  Gaspar Leitão da Fonseca fez um relato 

pormenorizado da visita e de todos os locais do Convento de Cristo, onde D. João V 

se hospedou.  Ao descrever a Charola, e o seu espaço envolvente, faz menção ao 

fabuloso tubo de órgão, que ainda hoje se conserva. O seu relato diz: 

 
‘(...) Nos lados deste arco para a parte da cappella se olhão ainda com espanto os fragmentos de hum 

antigo orgão cujo cano principal ou encarecido canhão occupa hum lado em separado termo com o 

sopro voltado do tecto para o pavimento medindo com fornida prolongação a altura que vay daquelle a 

este. Do contraposto lado, onde huma Tribuna encerra o principal corpo deste maquina se lhe comonica 

o vento por hum furtado canal que debaixo do mesmo arco em forma de terremoto subia a formar o tão 

estupendo estrondo a este mais parecido troço de Colosso que de orgão, ou fabulozo instrumento de 
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Tritão, que reverente respiráculo da Igreja, mas proporcionada consonância para huma Capella onde se 

orava ao som de caixas e trombetas’. (JANA, 1991: 166-167) 

 
 
Num espectacular representação com enquadramento em ‘trompe l’oeil’, António 

Vital Rifarto criou um painel com Neptuno e Anfitrite, que se encontra na Sé do 

Porto. O emolduramento é de tal forma exuberante que rivaliza em protagonismo com 

a cena principal: pilastras, urnas, atlantes, volutas, conchas, ‘putti’, entre outros. A 

cortina dá uma clara intenção teatral, quem sabe, operística, a todo este aparato. No 

interior do ‘palco’, vemos o cortejo de Neptuno e Anfitrite. Ele está coroado de louros 

e ela, jovem e bela, semi-nua. Estão sentados sobre criaturas marinhas e viajam com 

eles vários tritões, um dos quais adulto, coroado de louros, tocando uma trombeta. O 

tritão músico assume, sem dúvida,  um papel de destaque no conjunto. 

 
 

 
 

133. António Vital Rifarto. Neptuno e Anfitrite, Sé do Porto. Foto© Luzia Rocha [IV - D] 
 

 
 
No jardim do Palácio do Correio-Mor, junto aos tanques, encontramos uma série de 

cinco painéis com temática mitológica204. São episódios retirados das Metamorfoses 

de Ovídio. O painel de Neptuno encontra-se ao centro, no local exacto por onde jorra 

                                                   
204 Da esquerda para a direita do observador: Diana e Actéon, Faetonte (?), Neptuno, Narciso e Eco e o 
Rapto de Europa. Estes painéis são mais tardios, pois a cercadura já combina elementos vegetalistas e 
em asa de morcego, influência dos estilos rococó e regência franceses.   
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a água para o tanque, em cascata, funcionando como eixo da restante figuração, que o 

circunda.  

 
 

 
 

134. Desconhecido. Cortejo de Neptuno, Palácio do Correio-Mor, Loures. Foto© Luzia Rocha 
 
 
 

Numa carruagem tipicamente barroca, decorada com motivos concheados, Neptuno 

está de pé. Segura as rédeas dos cavalos, empunha o tridente e olha directamente para 

o observador. Antecedem-nos três tritões músicos. Um toca trombeta, outro um búzio 

e, um terceiro, uma espécie de trompa recurvada, fantasiada. Esta natureza figurativa 

é uma clara inspiração em Ripa e adequa-se à natureza do lugar. Estamos nos tanques 

de lazer do palácio, onde a finalidade de tal espaço deve ser marcada. Ripa propõe 

quatro carros alegóricos, em representatividade dos quatro elementos. O da água, com 

Neptuno, foi a fonte deste painel de azulejos. A descrição de Ripa diz-nos: 
 

‘Pinta Fornuto en su primer libro de la Naturaleza de los Dioses, para representar al agua, a Neptuno. 

Es un viejo con  la barba y los cabello del color de las aguas marinas, llevando a sus espaldas un manto 

del mismo color que digo. Sostiene un Tridente con su diestra, y aparece sobre una concha marina 

provista de ruedas, que va tirada por dos ballenas - o por dos caballos marinos -, avanzando por médio 

del oceano y viéndose a su alrededor numerosos peces de distintas especies. (...) El Tridente representa 

las tres naturalezas del agua, es decir, la de las fuentes y ríos, que es la más Dulce, la marina que es 

amarga y salada, y la de los lagos, que sin ser amarga no es agradable al gusto como la primera(...)’ 

 
 
 
IV.6.  Personagens Históricas 

 
Datado do segundo quartel do século XVIII, o painel representando Alexandre, o 

Grande, combatendo os persas junto ao rio Granico, é o único que exibe personagens 

da história da Antiguidade Clássica contendo também iconografia musical. O painel 
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integra, actualmente as colecções o Museu Nacional do Azulejo, mas tem 

proveniência desconhecida. É cópia de uma gravura da série de vitórias de Alexandre 

por Audran sobre pintura de Charles Le Brun. Intitula-se ‘La Vertu Surmonte tout 

Obstacle’ e integra as colecções do Museu Nacional do Azulejo. 

 Este painel tem apenas uma trombeta representada, cópia exacta da gravura. A 

restante figuração foi interpretada pelo pintor de azulejos de forma mais ou menos 

livre, retirando os elementos que lhe seriam convenientes, assim criando uma 

sequência com diferentes momentos históricos. A intenção do artista, ao reproduzir a 

trombeta, terá sido a mesma do gravador e do pintor. Em primeiro lugar, de dar 

consistência e veracidade histórica através da reprodução de um modelo que não 

pertence ao século XVII/XVIII, nem à Grécia antiga (era usado o Lituus), mas quase 

semelhante às antigas trombetas Egípcias. Em segundo lugar, de manter a intensidade 

da batalha, pela presença de um instrumento de guerra.  

 Luís XIV possuía uma colecção de quadros inspirados no ciclo das batalhas de 

Alexandre, o Grande, da autoria de Charles Le Brun. As gravuras que representam 

estes quadros estavam muito em voga na época. D. João V era um admirador do 

esplendor e magnificência da corte francesa. Este tipo de temática era 

recorrentemente utilizada para a exaltação do poder, fosse ele real ou pessoal. Muito 

provavelmente, este painel pertenceu a alguém próximo da esfera de influências de D. 

João V, dominando o mesmo tipo de pensamento simbólico, que usou o painel para 

exaltação da força, poder, grandeza e memória póstuma ao longo da história. O tema 

estava igualmente em voga na literatura portuguesa de setecentos como demonstra a 

publicação em 1753 da História Abbreviada de Alexandre Magno Rey da Macedónia, 

pelo Padre Alberto da Fonseca Rebello. 
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135. Desconhecido. Alexandre combatendo os persas junto ao rio Granico, Museu Nacional do 
Azulejo (antigo Convento da Madre de Deus), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [IV - E - 1]  
 

 
 

 
 

136. Audran. La Vertu Surmonte tout Obstacle. Museu Nacional do Azulejo, Inv. Nº P-269 
 

 

 

Este painel é o único catalogado representando figuras da História da Antiguidade. 



 148 

Capítulo V: A Música como Símbolo na Religião Católica205  
A música sempre teve um papel ‘omni presente’ - se bem que variável - na história 

dos rituais cristão. Encontramo-la, de forma clara, nas Sagradas Escrituras. No Antigo 

Testamento ela personificou a força e poder de Deus, por exemplo, na queda das 

muralhas de Jericó ou foi instrumento de louvor, quando as mulheres de Israel 

recebem David vitorioso.  

Do mesmo modo, o Novo Testamento, possui episódios com referências 

musicais explícitas e outros que, não tendo música, despoletaram a criatividade dos 

artistas, que a passaram a incluir nas suas obras de arte. No primeiro caso, pode  

referir-se a dança de Salomé, elemento determinante na morte de S. João Batista. No 

segundo caso, pode referir-se a adoração dos pastores, onde é frequente a introdução 

de um pastor músico, apesar de nada ser referido na Bíblia a esse respeito, ou anjos 

músicos que tocam nas cenas da Natividade.  

Na vida dos santos a música também é utilizada, tanto como veículo de 

tentação, como canal para a comunicação com Deus. No primeiro caso, veja-se o 

episódio  das tentações de S. Antão, ou de outros santos eremitas tentados pelo 

demónio e pela música. No segundo caso, pode referir-se o êxtase místico de S. 

Francisco de Assis, com anjo músico. Estes temas aparecem representados na 

azulejaria barroca e com especial ênfase nos espaços sacros.  

 

V.1. Antigo Testamento 

V.1.1. Génesis: Jacob rouba a bênção de Esaú 
(Gén. 27: 1-40) Isaac ficou velho, e os seus olhos enfraqueceram-se, a tal ponto que já não via nada. 

Então chamou o seu filho mais velho, Esaú: ‘Meu filho!’ Esaú respondeu: ‘Estou aqui’. Isaac 

continuou: ‘Como vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Agora toma as tuas armas, as tuas 

flechas e o arco, vai ao campo e traz-me alguma caça. Prepara-me um bom guisado, como eu gosto, e 

traz-mo para eu comer, e antes de morrer te abençoe’. Rebeca ouviu tudo o que Isaac dizia a seu filho 

Esaú. E esaú saiu para o campo a fim de caçar alguma coisa para seu pai. Rebeca disse a seu filho 

Jacob: ‘Ouvi teu pai dizer ao teu irmão Esaú: “Traz-me alguma caça e faz-me um bom guisado, para 

eu comer e te abençoar diante de Javé, antes de morrer”. Agora, escuta-me e faz o que eu mandar. Vai 

ao rebanho e traz-me dois cabritos gordos. Vou preparar para teu pai um prato do modo que ele 

gosta. Depois levarás o prato a teu pai, para ele comer e te abençoar antes de morrer’. Jacob disse à 

mãe Receba: ‘Mas meu irmão Esaú é peludo e minha pele é lisa! Se meu pai me tocar, ele vai perceber 

                                                
205 Por motivos de coerência temática, alguns dos temas sobre ‘Religião Católica’ são tratados noutros 
capítulos, como é o caso da História (‘Cortejos’). 
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que quis enganá-lo e, em vez de bênção, atrairei maldição sobre mim’. Mas a mãe respondeu-lhe: 

‘Meu filho, que a maldição dele caia sobre mim. Obedece-me, vai e traz os cabritos’. Jacob foi buscar 

os cabritos e levou-os à mãe. Ela preparou um bom prato, do modo que Isaac gostava. Rebeca pegou 

nas melhores roupas que Esaú tinha em casa e com elas vestiu Jacob. Então cobriu-lhe os braços e a 

parte lisa do pescoço com a pele dos cabritos. (...). Então Jacob foi ter com o pai e disse-lhe: ‘Pai!’ 

Isaac respondeu: “Aqui estou. Quem és tu, meu filho?” Jacob respondeu ao pai:’Sou Esaú o teu 

primogénito’ (...) Isaac disse a Jacob:”Aproxima-te, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és ou 

não o meu filho Esaú”. (...) Logo que Isaac acabou de abençoar Jacob e este saiu de junto do pai, o 

irmão Esaú voltou da caça. Isaac perguntou-lhe:’Quem és tu?’ Ele respondeu: ‘Sou Esaú, o teu filho 

primogénito!’. Então Isaac estremeceu emocionado, e disse: ‘Então, quem foi que veio e me trouxe a 

caça?’(...) Quando Esaú ouviu as palavras do pai deu um forte grito (...)’ 

 

 

Este episódio do livro dos Génesis está representado num painel do antigo Colégio 

dos Meninos Órfãos. Mostra o interior de um quarto, com Isaac deitado numa cama. 

Ao seu lado está a louça onde comeu a refeição que  Jacob lhe trouxe. O momento 

representado é a da bênção. Jacob está ajoelhado ao lado da cama e o pai abençoa-o. 

Repare-se que uma mão de Isaac está sobre o braço de Jacob e que o pintor não se 

esqueceu do detalhe da pele de cabrito (parte escura sobre o braço). Do lado direito do 

observador está um pequeno grupo, do qual se destaca uma mulher, possivelmente 

Rebeca. Do lado esquerdo o pintor ‘abriu’ estrategicamente uma arcada no quarto de 

Isaac para representar a caça de Esaú. Vemos dois caçadores, tocando trompas de 

caça, perseguindo um veado com o auxílio de cães. É de reparar que as trompas 

representadas são modelos distintos. No topo do painel, ao centro, está uma cartela 

com a inscrição ‘BENÇÃO DE IZAAC A SEU Fº JACOB’. Na iconografia europeia 

não é costume a cena de caça ser representada em segundo plano. Já a cena de Isaac a 

abençoar Jacob foi copiada da pintura e da gravura europeias.  
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137. Desconhecido, Jacob rouba a bênção a Esaú, antigo Colégio dos Meninos Órfãos, Lisboa. Foto© 
Luzia Rocha [V - A - 1.1] 

 

 

V.1.2  I Livro de Samuel  - História de David 

De entre os vários temas/sujeitos bíblicos, o rei David é um dos mais utilizados pela 

Igreja Católica. Apesar de, no final da Idade Média, ter perdido protagonismo para 

Santa Cecília, que assumiu as suas funções como Santa Padroeira dos Músicos e da 

Música, David não perde a sua importância na história musical da Igreja. Ele ainda 

continua a  personificar a Música Sacra.  

 
 (1Sam. 16, 14-23) David acalma Saúl. O espírito de Javé afastou-se de Saúl, e ele começou a ficar 

agitado por um espírito mau enviado por Javé. Então os servos de Saúl disseram-lhe: ‘Estás a ser  

atormentado por um espírito mau enviado por Deus. Se o ordenares, nós, teus servos, iremos procurar 

alguém que saiba tocar harpa; deste modo, quando o espírito mau enviado por Deus te atormentar, 

alguém tocará para te acalmar’. Estão Saúl ordenou: ‘Procurai alguém que saiba tocar bem e trazei-

mo’. Um dos servos disse: ‘ Conheço um filho do belemita Jessé. Ele sabe tocar e é valente guerreiro. 

Alem disso, fala bem, é de boa aparência e Javé está com ele’. Estão Saúl enviou mensageiros a Jessé 

com esta ordem: ‘Manda-me o teu filho David, que guarda o rebanho’. Jessé tomou cinco pães, uma 

vasilha com vinho e um cabrito, e mandou o seu filho David levar tudo a Saúl. David chegou ao 

palácio e apresentou-se a Saúl; o rei ficou muito bem impressionado com ele, e tornou-o seu 

escudeiro. E Saúl mandou dizer a Jessé: ‘David ficará ao meu serviço, porque eu gosto dele’. Todas as 

vezes que o espírito de Deus atacava Saúl, David pegava na harpa e tocava. Então Saúl acalmava-se, 

sentia-se melhor e o espírito mau deixava-o.  

 

Saúl foi ungido primeiro rei de Israel pelas mãos do Profeta Samuel. Ganhou a 

confiança do povo e firmou os seus direitos pelo sucesso das suas campanhas 
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militares contra os inimigos de Israel. Porém pecou gravemente perante Deus que, aos 

poucos, o abandonou. Pecou contra Samuel, ao colocar-se na sua posição de 

sacerdote, desobedeceu a Deus, na guerra contra os Amalequitas. Pecou também 

contra Deus ao consultar os mortos por uma feiticeira. Tal como nos descreve o 

primeiro Livro de Samuel, o espírito de Deus afastou-se de Saúl, que passou a ser 

frequentemente atormentado por demónios. David era um único que conseguia 

acalmar Saúl, com o som da sua harpa206. A música assume um poder curativo, quase 

medicinal. Aqui, a música acalma e protege a alma de Saúl dos espíritos malignos. O 

poder curativo da música não era ignorado pela religião nos séculos XVII e XVIII. 

Athanasius Kircher escreveu sobre os poderes terapêuticos da música na sua obra 

Musurgia Universalis (1650). A segunda parte do livro 9, intitulada ‘De magia 

musurgo-iatrica’ inclui e refere como exemplo a cura da melancolia de Saúl por 

David, entre outros casos. De acordo com Penelope Gouk (GOUK, 2000: 183) a 

maioria dos autores do séc. XVIII aborda esta questão com particular ênfase. No 

entanto, muitos não concordam com a explicação de Kircher para estes fenómenos 

(GOUK, 2000: 183-184). É também importante reter a ideia de que, para a igreja 

católica, David representa um novo Orfeu. Orfeu encantava os animais, com o poder 

da sua música. Mesmo as bestas mais ferozes se amansavam, tornando-se dóceis.  

Mas David é ainda mais do que Orfeu. David acalma o homem, a sua música atenua 

os efeitos do demónio trazendo calma espiritual a Saúl. Noel Heather207 fornece dá 

uma visão extremamente interessante sobre a relação entre David e Orfeu: 

 
‘(...) The similarities between the to figures [David & Orpheus] could be understood at more than one 

level. At a surface level references to the comparable powers of David and Orpheus provide support for 

syncrestetic beliefs which combine biblical and classical ideas in a ageneral way. At a deeper level the 

David-Orpheus paralell contributes to a set of beliefs which justify the existence of musica mundana 

and musica humana. (...)’ (HEATHER, 2000: 206) 

 
 
 Num edifício que foi o Colégio dos Meninos Órfãos, durante o reinado de D. 

João V, encontramos um magnífico revestimento azulejar a decorar o átrio e toda a 

escadaria. Os azulejos plasmam temas bíblicos o que está perfeitamente de acordo 
                                                
206 Em muitas traduções e em escritos mais antigos o instrumento referido é a lira, mais propriamente o 
kinnor, não a harpa. (SHILOAH, 2000: 70) 
207 Heather foca a sua análise no Renascimento francês. No entanto, não deixa  de ter pertinência a sua 
ideia sobre o tema. 
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com a função pia a que se destinava o edifício - o acolhimento e protecção de órfãos. 

Curiosamente, a história da Bíblia evolui temporalmente à medida que se avança na 

escadaria, ou seja, as cenas do átrio são do Antigo Testamento terminando o topo da 

escadaria com as do Novo Testamento208. Encontramos duas cenas sobre a vida de 

David. Uma mostra David a acalmar Saúl e a outra as mulheres de Israel a receberem 

David vitorioso, após o confronto com Golias209. Ambas têm motivos musicais. 

 

 
 

138. Desconhecido. David acalma Saúl com o som da sua harpa, antigo Colégio dos Meninos Órfãos, 
Lisboa. Foto © Luzia Rocha [V - A - 4.1] 

 

 

Vemos em primeiro plano, à esquerda do observador, o rei Saúl junto a uma 

tenda, possuído. Dois homens seguram-no. À frente do rei, David toca harpa para o 

acalmar. Pela posição das suas pernas depreende-se que também dança. Em segundo 

plano, dois homens e duas mulheres olham para o rei, mantendo um certo 

distanciamento. No topo do painel, ao centro, temos uma cartela com a inscrição 

‘COM O SOM DA SUA ARPA LANÇA DAVID AO DEMONIO FORA DO 

CORPO DE SAUL’. Parte do painel foi copiado de uma gravura de Antonio 

Tempesta (1555-1630),  especialmente a figura de Saúl. David terá sido alterado, 

especialmente o instrumento, que assume uma forma mais antiga e simples, de harpa 

                                                
208 Do átrio para o topo: Abraão, Isaac, Jacob e Esaú, José do Egipto, Moisés, Abimeleque, Samuel, 
David, Salomão e a rainha de Sabá, nascimento da Virgem, Desponsório, Anunciação, Visitação, 
Nascimento de Cristo, Adoração dos Magos, Circuncisão, Martírio dos inocentes, Jesus entre os 
doutores. 
209 Este último painel é tratado no capítulo História (‘Cortejos’). 
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gótica. David também dança. Tal não acontece na gravura de Tempesta nem faz parte 

da citação bíblica. 

 

 
 

139. Antonio Tempesta, David acalma Saúl.210 
 

 

Saúl atira uma lança a David 
(1Sam. 18, 10-11) No dia seguinte, um espírito mau provindo de Deus tomou conta de Saúl, que 

começou a delirar dentro de casa. Como de costume, David tocava harpa e Saúl tinha a lança na mão. 

Saúl atirou a lança, dizendo: ‘Vou cravar David na parede’. David, porém, conseguiu escapar duas 

vezes.  

 

Este episódio mostra como Saúl, perturbado pelo espírito maligno que o atormentava, 

tentou matar David. David tocava, para o acalmar, e Saúl atira uma lança ao jovem. 

No mosteiro de S. Vicente de Fora encontramos uma representação deste tema, 

inserida num conjunto de cenas bíblicas, muitas referentes à vida de David. O painel 

foi parcialmente copiado de uma gravura de Aegidius Sadeler (1568-1629), parte 

integrante de um conjunto de gravuras dedicadas ao tema de David e Saúl. O pintor 

de azulejos não reproduziu com fidelidade a harpa representada na gravura, cuja 

estrutura é algo fantasiada. Apresenta antes uma espécie de harpa gótica, mas muito 

incorrecta ao nível de pormenores organológicos e com número de cordas fantasiado. 

 

                                                
210 Fonte: The Illustrated Bartsch. Vol. 35, Antonio Tempesta: Italian Masters of the Sixteenth Century. 
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140. Desconhecido, Saúl ataca David com uma lança, Mosteiro de S. Vicente de Fora, Lisboa. Foto © 
Luzia Rocha [V - A - 4.4] 

 

 
 

141. Aegidius Sadeler, Saúl ataca David com uma lança.211 
 

 

Todas as representações iconográficas acima apresentadas mostram David 

jovem. Outros painéis mostram-no já ancião. No painel da Igreja Matriz de Cascais212, 

David aparece a tocar e a dançar em frente à Arca da Aliança. Nesta representação 
                                                
211 The Illustrated Bartsch. Vol. 72, pt. 1, Ægidius Sadeler II 
212 Já tratado no capítulo sobre o cortejo barroco. 
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tem idade avançada. Na iconografia europeia David também aparece frequentemente 

representado como penitente, em oração, e ainda como autor dos salmos, tocando ou 

segurando num instrumento musical. O instrumento é variável, mas quase sempre é 

um cordofone havendo preferência pela harpa. Na Emblemática o Rei David tocador 

de harpa significa que a Música é serva de Deus213. O instrumento representado no 

painel de azulejos tem um número fantasiado de cordas, mas apresenta alguns 

pormenores interessantes e correctos, como é o caso das aberturas na caixa 

harmónica, usuais nos séculos XVII e XVIII.  

 

 

 
 

142. Oficina do Mestre P.M.P., Rei David com harpa, Igreja de Nossa Senhora da Conceição e de S. 
Sebastião, Peniche. Foto © Luzia Rocha 

 

 

Em Portugal, no período em estudo, também parece haver uma associação da 

figura do Rei David à tiorba. Numa peça teatral (cómica), a Entrada Segunda para as 

                                                
213 Na Emblemática de Henkel e Schöne,  Rei David tocador de harpa aparece com a inscrição 
‘MVSICA SERVA DEI’ e com a legenda ‘Mvsica serva Dei, nobis hace otia fecit: Illa potest homines, 
illa mouere Deum’. (HENKEL, SCHÖNE, 1996:1119) 



 156 

Festas de N. Senhora do Cabo214 uma das personagens intervenientes é, precisamente, 

o rei David (Rey dançante). Donato, um padre em apuros, vai dialogando com várias 

personagens, que entram em palco sucessivamente. O rei David aparece em cena com 

a tiorba (‘Sahe o Rey David com a sua tiorba’). Donato troca um diálogo cómico com 

o rei, sobre a sua barba e este acaba por executar uma dança. A ligação entre David a 

tiorba e a dança estava também presente em cortejos onde, possivelmente, o Rei 

apareceria mascarado a rigor - ‘Hum David adiantado, que depois ha de ir no couce 

da procissão’. Restam dúvidas se o texto se refere a uma procissão religiosa ou a um 

desfile ou cortejo civil. Há referências importantes que podem apontar para o cortejo 

civil. Mais especificamente para as touradas: 
 

‘(...) Em Portugal também se apreciavam prazeres mais vigorosos. As corridas de touros tinham a 

preferência. (...) Mais de uma semana antes das corridas de touros, os cegos vendiam o programa 

escrito em verso; (...) Pormenorizavam-se também as “entradas” que haviam de constituir a primeira 

parte do espectáculo.  As danças da arena eram de rigor (...). Também havia danças masculinas: dos 

archeiros negros, dos espadas, do rei David, que avançava gravemente, com a coroa de cartão, quase 

submerso nas ondas de crina da barba. (...)’ (CHANTAL, s.d.: 272) 

 

 Num painel de azulejos, que se encontra na Igreja do Senhor do Bonfim em 

Portalegre, encontramos um indício iconográfico que corrobora a associação entre o 

rei David e a tiorba. O rei é representado, já ancião e com barba, com um cordofone 

dedilhado na mão – que apresenta problemas organológicos – mas em muito 

semelhante a uma tiorba. Note-se que o pintor de azulejos não soube o que fazer com 

o cravelhame duplo do instrumento acabando por o transformar em apenas um, com 

dimensões exageradas e forma estranha. Na outra mão segura um escudo com a 

inscrição ‘REI DAVI’. Estas inscrições têm uma função primordialmente educativa e 

catequética, pois ajudavam os fiéis na identificação destas figuras. Por baixo da figura 

do rei-músico, numa cartela e em segundo plano, é que aparece representada a harpa, 

instrumento que tem tambémvários problemas organológicos. Não há intenção de 

representar o número certo de cordas nem o seu correcto sistema de fixação. O pintor 

deu mais ênfase à religião do que propriamente ao instrumento musical, ao colocar 
                                                
214 Esta comédia é parte integrante do Anatomico Jocoso, que em diversas operaçoens manifesta a 
ruindade do corpo humano, para a emenda do Vicioso consto de varias Farsas, Entradas, Loas, 
Entremezes, e diversos Festejos, as quaes se expõem ao publico para divertimento dos curiozos, e 
desejosos de ouvirem as obras de tão grande Autor, Lisboa Tomo III, Arquivo Histórico da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa 
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uma cabeça de anjo na estrutura do instrumento e ao enquadrá-lo no meio de nuvens, 

como se de obra divina se tratasse. 

 

 
 

 
 

143. Desconhecido. Rei David com tiorba e base do painel com harpa Igreja do Senhor do Bonfim, 
Portalegre. Foto Luzia Rocha [V - A - 4.5] 

 

 
V.1.3. O Cântico dos Cânticos 

A grande maioria dos painéis com a temática do Cântico dos Cânticos (livro do 

Antigo Testamento) são tratados no sub-capítulo sobre ‘Confrarias’. Aí é feita uma 

ligação deste tema às  igrejas com actividade de confrarias e cuja padroeira é a 
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Virgem Maria. No entanto, existem ainda mais alguns painéis com esta temática com 

uma significação diferente. É o caso do painel que se encontra no antigo Convento de 

S. Paulo da Serra de Ossa, num espaço designado por ‘Capela do Bispo’. O 

revestimento que a decora foi encomendado a António de Oliveira Bernardes, sendo 

visível a assinatura ‘Anto deolivra Berdes fecit.’ no painel que, precisamente, será 

objecto de análise. O painel possui a inscrição ‘AMICI AVSCVLTANT TÊ’ referente 

à passagem ‘Ó tu, que habitas nos jardins, os companheiros [amigos] estão atentos 

para ouvir a tua voz; faz-me, pois também ouvi-la.’ (Cant. 8,13). 

 

 
 

144. António de Oliveira Bernardes. Cântico dos Cânticos, antigo Convento de S. Paulo, Serra de 
Ossa. Foto Luzia Rocha 

 
 
 

Nesta representação a jovem esposa canta por partitura (notação ilegível) 

acompanhada por um ensemble de anjos músicos. Temos três cordofones dedilhados, 

duas guitarras e uma harpa, e dois cordofones friccionados, um violino e um 

contrabaixo. O contrabaixo tem o número correcto de cordas e cravelhas, a caixa de 

ressonância bem proporcionada, mas o cavalete está demasiado junto ao estandarte e 

as mãos do anjo estão trocadas, por certo por necessidades estéticas da composição215. 

O violino não tem número definido de cordas, há a ausência de cravelhas e o cavalete 

encontra-se também demasiado junto ao estandarte. No caso da guitarra parece que 

                                                
215 Desta forma os braços do anjo ficam em posição simétrica com os do que toca violino e 
encaminham o olhar do espectador em direcção à jovem cantora. 
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está representado um instrumento com seis ordens. A harpa está igualmente bem 

representada. O instrumento tem dezassete cordas e duas aberturas circulares na caixa 

de ressonância.  

 Uma outra representação desta temática aparece no Coro baixo da igreja do 

antigo Convento de Marvila, habitado na época por freiras brígidas. O tipo de traço da 

pintura e os rodapés com ‘putti’, alguns dos quais, músicos, levam a atribuir a autoria 

dos painéis ao Mestre P.M.P. ou à sua oficina.  

 

 
 

145. Mestre P.M.P. Cântico dos Cânticos, antigo Convento de Marvila, Lisboa. Foto Luzia Rocha 
 

 
Vemos a jovem esposa a tocar harpa e o esposo a cantar. Outras mulheres escutam-

nos. Nas mãos de um ‘putto’ está uma cartela com a passagem bíblica em questão: 

‘FACMAE AVDIRE VOCEM TVAM’. Esta passagem diz respeito ao terceiro 

poema. A esposa diz: ‘(...) O meu amado fala, e diz-me: Levanta-te minha amada, 

formosa minha, vem! Eis que o Inverno já passou! e a chuva já se foi! (...) Pomba 

minha, que te aninhas nos vãos do rochedo (...) Deixa-me ver a tua face, deixa-me 

ouvir a tua voz (...)’.  

O painel é muito semelhante a outros que foram pintados para igrejas 

marianas com confrarias216, também atribuíveis ao Mestre P.M.P., nomeadamente as 

igrejas de Nossa Senhora da Conceição de Guimarães e de Nossa Senhora da 

Conceição de Peniche. No caso específico de Marvila, a ligação à temática mariana 
                                                
216 Confrontar sub-capítulo ‘Confrarias’. 
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verifica-se pela história de Santa Brígida, fundadora da congregação217, como 

demonstra Alexandre Pais. A Virgem Maria assume o papel de ‘esposa’, como 

‘Ecclesia’218: 

 
‘(...) Nesse mesmo século [XIV], outra mística, Santa Brígida da Suécia, na sequência de uma 

peregrinação feita aos lugares santos de Belém (1370) viu realizada uma promessa que a Virgem lhe 

fizera. No local onde tradicionalmente se dizia ter ocorrido o nascimento, Maria reconstituiu para a 

Santa esse momento. A sua descrição é feita no livro escrito por esta religiosa, “Revelaciones” (...)’ 

(PAIS, 1998: 28) 

 

O rodapé deste e de outros painéis representa ‘putti’ em diversas actividades. A 

maioria está relacionada com temas retirados da Emblemática, muito apreciados por 

toda a Europa. É o caso do ‘putto’ que segura uma vela tendo uma borboleta a voar 

junto à chama e, a seu lado, uma salamandra. Na Emblemata de Henkel e Schöne a 

borboleta a voar junto à chama de uma vela é acompanhada da inscrição ‘BREVIS ET 

DAMNOSA VOLVTPAS’ (HENKEL, SCHÖNE, 1996: 911) e a salamandra no fogo 

pela inscrição ‘CANDIDE ET SYNCERE’ (HENKEL, SCHÖNE, 1996: 739), ou um 

‘putto’ tritão a tocar num búzio (igualmente, tema da emblemática). Existem outros 

temas musicais, todavia não relacionas com a Emblemática, como é o caso do ‘putto’ 

a tocar um cordofone com teclado e a cantar e uma curiosa representação de um 

‘putto’ a tocar ocarina. 

 

      
 

146. Mestre P.M.P. Putti (rodapé), antigo Convento de Marvila, Lisboa. Foto Luzia Rocha 
 

                                                
217 O convento de Marvila era habitado por freiras brígidas. 
218 Esta ligação é também abordada por Teresa Campos Coelho e Luísa Arruda na obra Convento de S. 
Paulo de Serra de Ossa, Lisboa, Inapa, s.d., p. 53. 
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V.1.4. Judite: Unir-se a Deus para agir com eficácia  
 
(Jt 9-1) ‘Tendo eles partido, Judite entrou em seu oratório, pôs o seu cilício, cobriu a cabeça com 

cinzas e, prostrando-se diante do Senhor, orou dizendo (...)’  

 

No antigo Convento dos Congregados de Estremoz (actualmente o edifício da Câmara 

Municipal) encontramos um painel com cena bíblica alusiva ao livro de Judite. No 

topo do painel, uma inscrição elucida o observador sobre o tema tratado: ‘Inoressa est 

Oratorium suum et prosiemens seclamabat ad Dominum. Judite.9.1.’. Judite encontra-

se no Templo de Jerusalém a orar a Deus. Nesta passagem ocorre um intenso 

monólogo. Judite prepara-se para agir e a sua oração mostra o confronto entre a força 

de Deus libertador e o poder dos opressores. Judite relembra o caso de Dina e Siquém, 

em que a jovem foi raptada e violada (Gén. 34), porque a própria Judite vai arriscar a 

sua honra para libertar o seu povo. A sua oração mostra que Deus toma partido dos 

pobres e fracos, manifestando assim a sua força. Os poderosos disfarçam a sua própria 

fraqueza atrás de exércitos e armas, que usam para oprimir. Judite pede então a Deus 

que a torne sedutora e que essa seja a sua arma contra os opressores, os Sírios e mais 

precisamente, o general Holofernes. Judite deixa a sua cidade, com uma criada, 

ricamente vestida e enfeitada com as suas jóias mais belas. As duas levam um saco 

com alimentos. Ao ser encontrada por soldados, diz-lhes que os pode ajudar a 

conquistar a sua cidade e que se quer juntar a quem segue Nabucodonosor. 

Deslumbrados com a sua beleza, os soldados levam-na até junto de Holofernes. Judite 

oferece-lhe a sua ajuda para conquistar a sua cidade. Holofernes não só confia nela 

como se encanta pela sua beleza. Judite consegue ficar a sós com ele, na sua tenda, e 

corta-lhe a cabeça, que coloca num saco, com a ajuda da sua criada. Discretamente, 

escapa-se do acampamento e retorna à sua cidade, vencedora, com a cabeça de 

Holofernes.  

O painel mostra momentos temporalmente distintos da passagem bíblica. À 

esquerda do observador vemos Judite em oração no templo, pedindo força e 

inspiração a Deus; ao centro, o exército que a encontrou (com um soldado músico, 

que toca tambor); à direita, uma tenda, com Holofernes a ser decapitado por Judite. 

Nem o exército, nem o instrumento musical representado correspondem à época 

bíblica em questão. O tambor é um modelo utilizado no século XVIII. São bem 

visíveis os bordões na membrana inferior do instrumento. A parte do painel que 
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representa Judite a decapitar Holofernes é cópia de uma gravura de Jacques Callot 

(1592-1635), gravador francês activo no séc. XVII. A gravura chama-se ‘Judite’ e 

data de 1631. 
 

 
 

147. Desconhecido. Judite (pormenor), Câmara Municipal de Estremoz (antigo Convento dos 
Congregados), Estremoz. Foto Luzia Rocha [V - A - 7.1] 

 
 

 

 
 

148. Jacques Callot, Judite, gravura, 1631219  
 
 

                                                
219 Fonte (URL): www.artstor.org  Foto Fine Arts Museums of San Francisco 
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V.3. Textos Apócrifos: Adoração das ciganas 

Dois painéis de azulejos - um da Igreja Matriz de Barcelos e outro da Igreja Matriz do 

Crato - mostram-nos uma cena sacra algo intrigante: um grupo de mulheres jovens e 

bonitas adora Jesus, ainda Menino, no colo de Sua Mãe, durante o descanso na fuga 

para o Egipto. Oferecem-lhe frutos e música. Esta representação tem cariz Apócrifo 

porque não consta dos Evangelhos reconhecidos pela Igreja Católica. Não consta, de 

igual modo, de nenhum outro Evangelho Apócrifo conhecido até então. Deste modo, 

aponto três hipóteses. Ou a cena provém de um texto apócrifo desconhecido, ou é 

fruto do imaginário do pintor ou então  um elemento da cultura popular. 

Analisando estes painéis destaca-se imediatamente um acessório destas 

mulheres, o chapéu, que é bastante fora do comum. Não faz parte do tipo de traje 

usado na época, nem por mulheres de classe alta, nem de classe baixa. Durante o 

trabalho de campo foi encontrada uma pintura a fresco, nunca antes relacionada com a 

azulejaria, que solucionou esta questão. Datada possivelmente do século XVI ou 

XVII233, encontra-se na Capela de Vila Velha em Fronteira - localidade a cerca de 

trinta quilómetros do Crato, onde se encontra um dos painéis. Este fresco mostrou que 

estes chapéus exóticos eram adereços do traje dos ciganos. Apesar de não ter música, 

a cena representada a fresco é exactamente a mesma. Várias mulheres jovens, com 

chapéus exóticos adoram a Sagrada Família, oferecendo-lhes frutos. Uma cartela 

indica ‘Festeiam as Gitanas a Nossa Senhora’. A identidade destas figuras é também 

confirmada pela bibliografia sobre o tema, concretamente pelas gravuras apresentadas 

por Elisa Costa (COSTA, 1997), onde aparece exactamente o mesmo tipo de chapéus. 

O painel do Crato faz uso de uma parte do fresco, nomeadamente de S. José, 

Maria, Jesus e a cigana com a cesta de frutas. No entanto, há uma inversão da posição 

das figuras. O painel de Barcelos afasta S. José de Maria e de Jesus e aumenta o grupo 

de ciganas de quatro para seis234. 

                                                
233 Os frescos serão, possivelmente, do séc. XVI. No entanto, nota-se claramente que já foram 
retocados em restauros levados a cabo em séculos posteriores. 
234 Durante o trabalho de campo da tese foram também identificados outros painéis de azulejos, da 
primeira metade do séc. XVIII, com a ‘Adoração das Ciganas’. Encontram-se no antigo Convento de S. 
Paulo (Serra de Ossa, Redondo) e na Igreja de Nossa Senhora do Pranto (Chamusca). A figuração é 
muito mais reduzida, apenas tem Nossa Senhora, Jesus, S. José e duas ciganas que oferecem um cesto 
com frutas ao Menino. Usa-se, nestes painéis, o mesmo tipo de chapéus. 
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168. Desconhecido. Festeiam as Gitanas a Nossa Senhora, séc. XVI ou XVII (?), Igreja de 
Vila Velha, Fronteira. Foto© Luzia Rocha 

 

       
 

169. Cesare Vecellio, Cingara Orientale, gravura, 1540, Veneza.  François Desprez, A 
Egitiana, gravura, 1567235 

                                                
235 Imagem retirada de COSTA, E. (1997) O Povo Cigano entre Portugal e terras do Além-Mar (séc. 
XVI-XIX), Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, Lisboa, sem página. 
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170. Desconhecido. Adoração das ciganas, Igreja Matriz, Crato. Foto© Luzia Rocha            
[V - C - 1] 

 

 

 
 

171. Desconhecido. Adoração das ciganas, Igreja Matriz, Barcelos. Foto© Luzia Rocha 
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Na iconografia religiosa europeia a oferta de frutas, flores e/ou música, 

costuma estar destinada aos anjos236, por vezes, a santos e patronos. Mas colocar as 

ciganas neste papel, quase divino, é atenuar drasticamente a fronteira entre o sagrado 

e o profano. Não são conhecidas representações deste tipo na arte europeia o que me 

leva a concluir que se trata de uma leitura do tema exclusiva de Portugal. 

Curiosamente, parece ser uma deturpação de uma antiga lenda do século XV, que 

coloca os ciganos como participantes no episódio bíblico da fuga da Sagrada Família 

para o Egipto. A história - onde os ciganos intervêm negativamente - pode ter sido 

‘corrompida’ ao longo dos século, resultando numa inversão de papéis e na 

consequente adoração das ciganas. Esta história é mencionada por Walter Starkie, 

num artigo apresentado à Royal Music Association, intitulado The Gipsy in 

Andalusian Folk-Lore and Folk-Music: 

 
‘(...) Let us also bear in mind what was the history of the gipsy race ever since its entry into Europe in 

the fifteenth century. At the first when they arrived in 1417 in the towns of eastern Europe they where 

looked upon as pilgrims because they told a wonderful story: “We are”, said they, “Egyptians, 

descendants of the race  that ill-treated Mary and Joseph and the Infant Jesus when they  fled from the 

wrath of Herod into Egypt. For that reason we, the descendants, have been condmened to wander 

through the world for seven years as expiation of the sin of our forefathers.” The story was believed, 

and the gipsies where helped on their way. (...)’ (STARKIE, 1935-36: 7) 

 

Em Portugal, as primeiras fontes literárias que mencionam os ciganos datam de 

inícios do séc. XVI. A primeira Lei Portuguesa, das Cortes de 1525, indica que não se 

deve permitir a sua entrada  no reino. No ano de 1557 proíbe-se novamente a sua 

entrada, sob pena de galés. Mais tarde, em 1573, reforça-se a mesma ordem com a 

expulsão de todos os ciganos que já se encontram em território nacional. A 2 de Julho 

de 1592 foi escrito um alvará, assinado pelo Cardeal Alberto que previa a prisão de 

todos os varões e o seu degredo para o Brasil. Continuou-se a prática da prisão e 

degredo para todos os que não abandonassem os costume ciganos, como o falar (o 

calão, por exemplo, muito satirizado por Gil Vicente), o vestir e a itinerância. Houve 

uma tentativa, claramente infrutífera, de fazer os ciganos abandonar o seu modo de 
                                                
236 São exemplos de anjos a oferecerem frutas, flores e/ou música as pinturas de Carlo Saraceni, H. 
Rottenhammer & J. Brueghel I, todas sobre o  tema Descanso na fuga para o Egipto, bem como a 
gravura de Lucas Cranach I. É possível observar estas imagens no artigo de H. Colin Slim, ‘Music in 
and out of Egypt: a little-studied iconographical tradition’, in SLIM, H., Painting Music in the 
Sixteenth Century,  Suffolk, St Edmundsbury Press, 2002, pp. 264-326.  
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vida. No alvará de D. João IV, de 1649237, foi ordenado aos corregedores das 

comarcas que cumprissem o alvará de 24 de Outubro de 1647 e prendessem todos os 

ciganos que se achassem capazes de servir, excepto os que assistissem nas fronteiras 

ou os que não andassem em grupo, na companhia de outros ciganos. No ano de 1708, 

já no reinado de D. João V 238, novas leis previam o degredo de ciganas para  o Brasil 

e de ciganos para as galés. A Gazeta de Lisboa, de 23 Dezembro de 1717, revela:  

 
‘(...) El Rey Nosso Senhor attendendo às universaes queyxas de seus vassalos sobre os insultos, & 

roubos commettidos geralmente pelo siganos em todo o Reyno, ordenou por sua resolução de 5 do 

corrente que todos fossem prezos, & mandados para as conquistas mais remotas dos domínios desta 

Coroa, encomendando esta diligencia aos Governadores das armas das Províncias, & a todos os 

Ministros da Justiça do Reyno (...)’ 

 
 

No Repertorio das Ordenações do Reyno de Portugal (1749-1754)239, estipulou-se o 

seguinte cem relação aos ciganos: 

 
‘- Ciganos que forem achados no reyno, serão castigados com pena de açoutes, e de galés, liv 5, tit 69, 

coll I e 4 

- Ciganos se lhes não poderá dar Carta de Vizinhança hão de ser castigados com pena de degredo, e de 

Gales, se não sahirem para fora do Reyno, ibid. Nº2, coll 2 n.2.3.4 e 5 

- Ciganos, a quem se permitir poderem ficar no Reyno, não poderão usar de buenas-dichas, e jogos de 

corrióla, nem fazer compras e trocas de cavalgaduras, liv 5, tit 69, coll I n. 3 

- Ciganos que estiverem no Reyno com permissão não poderão criar seus filhos, ou filhas, passando da 

idade de nove annos, mas se porão á soldada sendo capazes, na forma que se usa com os Órphão, ibid 

- Ciganos, que se estiverem no Reyno com permissão, se usarem das suas traças, e embustes, serão 

actuadas pelos juiz do Lugar, e se remetterá o auto a hum dos Corregedores do Crime da Corte, ibid. 

Ciganos não se lhes pode dar nem alugar casas, liv 5, tit 69, coll 2, n.1’ 
 

 

 

                                                
237 BNP, RES. 100//13A. 
238 Lei  de 10 de Novembro de 1708. BNP, RES. 1875 (41) V. Curiosamente fontes consultadas 
indicam que uma das amantes de D. João V (que, inclusivamente, causaria muitos ciúmes e incómodo 
a Madre Paula), seria Margarida do Monte, uma cigana. (PIMENTEL, 1892: 168) e (CHANTAL, s.d.: 
114) 
239 Repertorio das Ordenações do Reyno de Portugal (1749-1754), p. 19. Arquivo da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa. 
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No teatro cómico português de setecentos as ciganas no rol de personagens, 

junto de outros grupos/tipos sociais desta época. Numa Ensalada de Natal240, várias 

danças louvam o Menino, entre as quais as das ciganas. Estas são novamente 

conotadas com o roubo e a leitura da sina: 
 

‘Quatro siganas garridas, 

Onde o Sarambeque reina, 

Vem pedindo a mão a todos, 

E mettendo-a na aljibeira. 
 

Tocão o Sarambeque 
 

O meu namorado [Menino Jesus], 

Que está nas palhinhas, 

Nas mãos, e nos olhos 

Tras la buena dicha 

 
 

De todos estes dados, provenientes de fontes consultadas e acima citadas, conclui-se 

que os ciganos não eram bem vistos nem apreciados. As medidas políticas são 

rigorosas e a conduta deste grupo étnico é depreciada. Mas se são conotadas deste 

modo, porque será que a iconografia da época os representa junto da Sagrada Família, 

a tocar, em adoração? Uma hipótese que aponto é que o painel tenha sido influenciado 

tanto por fontes literárias, como pela realidade musical da época.  

No que diz respeito à Literatura, é possível que a influência tenha vindo de 

Espanha, da obra de Cervantes. Em Portugal verifica-se que Gil Vicente já havia 

utilizado este grupo étnico no seu teatro. Escreveu o Auto das Ciganas, representado 

perante D. João III em Évora no ano de 1521. Também no Auto da Festa, do mesmo 

autor, aparecem duas ciganas. Destes autos a ideia dominante é a de que os ciganos 

são um povo que se dedica à leitura da sina e a pedir esmolas, com uma linguagem 

persuasiva e enganadora. Gil Vicente também satiriza o seu calão.  No entanto, não há 

menção a que toquem instrumentos musicais, somente ao canto e à dança. Também 

numa outra comédia, esta já da primeira metade do séc. XVIII, Entrada Segunda para 
                                                
240 Esta comédia é parte integrante do Anatomico Jocoso, que em diversas operaçoens manifesta a 
ruindade do corpo humano, para a emenda do Vicioso consto de varias Farsas, Entradas, Loas, 
Entremezes, e diversos Festejos, as quaes se expõem ao publico para divertimento dos curiozos, e 
desejosos de ouvirem as obras de tão grande Autor, Lisboa Tomo III, Arquivo Histórico da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa 
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as Festas de Nossa Senhora do Cabo241, o estilo vicentino é muito usado. Donato, um 

padre, dialoga com vários grupos, quase todos executantes de uma dança em honra da 

Senhora do Cabo. Entre um Rei  David dançante com a sua tiorba, até à dança das 

espadas, dos pretos das flechas, de ‘Manoel Trapo’, da Mourisca, de Mouchachins, 

entre outras, encontramos também a dança das ciganas. Apesar dos traços de 

comicidade, a peça teatral usa a realidade musical da época. Os traços cómicos 

aparecem no dialogo que o personagem principal, o Padre Donato, mantém com as 

ciganas. As ciganas tentam ler-lhe a sina (‘buena-dicha’) chamando-lhe, 

inclusivamente, ‘príncipe de Deus’, tentando sacar-lhe a esmola. O padre, após várias 

peripécias, diz para as ciganas: ‘Balhemos, deixemo-nos de siganices’, ao qual as 

ciganas, sem terem conseguido a sua esmola, respondem: ‘Aqui não ha que arranhar; 

Moças, balhar e aviemos’. Tal como em Gil Vicente, não há referência à execução de 

instrumentos, por parte das ciganas, apenas  a dança. Se o teatro de Gil Vicente não 

tem alusões à musical instrumental e às ciganas, colocou-se então a hipótese de poder 

vir de Espanha a fonte literária que influenciou os painéis. Na obra La Gitanilla (‘A 

Ciganita’) de Cervantes (1547 - 1616), há uma visão algo diferente do povo cigano. 

Estes são redimidos pela conduta da bela Preciosa, que a todos encantava com a sua 

arte de cantar e bailar e pela sua honestidade.  

 

‘(…) Y la primera entrada que hizo Preciosa en Madrid fue un día de Santa Ana, patrona y abogada de 

la villa, con una danza en que iban ocho gitanas, cuatro ancianas y cuatro muchachas, y un gitano, gran 

bailarín, que las guiaba. Y, aunque todas iban limpias y bien aderezadas, el aseo de Preciosa era tal, 

que poco a poco fue enamorando los ojos de cuantos la miraban. De entre el son del tamborín y 

castañetas y fuga del baile salió un rumor que encarecía la belleza y donaire de la gitanilla, y corrían 

los muchachos a verla y los hombres a mirarla. Pero cuando la oyeron cantar, por ser la danza cantada, 

¡allí fue ello! Allí sí que cobró aliento la fama de la gitanilla, y de común consentimiento de los 

diputados de la fiesta, desde luego le señalaron el premio y joya de la mejor danza; y cuando llegaron a 

hacerla en la iglesia de Santa María, delante de la imagen de Santa Ana, después de haber bailado 

todas, tomó Preciosa unas sonajas, al son de las cuales, dando en redondo largas y ligerísimas vueltas, 

cantó el romance siguiente (…)’ 

                                                
241 Esta comédia é parte integrante do Anatomico Jocoso, que em diversas operaçoens manifesta a 
ruindade do corpo humano, para a emenda do Vicioso consto de varias Farsas, Entradas, Loas, 
Entremezes, e diversos Festejos, as quaes se expõem ao publico para divertimento dos curiozos, e 
desejosos de ouvirem as obras de tão grande Autor, Lisboa Tomo III, Arquivo Histórico da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa 
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Há uma menção explícita a que a cigana toca ‘tamborín’ ou seja, o pandeiro. A 

execução do  pandeiro não é novidade na dinâmica musical da Península Ibérica. Foi 

um instrumento introduzido pelos árabes, que tomou inúmeras formas e variantes ao 

longo dos séculos242. Para além da correspondência entre ciganos e o pandeiro há 

outros elementos que são coincidentes entre os painéis e o romance: a visão positiva 

dos ciganos, a aproximação deste povo ao Sagrado e a temática mariana. Preciosa 

dançou em dia de Sant’Ana, na Igreja de Santa Maria. Ambas as igrejas Portuguesas 

onde estão estes painéis de azulejos possuem um programa iconográfico mariano e 

são consagradas a Nossa Senhora: a de Barcelos, a Santa Maria Maior; a do Crato, a 

Nossa Senhora da Conceição 243.  

 Há que ter também em conta a influência da realidade social e musical 

portuguesa na concepção do painel. A dança das ciganas fazia, veridicamente, parte 

das romarias, procissões e cortejos diversos. Na procissão do Corpus Christi, em 

Portugal, as ciganas participavam nas danças do cortejo, dançando as ‘folias de 

Espanha’ (TÉRCIO, 1996: 142). Pelo nome dada à dança, assume-se que a prática 

tenha sido importada de Espanha, país de entrada dos ciganos em Portugal. Rosario 

Alvarez (ALVAREZ, 1995: 204) indica as várias danças praticadas na procissão do 

Corpus Christi em Espanha, nos séculos XVII e XVIII, indicando a dança das 

espadas, a dos ciganos (ambos ‘de cascabel’ ou seja, com instrumentos com guizos) e 

a de ‘sarao’ (esta mais grave e séria). As danças processionais dos ciganos não eram 

exclusivas da procissão do Corpus Christi. Em Viana do Castelo, no ano de 1609, 

pela transladação dos restos mortais de Frei Bartolomeu dos Mártires, as ciganas 

também participaram. Thomás Pires cita a seguinte passagem (PIRES, 1609: 69): 

 
‘(...) Logo seguiram hum grande numero de danças que tomavao grande espaço de terra, & todas tinhao 

muyto que ver por riqueza de vestidos & joyas de ouro e pedraria, & por variedade da invenção de cada 

hua, & dos instrumentos a que dançavao (...). (...) a outra de siganas que só tinha novidade na variedade 

& graça de custosos vestidos, & na riqueza de cadeas & outras peças de ouro que conjuntarão sobre 

suas grandes trunfas (...)’. 

                                                
242 Salwa Castelo-Branco indica: ‘Pandeiro. Designação atribuída a vários instrumentos musicais de 
caixilho, uni- e bimembranofones, de percussão directa. Apresentam-se em vários formatos (redondos, 
quadrangulares, poligonais, losangulares, triangulares) e tamanhos, com ou sem soalhas interiores ou 
exteriores (...)’ (CASTELO-BRANCO, 2010: 965). 
243 Apenas a distância geográfica entre estas duas igrejas torna estranha a utilização de uma imagem 
comum. Como solução, há a possibilidade de os painéis terem sido feitos na mesma oficina, ou então 
que um pintor tenha visto um dos painéis e concebido o outro à ideia e semelhança do que viu. 
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Mais importantes são as notícia de que as ciganas terão participado, com as suas 

danças, nas festas públicas que o Supremo Senado244 fez em aplauso da aclamação do 

rei D. José I, no ano de 1752. As ciganas foram as primeiras a dançar. 

 
‘(...) seguião se as danças como digo vir [?] bastante, como amigo a  primeira hera das siganas (...)’245 

 

‘(...) Seguiam se em pripissionadas igualdades onze danças de homens, e mulheres, prefeitamente 

adornadas, sendo a primeira de siganas, que no desgarre bem mostravao a boa dita qua a todos 

cauzavao vellas (...)’246 

 

As danças das ciganas faziam também parte do entretenimento das touradas. Indica-

nos Suzanne Chantal, relativamente à vida quotidiana na época circunscrita ao 

terramoto de 1755: 
 

‘(...) Em Portugal também se apreciavam prazeres mais vigorosos. As corridas de touros tinham a 

preferência. Mais de uma semana antes da corrida de touros, os cegos vendiam o programa escrito em 

verso; diziam os nomes dos cavaleiros que iam tourear e dos criadores de gado que haviam fornecido 

os touros. Pormenorizavam-se também as diversas “entradas” que haviam de constituir a primeira parte 

do espectáculo. As danças da arena eram de rigor. Peixeiras com cordões de ouro, cesto à cabeça, 

vendedeiras de fruta ou hortaliça de saias engomadas, negras, ciganas de impetuosas pandeiretas, 

rivalizavam na chacoina ou no Manuel-trapo. (...)’ (CHANTAL, s.d.: 272) 
 

Outra referência relativa a touradas, desta vez no Rossio, indica igualmente a 

participação das ciganas com as suas danças247: 

 
‘VII 

Vesse também muito ufana 

Huma dança muy gavada 

Que vem muito bem armada 

Em trajes à Castelhana 

Esta dançava á sigana 
                                                
244 As festas foram organizadas pelo Marquês de Alegrete, então presidente do Senado, e que contaram 
com a assistência de D. José I.  
245 Fonte, LEITAM, L. (1752) Curiosa relaçam, e verdadeira noticia do que se passou em o dia segunda 
feira 28 de Agosto de 1752 em que se solemnizarão as festividades que o Supremo Senado fez em 
applauso da acclamação d’el Rey D. Jozé I, Nosso Senhor, s.e., Lisboa 
246 s.a. Relação verdadeira de todas açoens, divertimentos que natarde do dia 28 do mez de Agosto 
deste prezente anno, se fizerão na Praça do Terreiro do paço, em obzequio das Augustas Magestades.  
247 S.a., s.d., Applauso a S.to António, Pelo bom sucesso, que tem havido na função de Touros do Rocio. 
Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, fundo azul de Manuscritos, p. 3-4. 
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Com muy bonitas mudanças 

E entre estas festanças 

Que se avistao com grandeza 

Na graça, e gentileza 

Excede esta às mais danças 

VIII 

Siganas com bizarria 

Dançarão dando pulinhos 

Tãobem fazem os pretinhos 

A sua negra gritaria (...)’ 

 

A fixação do instrumento musical - um pandeiro triangular - nos azulejos 

comprova que o modelo foi utilizado em Portugal nesta época. O facto da obra de  

Ernesto Veiga de Oliveira, Instrumentos Musicais Populares Portugueses, reproduzir 

o mesmo pandeiro, ainda em uso na região de Trás-os-Montes em pleno séc. XX, 

comprova a passagem do instrumento pelo tempo.  

O pandeiro, de acordo com antigas tradições árabes, ainda é exclusivamente 

executado por mulheres para acompanhar o canto e a dança em situações várias248. No 

painel do Crato, o instrumento é executado em posição frontal. No de Barcelos, a 

cigana empunha o instrumento sobre a cabeça, numa posição de execução mais 

festiva. A escolha do instrumento pode estar relacionada com a sua mística forma 

trinitária, que muito se adequa à cena em questão. 
  

       
 

172. Pandeiro triangular na azulejaria setecentista e modelo utilizado em Duas Igrejas (Miranda do 
Douro) recolhido por Ernesto Veiga de Oliveira. [V - C - 1] 

                                                
248 Indica Salwa Castelo-Branco: ‘(...) Até à década de 1960, os pandeiros bimembranofones eram 
tocados por mulheres para acompanhar a música vocal na faixa interior do país, numa área que se 
estende da Lomba de Vinhais, em Trás-os-Montes até ao rio Douro e da Guarda até ao Baixo Alentejo 
(...)’ (CASTELO-BRANCO, 2010: 965) 
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Assim, apesar da cena ser de cariz religioso e saída da tradição popular, comprova-se 

a existência de tipos sociais (os ciganos) e de um instrumento musical (o pandeiro 

triangular)  como elementos reais da época e sociedade de D. João V, bem como a 

associação do instrumento à pratica musical deste grupo social.  

Apesar de todo o preconceito social contra os ciganos, e das várias medidas 

tomadas para controlar esta etnia - inclusivamente, a prisão, galés e degredo - 

verifica-se que eles tinham um papel social e musical bem definidos na festa barroca 

portuguesa.  

 
 
 
V.4. Santos 

V.4.1 S. ANTÓNIO 

Na igreja do antigo Convento de S. Paulo da Serra de Ossa encontramos um painel 

relativo à vida de S. António de Lisboa (ou de Pádua). Refere-se à sua admissão em 

Monte Paolo, um eremitério de Itália, em 1222-24. Vemos Santo António ajoelhado 

tendo pousado no chão, a seu lado, uma cruz, alguns alforges e um lírio, símbolo da 

pureza. Junto a ele, pequenos pássaros voam. Está em êxtase a contemplar uma 

imagem celestial de Jesus Cristo (em Menino) rodeado por anjos. Jesus estende-lhe os 

braços. Ao lado de S. António está um monge, que olha directamente para o 

observador. Apontando para o Santo, conduzindo, assim, o olhar do observador para 

este acontecimento milagroso. A inscrição ANTONIVS IN MONTE SANCTI PAVLI 

auxilia na descodificação da cena e à imediata produção de sentido. Em segundo 

plano estão dois eremitas, que caminham. O pintor representou também a igreja deste 

eremitério. O edifício, actualmente consagrado a S. António, foi reconstruído no séc. 

XX em estilo neo-gótico. No painel de azulejos a fachada e a torre da igreja 

apresentam semelhanças com o edifício actual. Devido a tais semelhanças, esta é, 

muito provavelmente, uma representação (com uma certa veracidade) do edifício 

antes da sua reconstrução. 
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173. Mestre P.M.P. Torre sineira da igreja de Monte Paolo (Itália), Hotel Convento de S. Paulo, 
Redondo. Foto© Luzia Rocha [V - D - 1.1] 

 

 

V.4.2. S. BERNARDO 

O Mosteiro de São Bernardo de Portalegre, que tem como orago Nossa Senhora da 

Conceição, foi fundado em 1518 por D. Jorge de Melo, bispo da Guarda, para 

albergar ‘donzelas sem dote’249. A campanha barroca dotou o templo de diversos 

painéis de azulejos, elaborados cerca de 1739, que decoram tanto o espaço interior250 

como o alpendre exterior, quase todos com representações da vida de São 

Bernardo251. Um painel da igreja mostra uma idealização da morte do santo, que 

inclui motivos musicais, nomeadamente um concerto de anjos.  

 

                                                
249 Catarina Oliveira, IPPAR, 2004. URL: www.ippar.pt 
250 Nomeadamente as capelas laterais e a capela-mor da igreja, o transepto, a nave e o nártex. 
251 Catarina Oliveira, IPPAR, 2004. URL: www.ippar.pt 
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174. Desconhecido. Morte de S. Bernardo, Quartel da G.N.R. (antigo Mosteiro de S. Bernardo), 
Portalegre. Foto© Luzia Rocha [V - 1.2] 

 
 

S. Bernardo está deitado no leito, rodeado de outros frades que oram e velam. De uma 

forma bastante teatral, o pintor representou a subida ao céu da sua alma por uma 

figura pequenina de S. Bernardo que ‘voa’ em direcção à Virgem, colocada num 

plano superior da composição, num nível divino, através de um caminho de luz. A 

Virgem abre os braços para abraçar o santo, que tanta devoção lhe consagrou252. 

Rodeiam-na dois grupos de anjos, sentados sobre nuvens. No grupo à direita do 

observador um dos anjos toca violino e o outro segura uma partitura, um anjo cantor. 

No grupo à  esquerda do observador um anjo toca harpa e o outro flauta transversal. A 

moldura é recortada, em ‘trompe l’oeil’,  com pilastras, urnas, ‘putti’, festões, volutas, 

máscaras e cartela no topo com a inscrição ‘NARDVS ODOREM TRBUIT 

BERNARDVS TRADEM SPIRITVM’.  

Existe em Portugal, no Mosteiro de Alcobaça, um altar em terracota, da 

autoria de barristas portugueses, com a morte de S. Bernardo. Está localizado no 
                                                
252 A Virgem Maria é tema frequente de vários sermões e outros escritos do santo. Esta devoção de 
Bernardo de Clairvaux a Maria foi tratada na pintura portuguesa, por exemplo, por Josefa de Óbidos, 
que representou o aleitamento místico de S. Bernardo pela Virgem 
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braço sul do transepto. Tem uma figuração idêntica ao painel de azulejos e vários 

anjos músicos. Note-se que, tal como no painel de azulejos, é Maria que está presente 

na hora da morte do santo. 

 

 
 

175. Desconhecido. A morte de S. Bernardo com anjos músicos, barro, finais do séc. XVII, Mosteiro de 
Alcobaça. Foto© Luzia Rocha 

 

 

V.4.3. S. FRANCISCO 

Na azulejaria a ligação de S. Francisco com a música ocorre em diferentes episódios 

da sua vida. Foram catalogados três tipos distintos de cenas com música: o diálogo 

com o crucifixo de S. Damião (ou S. Francisco em oração), o êxtase de S. Francisco e 

o trânsito do santo.  

No primeiro caso encontramos painéis com esta cena na capela de Nossa 

Senhora da Conceição dos Pelames (Braga), na capela de Santo António (Torres 

Novas) e na Igreja de S. Francisco (Évora).  Nos painéis de Torres Novas e de Évora, 

que são extremamente semelhantes, o instrumento representado é um cistre; no painel 

de Braga está representado um alaúde. 
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A escolha deste tema para os azulejos está relacionada, no caso de Évora, com 

o facto de S. Francisco ser o orago da Igreja; no caso de Torres Novas, com a ligação 

de Santo António (orago da capela) aos franciscanos, pois foi membro da ordem253; 

no caso da Igreja dos Pelames, não é assim tão claro. A  nave está decorada com 

várias cenas relativas a S. Francisco e à ordem franciscana em si. Actualmente, estão 

ligadas a esta igreja as Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado. 

Possivelmente a ligação desta congregação ao espaço já remonta à data de construção 

da igreja e do revestimento azulejar. 
 

         
 

 
 

176. Desconhecido(s). S. Francisco com anjo músico, Capela de S. António (Torres Novas), Igreja de 
S. Francisco (Évora), Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Pelames (Braga). Foto© Luzia Rocha 

                                                
253 Santo António foi, primeiro, noviço nos agostinianos em S. Vicente de Fora (Lisboa). Só mais tarde 
ingressou nos franciscanos. 
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O tema de S. Francisco em êxtase, onde aparece um anjo reconfortando-o com 

a sua música, aparece em Itália em final do séc. XVI e foi relatado por S. Boaventura 

(CARRIZO, 2008). Há várias variantes do tema; conforme o artista, época ou estilo, o 

anjo tanto pode aparecer só, como no meio de uma grupo. Toca, normalmente, um 

instrumento de cordas, quase sempre um violino ou um alaúde.  
 

 
 

177. António de Oliveira Bernardes. S. Francisco êxtase com anjo músico, Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário (Benfica), Lisboa, Portugal. Foto© Luzia Rocha [V - D - 1.3] 

 
 

Nesta representação, S. Francisco é amparado por dois anjos adultos. Está em êxtase. 

Sentado em cima de uma nuvem, um anjo músico toca cistre e canta. Não é clara a 

função da música neste episódio existindo diferentes leituras no âmbito da Iconografia 

Musical. Há interpretações da  música do anjo como um chamamento254, também 

como um conforto para o santo, ou até mesmo como inspiração divina. As marcas 

visíveis nas mãos e pé do santo indicam que ele foi estigmatizado. Faz todo o sentido, 

então, que a música do anjo funcione como um consolo divino, porque o êxtase vem a 

seguir à estigmatização. A música do anjo acaba por ter um poder curativo, até 
                                                
254 GÉTREAU, Florence (coord) et all, Voir la Musique - Les sujets musicaux dans les ouevres d’art du 
XVIe au XXe siècle, France, 2010, p.37 
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mesmo balsâmico, sobre as feridas físicas, sofridas por S. Francisco. É algo invulgar a 

utilização do cistre, como instrumento musical do anjo. O instrumento mais 

representado é o violino255, e não o cistre. A forma da caixa do instrumento é 

igualmente fora do comum. Assume uma forma mais periforme. É um instrumento de 

barra, com  rosácea no tampo. O número de cordas não está bem definido na 

representação e há ausência de cravelhas. De igual modo, o número de trastos não é 

bem visível, devido à posição de uma das mãos do anjo músico; possivelmente estão 

pintados doze trastos. Não estão representadas as cravelhas e o cravelhame termina 

como uma pequena voluta, como é usual na época. Um pormenor curioso é o facto do 

anjo dedilhar as cordas com um plectro, claramente visível na pintura. Igualmente 

pouco comum é o facto do próprio anjo músico ser também um anjo cantor. Pela 

posição da sua boca é perfeitamente claro que está a cantar, ao mesmo tempo que 

toca. 

 

 
 

178.  Cistre256 
 

 

A morte de S. Francisco aparece retratada num painel de azulejos da Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição dos Pelames (Braga).  O santo jaz, semi-nu, numa esteira. É 

possível ver os estigmas de Cristo, que marcam os seus pés e mãos, pois S. Francisco 

                                                
255 A título de exemplo pode referir-se a gravura de Raphael Sadeler, S. Francisco consolado por anjo 
músico, de 1604, ou o óleo sobre tela de Giovanni Francisco BArbieri (il Guercino), Êxtase de S. 
Francisco, com anjo músico a tocar violino, de 1620. 
256 Fonte (URL): http://www.atlasofpluckedinstruments.com/cittern.htm 
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foi o primeiro cristão estigmatizado. Está rodeado por outros frades, que choram. No 

chão estão espalhados livros e uma caveira, bem destacada, símbolo da fugacidade e 

fragilidade da vida humana (HALL,1992: 284)257. Na mão, Francisco segura um 

crucifixo. Este objecto é o elo de ligação com o anjo músico. Num plano divino, 

superior, o anjo está sentado sobre nuvens tocando harpa. Parece querer aliviar o 

sofrimento a S. Francisco. O instrumento tem a sua estrutura  representada mas nota-

se a ausência do sistema de fixação das cordas. Do mesmo modo o número de cordas 

representadas e a sua disposição parecem aleatórios. Contam-se nove cordas e uma 

delas encontra-se com um ponto de fixação mesmo em cima da rosácea. 

 

 
 

179. Desconhecido. Trânsito de S. Francisco, Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Pelames, 
Braga. Foto© Luzia Rocha 

                                                
257 ‘Skull - A symbol of death, of medical origin (...). Saints at prayer are depicted, particularly from 
the end of the 16th century, gazing at a skull (...). It is the special attribute of Francis of Assis, of 
Romuald, of the hermit saints, in particular Jerome, and of Mary Magdalene as penitent (...).’ (HALL, 
1992:284) 
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V.4.4. S. JERÓNIMO 

O painel que representa S. Jerónimo escutando as trombetas do Juízo Final258 é cópia 

fiel de uma gravura259 do artista espanhol Jusepe de Rivera (1591-1652). A escolha da 

temática pode ser facilmente justificada pelo facto do nome do frade reitor, 

responsável pela encomenda a Gabriel del Barco dos azulejos para a nave, ser, 

precisamente, Frei Bernardo de S. Jerónimo260.  

No painel a cena encontra-se invertida, relativamente à gravura, o que indicia 

a cópia. Vemos S. Jerónimo sentado, representado como anacoreta. Os seus atributos 

são a caveira - simboliza o carácter transitório da vida terrena -, os livros - símbolo do 

conhecimento261 -, e o crucifixo - símbolo do sacrifício de Cristo262 -, que não aparece 

na gravura de Rivera. Está a  aguçar a pena com que escreve pois é conhecido como 

autor de vários escritos e como tradutor da bíblia para o Latim (a ‘Vulgata’). O painel 

português possuí outros objectos que não estão representados na gravura: um maior 

número de livros e uma ampulheta, símbolo dos humanistas, aludindo também ao 

carácter passageiro do tempo e da vida263. O leão, copiado da gravura de Rivera, 

poderá ser um elemento iconográfico que deriva de uma tradição mais antiga, ainda 

medieval, em que S. Jerónimo terá retirado um espinho da pata de um leão. Nesta 

representação S. Jerónimo é interrompido por um anjo tocando uma trombeta 

anunciando o juízo final.  

                                                
258 O painel encontra-se na igreja do antigo Convento dos Lóios (ou de Nossa Senhora da Assunção) 
em Arraiolos. 
259 Gravura datada de 1621. 
260 Fonte (URL): http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73657/ 
261 ‘Book - Symbol of learning and authorship (...)’ (HALL, 1992: 50) 
262 ‘Cross - The symbol of Christ’s sacrifice and, more generally of the Christian religion (...)’. (HALL, 
1992: 77) 
263 ‘Hour-glass - Attribute of the Death and of Father Time; also a “Vanitas” symbol. A winged hour-
glass suggests Time’s fleetingness (...)’ (HALL, 1992: 157-158) 
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180. Gabriel del Barco. S. Hyeronimus, igreja do antigo Convento dos Lóios, Arraiolos. Foto© Luzia 
Rocha [V - D - 1.4] 

 

 
 

181. Jusepe de Rivera (Lo Spagnoletto), S. Jerónimo escutando as trombetas do Juízo Final, gravura, 
1621264 

 

                                                
264 Fonte (URL): www.artstor.org. Foto The Metropolitan Museum of Art. Disponível para consulta 
em Julho de 2010. 
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V.4.5. S. LUÍS DOS FRANCESES 

O culto a S. Luís dos Franceses (Luís IX, rei de França) existe em Portugal desde, 

pelo menos, o século XVI. No ano de 1552 foi construída, junto das portas de S. 

Antão, uma pequena igreja sob a invocação de São Luís, rei de França, destinada a 

servir de local de culto à comunidade francesa residente em Lisboa. Durante o reinado 

de D. João V o culto de S. Luís dos Franceses esteve bem activo, como comprovam 

algumas notícias: 

 
 ‘(...) A nação Franceza celebrou a 25 [de Agosto] a festa de S. Luís Rey de França na sua Capella com 

toda a Solemnidade; & na mesma noyte o Embayxador daquella Coroa Abbade de Mornay festejou 

com muyta magnificência o nome del Rey seu amo (...)’.  Gazeta de Lisboa, 2 de Setembro de 1717 

 

Algumas referências literárias também demonstram esta actividade religiosa. É o caso 

de dois sermões publicados por Frei Manoel Rodrigues, por ocasião das solenidades 

dedicadas a S. Luís, rei de França. O primeiro foi publicado em 1746 e dedicado ao 

Infante D. António. Intitula-se Sermão Panegyrico do  Gloriozo São Luiz, Rey de 

França265. O segundo foi publicado em 1748 e dedicado ao Infante D. Pedro. Intitula-

se Sermão de Acção de Graças na Solemnidade consagrada ao Gloriozo S. Luiz266. 

Ambos os sermões são laudatórios. As publicações são decoradas com gravuras de 

Debrie, uma  a decoração de uma letra capital (um ‘E’) com Apolo a tocar lira e 

Pégaso em segundo plano, a outra uma representação de S. Luís. Para além da gravura 

de Debrie, não foram encontradas mais imagens representando este santo. A presença 

de tal iconografia mostram o apoio da coroa à publicação, talvez motivada pela 

importância do autor, talvez pela dedicatória da obra a figuras reais ilustres. No 

entanto, a gravura de Debrie pouco tem que ver com o painel de azulejos da 

Academia das Ciências de Lisboa. Este facto contribui para mostrar a pouca 

influência de Debrie - e da sua actividade como gravador -  na azulejaria da época267.  

 

                                                
265 A obra encontra-se na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP 14889). 
266 A obra encontra-se na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP 14889). 
267 Também outras gravuras de Debrie analisadas, que estão em livros portugueses da época sobre 
outras temáticas, demonstram esta teoria. Nenhuma delas foi fonte para um painel de azulejos 
catalogados nesta dissertação.  
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182. Frei Manoel Rodrigues, Sermão Panegyrico do  Gloriozo São Luiz, Rey de França (gravuras de 
Debrie), Lisboa, Officina de Miguel de Manescal da Costa, 1746.  

 
 

 
 

183. Desconhecido. S. Luís dos franceses (pormenor), Academia das Ciências, Lisboa. Foto© Luzia 
Rocha          [V - D - 1.5] 
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O painel faz parte de uma sequência narrativa, todavia incompleta, pois faltam alguns 

dos painéis. Do conjunto restam três cenas, sendo que a última  retrata Luís IX de 

França. Estão representados vários dos seus atributos como é o caso do manto com 

flor-de-lis, ou ainda a coroa e o ceptro, pousados em cima de uma mesa. O rei 

encontra-se fechado numa divisão, agrilhoado,  recebendo um livro das mãos de um 

anjo. No exterior, possivelmente num momento temporal diferente, decorre uma 

batalha entre exércitos inimigos. O exército que se encontra à esquerda do observador 

ostenta um estandarte com flores-de-lis (tropas francesas). Cada facção faz soar a 

trombeta (modelos distintos) enquanto se dá o embate. Possivelmente trata-se da 

representação da sétima cruzada organizada pelo rei, altura em que foi capturado no 

Egipto. A presença do anjo pode aludir à consolação divina. Na base do painel temos 

a inscrição: ‘HAVD LVDVVICE NEGAT NVMEN SOLATIA CAPTIS VOC(?) 

PRECARE DEVM CARCER OLIMPVS ERIT’. 

 

 

 

V.4.6. S. SEBASTIÃO 

Na igreja de S. Sebastião da Pedreira em Lisboa encontramos um revestimento 

azulejar com cenas da vida do santo. Numa representação da sua glória e ascensão 

vemos, no centro da composição e em cima de nuvens, S. Sebastião a olhar para o 

alto, na direcção de dois anjos que o coroam com grinaldas. Rodeiam-no três anjos 

músicos. Um toca harpa, o outro cistre e o terceiro é cantor. Em segundo plano, como 

que representando o mundo terreno deixado para trás, está uma paisagem com 

árvores, casa e ponte. A cartela que está no topo, ao centro, tem a seguinte inscrição 

‘SEBASTIANVS VICTOR CALVM INGRE D(??) VR’. 
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184. Teotónio dos Santos (atrib.), Ascensão de S. Sebastião, Igreja de S. Sebastião, Lisboa. Foto© 
Luzia Rocha  [V - D - 1.6] 

 
 

V.4.7 S. VÍCTOR 

São raras e escassas as informações sobre este santo português, a quem se presta culto 

no norte do país. S. Victor morreu por volta do ano 300. Foi catecúmeno e 

martirizado em Braga, degolado, sob Diocleciano, e, portanto, baptizado com o 

próprio sangue. Reza a história que se recusou a prestar culto a ídolos, tal como 

representam dois painéis de azulejos que decoram a nave da igreja. Do lado do 

Evangelho, o painel mostra  S. Victor, identificado pela auréola. À sua frente vemos 

um carro puxado por bois transportando uma imagem de um ídolo feminino. Rodeia o 

santo um grupo de homens e mulheres tocam diversos instrumentos, cantam e 

dançam, prestando-lhe culto. S. Victor, no entanto, parece manter-se afastado de tal 

idolatria. O painel é copiado da gravura O cortejo de Ceres de Antonio Tempesta, de 

1592. O grupo de músicos sofreu, no entanto,  algumas alterações. 
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185. Gabriel del Barco, S. Vitor e o cortejo de Ceres (pormenor), Igreja de S. Victor, Braga. Foto© 
Luzia Rocha [V - D - 1.7] 

 
 

 
 

186. Antonio Tempesta, O cortejo de Ceres 
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As três instrumentistas, assinaladas na gravura em segundo plano à esquerda 

do observador, são copiadas para o painel de azulejos. Não obstante, o pintor 

representa-as como homens. Os instrumento mantêm-se: triângulo, alaúde e um 

cordofone friccionado, possivelmente uma viola de arco. Ao reproduzir a viola de 

arco o pintor de azulejos provocou alterações significativas na morfologia do 

instrumento que, no entanto, estão erradas. Uma barra é colocada em lugar do 

estandarte e uma boca/rosácea em lugar do cavalete. As aberturas em ‘CC’ passam a 

ser em ‘ff’ e a posição de execução também muda, bem como a mão no arco, pois a 

personagem do painel agarra-o quase pelo meio. A mulher que dança e toca pandeiro, 

à direita do observador, é transposta também. Um flautista que está atrás desta mulher 

não é copiado mas há outro músico que é acrescentado: um alaudista, à esquerda do 

observador, em primeiro plano. 

O segundo painel encontra-se na nave, do lado da Epístola. Dois homens 

tentam convencer o santo a entrar num templo onde homens e mulheres adoram 

deuses pagãos, simbolizados pelas cabeças de carneiro e uma pequena esfinge. No 

templo é grande a folia mas S. Victor desvia o olhar.  
 

 
 

187. Gabriel del Barco, S. Victor recusa entrar em templo (pormenor), Igreja de S. Vitor, Braga, 
Portugal. Foto© Luzia Rocha 
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V.4.8.  S. EUFÉMIA 

Santa Eufémia foi uma virgém mártir originária da Calcedónia, condenada a ser 

queimada viva no tempo do imperador Galério. As suas relíquias eram veneradas em 

Santa Sofia (Istambul). É talvez a esta mártir que se refere o culto prestado no nosso 

país. No entanto, o painel que a representa pode referir-se a uma santa com este nome, 

que fazia parte de um grupo de nove irmãs, nascidas de um só parto em Braga e filhas 

de C. Atílio Régulo pertencente às fábulas urdidas sobre os falsos Cronicões. Não 

existindo muita informação sobre ambos os casos, fica ainda por explicar este painel 

que se encontra na igreja de S. Victor, em Braga, representando a aparição da santa a 

um casal de pastores. O pastor segura um instrumento musical aerofone que tem 

alguns problemas de representação, pois a embocadura é semelhante a uma flauta de 

bísel mas a campânula semelhante a uma charamela. 

 

V.4.9.  S. MARIA MADALENA 

A imagem de Santa Maria Madalena, tal como era venerada no séc. XVIII, resulta 

uma construção medieval, diferente dos relatos que aparecem nas Sagradas Escrituras. 

Gerou-se uma certa confusão em torno de diferentes figuras femininas dos 

Evangelhos268: Maria de Magdala, de quem Cristo expulsou os demónios, que o 

seguiu até ao Calvário e que testemunho a ressurreição; Maria de Betânia, irmã de 

Marta e Lázaro; Maria Madalena, prostituta, que lavou os pés a Jesus na casa de 

Simão, enxugando-os com os seus cabelos. Foi S. Lucas (Lc 7, 36-50), narrador da 

refeição na casa de Simão, o fariseu, quem conta este último episódio. Já em Mateus e 

Marcos (Mt, 26, 6-13; Mc 14, 3-9) há um contexto semelhante: na casa de Simão, o 

leproso (e não de Simão, o fariseu) uma mulher anónima unge a cabeça de Cristo com 

um bálsamo. Em João (Jo 12, 1-8), a mulher que ungiu os pés a Jesus foi Maria de 

Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. Assim, destes vários Evangelhos surgiu uma 

imagem confusa de Madalena, não se percebendo se estamos perante a mesma mulher 

ou de mulheres diferentes com nomes semelhantes.  

                                                
268 No Evangelho Segundo S. Mateus ela é mencionada no relato da crucificação e ressurreição (Mt, 
27,56 e Mt 28,1). No Evangelho Segundo S. Marcos ela aparece mencionada no mesmo contexto (Mc 
15,47 em Mc 16,1 e Mc 16,9). No Evangelho Segundo S. Lucas é mencionada como uma das mulheres 
que seguia Jesus (Lc 8,2-3), aparece no relato da morte e sepultamento (Lc 23) e foi uma das mulheres 
quem levou aos discípulos a boa-nova da ressurreição de Cristo (Lc 24,10). No Evangelho Segundo S. 
João ela é referida como uma das mulheres que esteve junto a Cristo na agonia da cruz (Jo 19,25), é 
João que relata que Maria Madalena encontrou a pedra do sepulcro removida (Jo 20, 11-18). 
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Partindo-se de características destas passagens dos Evangelhos, bem como de 

outros elementos dos Evangelhos Apócrifos construiu-se, durante a Idade Média, a 

ideia de uma única figura: Maria Madalena, a pecadora arrependida. Na obra de Tiago 

de Voragine, a Legenda Aurea (séc. XIII), há a distinção entre Santa Maria Egipcíaca 

e Santa Maria Madalena, que é apontada como sendo a irmã de Lázaro e Marta. 

 No século XI surgem dois relatos importantes sobre Madalena: a Vida 

Apostólica e a Vida Eremítica. No primeiro, é relatada a viagem de Madalena e de 

Maximino (um dos discípulos de Cristo) até Marselha, onde evangelizaram a região 

de Aix; no segundo é indicado que Maria Madalena se retirou para o deserto, no 

Egipto, após a morte de Cristo (Santa Maria Egipcíaca)269.  

No Portugal de setecentos, o culto de S. Maria Madalena estava amplamente 

difundido por todo o território nacional270.  A azulejaria da época retratou  esta santa 

de várias maneiras: como pecadora e como penitente, no deserto. Existiram em 

Lisboa painéis de azulejos que retratavam Maria Madalena como pecadora, lavando 

os pés a Jesus, de acordo com relatos de estrangeiros que visitaram Portugal antes do 

terramoto271. Frei Henrique de Santo António272, numa obra sobre a história dos 

eremitas da Serra de Ossa, apresenta como resposta a quem tem dúvidas sobre as 

referências a Madalena no Evangelho que se trata de uma só pessoa. O seguimento da 

sua teoria é demasiado arrojado, ao apontar que foi esta mesma Maria Madalena uma 

das primeira eremitas da Serra de Ossa273. No convento de S. Paulo da Serra de Ossa 

                                                
269 A obra do Padre Valerio de Oliveira Bernardes, sobre Santa Maria Madalena, funde estas duas 
visões numa só. A obra, datada de 1745, encontra-se na Biblioteca da Academia das Ciências de 
Lisboa. 
270 O Padre Valerio de Oliveira Bernardes, na sua obra sobre Santa Maria Madalena  refere ‘igrejas que 
há em todo o Reyno de Portugal’ dedicadas a esta santa.  
271 O relato é de Merveilleux: ‘(...) No mesmo dia em que visitei a casa dos jesuítas, visitei também  o 
convento dos carmelitas,  cujos claustros  estão guarnecidos de azulejos azuis, muito frequentes em 
Portugal. Os personagens são em tamanho natural. Vi ali, nesses painéis, representada uma cena que a 
princípio me provocou o riso para logo em seguida me despertar indignação: Jesus Cristo está ali com a 
Madalena que lhe unge as pernas e as enxuga com os seus cabelos. Acontece, porém, que o Salvador 
repousa indolentemente o seu pé sobre o seio desta mulher, tendo uma parte dele enterrada entre os 
dois seios da Madalena. O monge que me guiava chamou-me a atenção para esta atitude, considerando-
a como uma coisa bela, acrescentando que assim tinha sido pintada para mostrar a continência do 
Salvador, incapaz de mau procedimento e de maus pensamentos. (...)’ (PEREIRA, 1989: 218). 
272 SANTO ANTÓNIO, Henrique de (1682-1753), Chronica dos  Eremitas da Serra de Ossa no Reyno 
de Portugal e dos que floreceram em todos os mais Ermos da Christandade..., Lisboa, Na Officina de 
Francisco Sylva, 1745, Tomo I. 
273 (SANTO ANTÓNIO, 1745: 169). ‘(...) Antes de dar principio á vida deste maravilhoso exemplar de 
penitentes (...) se deve advertir a grande duvida, que antigamente fatigou as pennas dos Padres e 
Historiadores, sobre ser a Santa Magdalena, de quem fazem menção os Sagrados Evangelistas, huma 
só (...). Não faltárão Escritores gravissimos, que affirmárão serem duas: huma a que fou peccadora, 
como diz o Evangelista S. Lucas; outra que era irmaã de Lazaro, e de Martha. Outros fazem mayor este 
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existem painéis de azulejos com representações de mulheres eremitas. No entanto, a 

ausência de cartela com legenda e/ou outros símbolos fazem com que não seja 

possível identificar estas figuras femininas como representações de Santa Maria 

Madalena.  

É no Instituto Pupilos do Exército em Benfica no que já foi, possivelmente, 

uma casa de fresco, que se encontra um painel com Santa Maria Madalena egipcíaca 

com anjo músico.  
 

 
 

188. Desconhecido. S. Maria Madalena penitente com anjo músico, Instituto Pupilos do Exército, 
Benfica. Foto© Luzia Rocha [V - D - 2.1] 

 
 

Santa Maria Madalena está sentada sobre peles. Os seus longos cabelos cobrem parte 

do tronco, desnudo. Tem ao seu lado um crucifixo. A mão direita abençoa o 

observador e a esquerda está pousada sobre uma caveira, que nos relembra da 

fragilidade e precariedade da vida. O anjo músico toca violino. O instrumento está 

apoiado sobre o peito. A forma da caixa é imperfeita. Nota-se a ausência de 

                                                                                                                                      
numero, dizendo serem as Magdalenas tres; (...) Consta ser huma só a Santa Magadalena, a qual por 
imitar tão gloriozamente a vida dos nossos santos Anachoretas seus contemporaneos nos dezertos da 
Serra de Ossa, merece nos nossos escritos particular memoria (...)’ 
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estandarte. Não é claro o número de cordas representadas. A posição da mão no arco é 

estranha (o arco não é agarrado, está colocado entre dois dedos). 

 

V.4.10. S. QUITÉRIA 

São raras e quase inexistentes as informações sobre S. Quitéria e o seu culto. Não é 

uma santa mencionada pela hagiografia. Durante a pesquisa realizada apenas foi 

encontrada uma fonte, da primeira metade do séc. XVIII, que refere dados concretos 

sobre S. Quitéria. Trata-se da Chronica dos Eremitas da Serra de Ossa do Frei 

Henrique de Santo António, publicada em 1745. Este autor inclui-a num grupo de 

santas anacoretas. Indica que a santa é portuguesa, nascida em Braga, tendo sido seus 

pais Lucio Catelio (ou Cayo Attilio), regulo da cidade bracarense e a sua mãe Calgia 

ou Calceia. Num parto milagroso, nascem nove filhas de uma só vez. Calgia ocultou o 

parto ao marido e pediu à sua aia que lançasse as recém-nascidas ao rio. Movida por 

compaixão a aia entregou-as ao Arcebispo Primaz de Braga, Santo Ovídio, que as 

baptizou de Quitéria, Wilgiforte, Germana, Gemma, Eumelia, Genivera, Basília, 

Victoria e Marciana (SANTO ANTONIO, 1745: 218-219). O autor relata a sua vida 

como eremita e o milagre que conduziu à sua santidade: foi decapitada por Leuciano e 

o seu corpo levantou-se, com a cabeça decepada e caminhou até à sua sepultura. 

Acrescenta ainda que há dúvidas sobre onde será esse local: 

 
‘(...) He grande duvida entre os historiadores, sobre qual fosse o monte do Pombeiro, ou Columbario, e 

o valle de Aufragia nesta nossa Lusitania, aonde Santa Quiteria fez vida anachoreta, e padeceo o 

martyrio. Os naturaes da Villa de Monte-Mór o novo na provincia de Alem Tejo pugnavão até agora 

pelo celebre outeiro de Santa Quiteria, que lhes fica à vista, e pella Ermida de S. Pedro, fundada na 

eminencia delle. (...); a outra da Cidade de Braga, como neste segundo fica ditto já. Os natuares da 

nobre vila de Pombeiro [actualmente, Pombal], que está ao nascente da cidade de Coimbra (...) mostra 

ter mais direito (...) à nossa glorioza anachoreta (...).’ (SANTO ANTONIO, 1745: 241) 

 

No séc. XVIII o culto de S. Quitéria foi impulsionado pela Companhia de 

Jesus. Fausto Sanches Martins afirma que os altares consagrados a esta santa, que 

existiam nas igrejas dos Colégios do Porto, Braga, Portalegre e Casa Professa de S. 

Roque,  atraíam muitos devotos e que fomentavam o culto (MARTINS, 2004:116). 

Este autor não refere, contudo, a pequena capela lateral de S. Quitéria que existe no 

Colégio jesuíta de S. Paulo, no Funchal. Foi uma das últimas capela a ser terminada. 
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Aqui encontramos um painel com a santa (em primeiro plano) e com músico  (em 

segundo plano). Trata-se de um pastor a tocar um instrumento aerofone, não sendo 

claro se é um oboé ou uma charamela. A cena que decorre em segundo plano, onde se 

inclui a música, em nada está relacionada com aspectos hagiográficos de Santa 

Quitéria. Trata-se apenas de um embelezamento com motivos e paisagens muito em 

voga na época. 

 

 
 

189. Desconhecido. S. Quitéria, Igreja de S. João Evangelista, Funchal. Foto© Luzia Rocha               
[V - D - 2.2] 

 
 

A existência desta santa e do seu culto mais antigo é também mencionado 

numa fonte do séc. XVII. O padre Pedro Henriquez D’Abreu274 é o autor desta obra, 

intitulada  Vida e martyrio da gloriosa Santa quitéria, e de suas oyto irmaãs todas 

nacidas de hum parto, portuguezas, & protomartyres de Hespanha.  A folha de rosto 

é decorada por gravura portuguesa, assinada por João Gomes, evocativa do martírio 

da santa, ou seja, com a decapitação. Esta gravura não tem, no entanto, qualquer 

semelhança com painel de azulejos catalogado 

 
 
                                                
274 ABREU, Pedro Henriquez de, Vida, e martyrio da gloriosa Santa Quiteria, e de suas oyto irmaãs 
todas nacidas de hum parto, portuguezas, & protomartyres de Hespanha : com hum discurso sobre a 
antiga cidade Cinania / por Pedro Henriquez d'Abreu... - Em Coimbra : na officina de Manoel de 
Carvalho, 1651, fl. 16.  UCBG Res. 179.  
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190. João Gomes, Santa Quitéria, gravura, séc. XVII. 

 

Encontramos outra gravura na obra de Frei Bento da Ascensão275. É a mesma 

representação: Santa Quitéria segura a cabeça nas suas mãos, enquanto é coroada por 

dois anjos, Esta gravura não está assinada e parece ser de feitura portuguesa, copiada 

do trabalho de João Gomes, mas ainda mais tosca.  

 
 

V.5.  Eremitas 

A iconografia dos Eremitas representada na azulejaria setecentista não é espelho da 

realidade eremítica portuguesa da época. Remete antes para a visão ideal e idealizada 

do Eremita tendo como referência constante os Padres do Deserto (ALMEIDA, 2005: 

262). Adriano Freitas de Carvalho aponta o desaparecimento progressivo do 

eremitismo português nos séculos XVII e XVIII como fruto de acção normativa 

eclesiástica, que favoreceu a organização e o enquadramento monástico para a vida 

religiosa276. Patrícia Roque de Almeida, que realizou a sua dissertação de Mestrado 

sobre este tema refere: 

 
‘(...) A simplicidade das imagens em azulejo não afasta a complexidade e riqueza iconográfica. Traduz 

um campo simbólico vasto, reflexo da sensibilidade religiosa e da espiritualidade da época moderna. E, 

neste sentido, é reflexo da vivência cristã promovida na era pós-tridentina, sendo transversal a todas as 

                                                
275 ASCENÇAM, Frei Bento da, Vida, e Martírio da Insigne Virgem, e Martyr Prodigiosa, Santa 
Quiteria, Lisboa Occidental, Officina Ferreiryana, 1722, BACL 11 500 45 
276 Este autor é citado por Patrícia Roque de Almeida (ALMEIDA, 2005: 262). 
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Ordens Religiosas ao ter um denominador comum, por um lado, mas revestida de leitura e 

características de acordo com o contexto/enquadramento em que se insere, da igreja, capela, mosteiro 

ou convento, da devoção particular do espaço em que é apresentada por outro lado. A representação de 

Eremitas ocorre, então, dentro de esquemas mais ou menos fixos, com variantes a nível de atributos e 

enquadramentos paisagísticos e arquitectónicos, com algumas excepções mais criativas. (...)’ 

(ALMEIDA, 2005: 263) 

 

Esta autora faz o inventário de vários atributos que aparecem na iconografia dos 

eremitas, tais como o crucifixo277, o livro278, a caveira, a ampulheta279, o rosário280, o 

cilício281, o cajado, a bolsa282, a esteira, a bilha (ALMEIDA, 2005: 273); mas um 

                                                
277 ‘(...) O Eremita é representado a maior parte das vezes com uma cruz, que pode segurar na mão, que 
pode estar sobre um tosco altar, que pode estar simplesmente encostada a uma árvore. Por vezes surge 
com um crucifixo. A cruz e o crucifixo simbolizam então o objectivo máximo da existência do eremita: 
o amor salvífico do filho de Deus crucificado e ressuscitado. E esta leitura impregna-se de carácter 
laudatório e devocional. (…)’ (ALMEIDA, 2005: 266) 
278 ‘(...) Pode também ser representado [o Eremita] com um livro, geralmente aberto, que se transforma 
em espelho de matéria fecundada, em contraposição com livro fechado, ainda de conteúdo 
desconhecido, em segredo e, por isso, também usado nas representações dos Apóstolos, dos Doutores 
da Igreja e dos Bispos, como depositários da Doutrina Evangélica, simbolizando o escritor, o sábio. O 
livro remete para a Bíblia, para o Novo Testamento e para a prática da lectio divina, a leitura e 
meditação na Palavra de Deus. Para os Padres do Deserto a Escritura era, desde o princípio, escola de 
vida e porque era escola de vida era igualmente escola de oração para os homens e mulheres que 
aspiravam a fazer da sua vida uma oração contínua como pretende a Escritura. Etimologicamente, a 
palavra latina lectio na sua acepção primária, significa ensinamento, lição; em sentido lato, lectio pode 
designar também o texto ou o conjunto de textos que transmitem esse ensinamento, mas também 
leitura, sentido que seria o único da expressão na época dos Padres do Deserto. A lectio divina torna-se 
assim um contacto com Deus através da Palavra, em atenção constante que se converte em oração 
constante, tal como vai suceder no mundo monástico-conventual. (...) Por outro lado, a presença de um 
ou mais livros, por vezes de uma espécie de banqueta com a pena e o tinteiro, recordam a importância 
do trabalho intelectual dos primeiros Padres, desta feita dos Padres da Igreja, na produção de textos 
doutrinais e pastorais fundamentais, na fixação do cânone da Sagrada Escritura, que desenvolveram a 
Teologia cristã e bases litúrgicas de referência (…)’ (ALMEIDA, 2005: 266-267) 
279 ‘(...) A caveira – pousada sobre uma pedra ou sobre o altar, sobre o regaço ou na mão – é alvo de 
contemplação e meditação e está associada indelevelmente à iconografia dos eremitas. Símbolo da 
vacuidade da vida, símbolo da morte e, por vezes, do demónio. Submete-se à ideia de penitência (na 
iconografia de S. Jerónimo), da morte física, e, mais ainda, do culto e devoção à Paixão de Cristo, 
como também do Senhor Morto (nomeadamente no contexto franciscano […] em que está representado 
o próprio S. Francisco de Assis). Pode surgir isoladamente ou junto à cruz ou a um livro aberto, em que 
o eremita contempla a caveira enquanto reflecte nas passagens lidas, ou junto a uma ampulheta, como 
num dos painéis do Claustro do Mosteiro de S. Martinho de Tibães (…) ou da Sala do Capítulo do 
Mosteiro de S. Bento da Vitória no Porto (…) , elemento também relacionado com o tempo, com o 
ciclo da vida humana e ciclo da natureza (…)’ (ALMEIDA, 2005: 267) 
280 ‘(...) O rosário surge como símbolo da prática da oração contínua, da dedicação permanente ao 
trabalho espiritual, da vida consagrada, em suma (…)’ (ALMEIDA, 2005: 267) 
281 ‘(...) E esta luta interior, que muitas vezes se transforma em enfrentamento do demónio e das 
tentações exteriores (...), determina a utilização do cilício e de outros instrumentos, símbolos da 
penitência e castigo corporal, segundo o princípio que o sofrimento físico liberta a alma, como 
defendeu S. Jerónimo e foi prática imposta na Regra de S. Bento, sendo que S. Hilarião afastava as 
tentações por meio de mortificações e S. Francisco de Assis usou um cilício até à hora da morte.(...)’ 
(ALMEIDA, 2005: 268) 
282 ‘(...) Na azulejaria setecentista, torna-se assim habitual a representação de religiosos com bordão e 
bolsa, por vezes, a atravessar pontes, aparecendo ao longo dos caminhos, sós ou aos pares, e que 
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elemento importante não consta deste inventário - a sineta. Este instrumento musical 

podia assumir a forma de um pequeno sino com cabo ou então de um pequeno 

campanário. É um instrumento de sinal, capaz de transmitir mensagens pela 

codificação de sons. Estes sons podem ser curtos ou longos e a sua combinação 

produz toques reconhecíveis e identificáveis por uma comunidade, seja ela religiosa 

ou laica.  

 No antigo Convento de S. Paulo da Serra de Ossa (Redondo) encontramos 

vários painéis representando cenas de eremitas, que se enquadram nas descrições 

feitas por Patrícia Roque de Almeida. Muitos deles têm a sineta, como um dos 

atributos dos eremitas. Estas representações são veículo de mensagem de uma vida de 

oração, meditação, reflexão e penitência. São um espelho do apelo à via mística e 

ascética, do exemplo da via do sacrifício e renúncia para alcançar a união íntima com 

Deus, para a recompensa da Salvação.  
 

 

                                                                                                                                      
lembram o conceito evangélico do homem peregrino na vida, sempre pronto para partir, liberto dos 
bens materiais, vivendo da caridade e esmola, visitando as comunidades religiosas, pregando a Boa 
Nova (...)’ (ALMEIDA, 2005: 269) 
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191. Desconhecido(s). Eremitas, antigo Convento de S. Paulo da Serra de Ossa, Redondo. Foto© Luzia 
Rocha 

 

Estes painéis de azulejos, representando frades anónimos, encontram-se misturados 

com outros que retratam os mais santos frades da congregação. É o caso do Padre Frei 

Domingos da Caridade, Padre Frei Amador da Cruz, Frei João de Santa Maria ou Frei 

Pedro do Anjo. São retratos idealizados, uma vez que não existiriam outras imagens 

destes frades (ARRUDA, s.d.: 43-44). Uma destas representações inclui motivos 

musicais. Frei Pedro do Anjo, que viveu no convento de S. Julião em Alenquer, no 

tempo do rei D. Afonso V, aparece em êxtase, iluminado por uma luz que vem do 



 219 

céu. A inscrição ‘DVLCE DINE CAPIO’ (’saboreando a doçura’) mostra que o frade 

é tentado pela doçura da música de uma estranha criatura, com corpo de sereia, que 

toca um cordofone dedilhado, um cistre. O frade não cede, sendo iluminado pela luz 

de Deus.  
 

 
 

192. Oficina do Mestre P.M.P. Tentação de Frei Pedro do Anjo pela Música, antigo Convento de S. 
Paulo da Serra de Ossa, Redondo. Foto© Luzia Rocha 

 

O cistre tem a caixa de ressonância bem proporcionada e com a forma correcta. 

Possuí barra e rosácea. Tem cinco cordas. O cravelhame tem cinco cravelhas, aqui 

representadas só de um dos lados, dispostas de forma incorrecta.  O facto de ser uma 

sereia a tocar o instrumento só vem acentuar a ligação entre a música e o mal. A 

propósito desta questão, Rosario Alvarez indica: 

 
‘(...) La sirena con guitarra o vihuela es una de las más bellas formas del humanismo del Renacimiento 

(...). Su origen hay que buscarlo en determinada literatura de tipo humanista (...).  Así, en los 

Emblemata de Andrea Alciato (1613) y en los  Emblemas Morales de Juan de Orozco y Covarrubias 

(1604) se explica la simbologia de la sirena como representación del mal. Concretamente, en el 

emblema XXX de este último libré aparece un grabado con una sirena que tañe una vihuela y su 

correspondiente texto, donde habla de como el vicio entra de forma disimulada, encantando los 

sentidos para hacer caer el hombre en el pecado, al igual que las sirenas con sus cantos, tal y como ya 

decía Homero. Además, es el próprio Orozco quien nos ofrece también la explicación de la relación de 

la sirena con la música: “Se llaman sirenas por la música que producen”. (...) Sin embargo, la fuente  

literária más cercana para la configuración alégorica de todo el mundo infernal (...) es el auto 

Sacramental de Calderón de la Barca “El Valle de la zarzuela” de 1655, en el que cobran vida algunos 

de estos personajes infernales, permitiéndonos conocer toda su significación. En esta obra es la Culpa, 

representada por una sirena, la protagonista de la obra, a la que va a vencer la Virgen Maria. Dualidad 

del bien y del mal con  el concurso de la música (...)’ (ALVAREZ, 1995:14-15) 



 220 

Maria Isabel Rodríguez López tece várias considerações sobre a simbologia maléfica 

da sereia e da música, da sua fixação na arte, da existência de fontes que mostram a 

execução instrumental de instrumentos musicais cordofones pelas sereias já desde a 

Idade Média. Tal como Rosario Alvarez, esta autora liga o tema das sereias a 

Calderón de la Barca. 

 
‘(...) La sirena y su música, símbolo de la tentación, fue un asunto muy habitual en las miniaturas de los 

manuscritos iluminados, que contienen un extraordinário repertório iconográfico de instrumentos 

musicales integrado por cordófonos frotados de diversos tipos (..) especialmente en el siglo XIII, a 

veces formando parte de la decoración de las mayiúsculas iniciales de dichos manuscritos (...). Entre 

los siglos XV y XVIII se denomino emblema (...) a una imagen enigmática provista de una frase o 

leyenda que ayudaba a descifrar un oculto sentido moral que se expresaba más adelante, en verso o 

prosa; tales imágenes fueron utilizadas como fórmulas o vehículos para la alegorización. El tratadista 

milanés Andrea Alciato, pionero en este género literário, incluyó a las sirenas para su emblema 115, 

cuyo mote reza con la frase “el impudor”. (...) Junto a estas imágenes enigmáticas y emblemáticas, el 

teatro cortesano barroco fue también uno de  los médios más expresivos de la alegoria, y en el marco 

del tema que nos ocupa merece ser citada la obra de Calderón de la Barca que lleva por título El golfo 

de las sirenas, estrenada como “fiesta de Zarzuela” en el Palácio de Madrid el diesisiete de enero de 

1657, ante la corte de Felipe IV. Aunque inédito, el único de los ejemplares que se conserva 

parcialmente de la música de esta obra teatral está en la Biblioteca de la Universidad de Lisboa y 

constituye, sin duda, un magnífico ejemplo e interpretación emblemática del mundo dada por el teatro 

cortesano barroco (RODRÍGUEZ, 2010: 52) 

 

 

Nas tragicomédias portuguesas a dualidade entre bem e mal, expressa através da 

música e da dança, ocorria na presença de diabos bailadores (TÉRCIO, 1999: 121). A 

tentação pela dança aparece no Dramma tragicómico em obsequio de S. João 

Nepomuceno, apresentada em 1753 no Real Colégio das Artes da Companhia de Jesus 

(TÉRCIO, 1999: 121). Neste drama uma das personagens, o Rei Venceslau, para 

arrancar  do Santo os segredos da sua esposa, lisonjeia-o com músicas e danças.  

Na arte europeia, o tema da tentação pela  Música foi tratado pelo pintor 

espanhol Francisco Zurbarán. Na Tentação de S. Jerónimo vemos um grupo de 

mulheres que tocam tentando fazer com que caia em tentação. O santo parece 

horrorizado e estende os braços, tentando repeli-las. 
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193. Francisco de Zurbarán. A tentação de S. Jerónimo, óleo sobre tela, 1639.283 
 

 
 

No convento de S. Paulo da Serra de Ossa (portaria) encontramos outros 

painéis de azulejos com relevância para esta dissertação. São dois frades, um em cada 

painel de azulejos, ladeando a porta, ao jeito de figuras de convite. Um deles recebe o 

visitante, convidando a entrar, com o gesto da mão e a legenda Venit. O outro, do lado 

oposto, impõe silêncio, com o dedo indicador sobre a boca e a legenda Silentio. Esta 

alusão ao silêncio é muito importante, pois as especificidades de tal ordem eremítica 

assim obrigavam ao respeito e a uma atmosfera própria ao isolamento e à meditação; 

em suma à ausência de qualquer som humano desnecessário. 

 

                                                
283Fonte (URL):http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_de_Zurbar%C3%A1n_023.jpg 
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194. Oficina do Mestre P.M.P. Frade pedindo silêncio, antigo Convento de S. Paulo da Serra de Ossa, 
Redondo. Foto© Luzia Rocha 

 
 
 

Noutras dependências do convento, encontram-se mais representações de 

eremitas com motivos musicais. É o caso de um painel representando as tentações de 

S. Antão284. Vemos S. Antão  (ou António do Egipto) sentado, com capuz e cabeça 

baixa, tentando ler, ao mesmo tempo que é importunado por dois demónios. Um 

porco (símbolo demoníaco) está também a seu lado. Em segundo plano, na sua 

cabana, está pendurado um sino. Este tema foi tratado de forma particular por 

Ieronimus Bosch numa pintura parte integrante das colecções do Museu Nacional de 

Arte Antiga.  
 

                                                
284 A mesma cena (sem elementos musicais) encontra-se representada num painel de azulejos da Quinta 
de Mil Flores, actual Embaixada do Brasil, em Lisboa. 
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195. Policarpo de Oliveira Bernardes. Tentações de S. Antão, antigo Convento de S. Paulo da Serra de 
Ossa, Redondo. Foto© Luzia Rocha 

 
 
 

Na Portaria Nova do convento de S. Paulo encontramos novo painel com 

eremita e sineta. No entanto, esta figura tanto serve para representar um santo, 

‘S.THEONAS’285, no convento de S. Paulo, como um frade anónimo, no Palácio do 

Correio-Mor em Loures. 

         
 

196. Desconhecido(s). S. Teonas e frade eremita, antigo Convento de S. Paulo da Serra de Ossa e 
Palácio do Correio-mor, Redondo e Loures. Foto© Luzia Rocha [V - E] 

 
 

                                                
285 Possivelmente trata-se de S. Teonas, Patriarca da Alexandria no séc. III d.C. 
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V.6.  Milagres 

Na Sacristia do antigo Convento da Graça em Torres Vedras encontramos três painéis 

relatando milagres. Trata-se da história milagrosa do beato Gregorio Celli, também 

conhecido por Gregorio Verucchio286.  

 O pai de Gregorio Celli de Verucchio morreu antes do seu filho completar os 

quatro anos de idade. A partir desse momento a mãe da criança, que se encarregou da 

sua educação, dedicou-se a prepará-lo para o serviço de Deus. Quando completou 

quinze anos, ele e a sua mãe decidiram consagrar-se a S. Agostinho e a Santa Mónica. 

Ele tomou o hábito dos ermitões de S. Agostinho e viveu cerca de dez anos num 

convento, construído com a fortuna da mãe, onde foi exemplo de virtude, tendo 

convertido inúmeros hereges e pecadores à doutrina de Cristo. No entanto, depois da 

morte de sua mãe, outros religiosos que o invejavam decidiram expulsá-lo do 

convento que havia sido construído com o seu próprio património. Vendo-se só e 

abandonado pelos seus próprios irmãos, Gregorio recorreu aos franciscanos do Monte 

Carnerio, cerca de Reati, que o acolheram. Aí ficou até morrer, segundo a lenda, até 

aos 118 anos de idade.287 

 Foi na hora da morte que ocorreu um milagre na vida de Gregorio Celli. Conta 

a lenda que a mula que transportava o seu cadáver ao cemitério de Reati se desviou, 

por intercessão de uma mão invisível, em direcção a Verucchio. Quando a mula 

chegou ao  destino os sinos começaram, milagrosamente, a repicar, celebrando a sua 

chegada. 

 A última parte da história está fixada num painel de azulejos da igreja da 

Graça em Torres Vedras. Em primeiro plano vemos o beato em oração, iluminado por 

uma luz divina. Em segundo plano, vemos o seu corpo a ser miraculosamente 

transportado por uma mula de volta a Verucchio. Na torre da igreja está o sino, 

elemento fulcral da história. As cartelas esclarecem o significado do painel: em cima 

‘O B.Gregorio Verucchi es. (?) ao p. expirar em o ermo do monte Camerio, dice que 

viria huma mulla indomita mandada por Deus a levar seu corpo ao conv.to de 

                                                
286 Verucchio é uma cidade italiana. 
287 A informação sobre o milagre do Beato Gregorio baseia-se num documento assinado pelo notário da 
família Celli. O historiador P.H. Torelli, especializado nos Ermitas de S. Agostinho, terá passado as 
informações de tal documento aos bolandistas (um ramo dos Jesuítas). Fonte (URL): 
http://www.eltestigofiel.com/lectura/santoral.php?ids=1582 
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Verucchio’; em baixo, ‘Morto o S.to socedeo como tinha ditto, e os sinos do convento 

repicaram per si’.  

 
 

197. Oficina de P.M.P. Milagre do Beato Gregorio Verucchio, Sacristia da igreja do antigo Convento 
da Graça, Torres Vedras. Foto Luzia Rocha [V - F] 

 
 

Na mesma sacristia encontramos outro painel sobre os milagres atribuídos a um beato 

de nome Hugolino. Muito possivelmente tratar-se-á de um eremita italiano, o beato 

Hugolino de Gualdo Cattaneo (Úmbria, Itália) também pertencente à ordem dos 

eremitas de S. Agostinho. O culto deste beato desenvolveu-se pelo facto de, bastante 

tempo após a sua morte, o seu corpo ter sido encontrado incorrupto. A ele se atribuem 

diversos milagres. O painel de azulejos mostra o corpo do santo na sua sepultura, 

incorrupto, perante a admiração dos que observa, tal milagre. É rodeado por uma luz 

divina e segura um ramo de açucenas, símbolo de pureza. Temos duas cartelas com as 

seguintes citações: em cima, ‘O B. Vgolino de Corona (?), 30. annos despois de 

enterrado obra grandes milagres’; em baixo, ‘Lança no mesmo tempo de seu coraçam 

hum ramo de assucenas: dá vista a huma mulher cega, e em aplauso destes milagres 

os Anjos repicão os sinos. ano de 1508’. Do lado direito do observador vemos o 

exterior de um templo. Perante a admiração de três homens, dois anjos que fazem os 

sinos repicarem celebrando e anunciando o milagre. Novamente, o sino assume uma 

posição musical  privilegiada na ‘difusão sonora’ da obra milagrosa de Deus. 
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198. Oficina de P.M.P. Milagre do Beato Hugolino de Gualdo Cattaneo, Sacristia da igreja do antigo 
Convento da Graça, Torres Vedras. Foto Luzia Rocha 

 
 
 

Na sacristia da igreja da Graça ainda se encontra a representação de um terceiro 

milagre: o do beato João de S. Guilherme, conhecido como ‘castelhano’. Não há 

grande certeza se este também será um milagre agostiniano; mas o local onde tudo se 

desenrola, Arenas de San Pedro288 teve um convento da ordem, o Convento de San 

Agustín, destruido e incendiado durante a guerra da Independência. No painel vemos 

João de S. Guilherme, que esteve em êxtase durante cinquenta anos, ao ter uma visão 

de Cristo crucificado. Está ajoelhado junto a uma árvore, tem uma auréola, veste um 

hábito de monge e tem pousado no chão um chapéu e uma bengala. Numa árvore 

aparece-lhe um grupo de anjos que rodeiam a hóstia sagrada. No seu interior está 

Cristo crucificado na cruz, ladeado por sua mãe e João. As três cartelas ajudam na 

decifração do conteúdo do painel. A superior refere: ‘O B.P. IOAM de S. Guilherme, 

castelhano’ ; a inferior, ‘No convento de Arenas sahindo ao campo despois de dizer 

Missa, vio sobre hua árvore o Sacram.to e ficou extatico por espacio de 50 annos’. 

Uma outra cartela superior indica: ‘Volta o BP Ioão de S. Guilherme para o seu 

convento passado o extazi; anno de 1440’ e ‘Nam o conhecem os Frades do seu 

conv.º por serem já mortos todos os do seu tempo’. 

 No caso deste painel, a representação musical não está directamente 

relacionada com o milagre. Aparece numa cena campestre que separa momentos 

                                                
288 Província de Ávila, Comunidade de Castilla y Léon, Espanha 
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cronologicamente distintos da história. Um dos pastores representados toca um 

instrumento aerofone, possivelmente uma  flauta de bísel.  
 
 

 
 

199. Oficina de P.M.P. Milagre do Beato João de S. Guilherme, Sacristia da igreja do antigo Convento 
da Graça, Torres Vedras. Foto Luzia Rocha 

 

 

O facto destes religiosos pertenceram à ordem dos Agostinhos não é coincidência 

havendo uma intenção de glorificar a ordem que habitava o convento da Graça de 

Torres Vedras. Os painéis têm, assim, a função de fazer perdurar na memória 

colectiva e nos séculos vindouros os milagres  que Deus operou, por intermédio dos 

religiosos desta ordem. A música assume um papel importante em dois deles, na 

história do beato Hugolino e na história do beato Gregorio Verucchio. 
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V.7. A Música nos azulejos dos Colégios Jesuítas de Santo Antão (Lisboa), 

Espírito Santo (Évora) e S. João Evangelista (Funchal – Madeira) 
 

A Companhia de Jesus teve a sua origem no ‘Voto de Montmartre’ realizado em 1534 

por Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Pedro Fabro, Nicolás de Bobedille, Diego 

Lainez, Alfonso Salmeron e Simão Rodrigues (este último, português). Este voto 

representava um compromisso de pobreza e castidade de dedicação ao próximo 

através da predicação da palavra de Deus e da prática da espiritualidade por meio dos 

‘Exercícios Espirituais’289. 

Em 1540 o papa Paulo II, na sua bula ‘Regimini Militantes Ecclesiae’, 

reconhece oficialmente a existência da Companhia no seio da Igreja Católica. Os altos 

níveis de cultura e educação da maioria dos seus membros, quase todos  provenientes 

de classes sociais altas, permitiram a abertura de colégios jesuítas por todo o mundo. 

Só em Portugal, no século XVIII, existiam pelo menos 17 colégios290, repartidos pelo 

continente e ilhas, que asseguravam tanto as necessidades de formação dos jovens de 

classes sociais altas como as dos novos membros da companhia. Apesar da 

formação/educação institucional não ser um dos objectivos traçados pelo grupo 

inicial, os jesuítas acabariam por ser especialmente conhecidos pelo número invulgar 

de excelentes académicos e homens de cultura que possuíam na sua ordem e pela rede 

de colégios espalhados por vários continentes (HOLLER, 2005). 

A prática e ensino da música na comunidade jesuíta foi relegada para segundo 

plano por Ignacio de Loyola, já então superior da ordem. No seu primeiro 

regulamento menciona-se claramente que não se deve usar nem o órgão, nem o canto. 

Esta proibição não está relacionada com nenhuma aversão à música; Loyola só 

defendia que os sacerdotes da companhia deviam prestar atenção aos bens espirituais, 

sobretudo à catequese, confissão, predicação, etc. A música podia ser um elemento 

ocioso e de distracção, que desviaria a atenção dos sacerdotes das suas obrigações 

(HOLLER, 2006: 132-133). Mas Ignacio de Loyola teria sempre problemas com os 

colégios de países com una forte tradição musical, como no caso do colégio de Viena, 

                                                
289 ‘Companhia de Jesus’ in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Editorial Enciclopédia 
Limitada, Lisboa/Rio de Janeiro, p. 261. 
290 Colégios datas de fundação: Lisboa (1541); Évora (1553); Braga (1560); Bragança (1561); Funchal 
(1570); Angra (1570); Ponta Delgada (1591); Faro (1599); Portalegre (1605); Santarém (1621); Porto 
(1630); Elvas (1644); Faial (1652); Setúbal (1655); Portimão (1660); Beja (1670); Gouveia (1739). 
(HOLLER, 2006: 47) 
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que insistiu em incorporar a música, não apenas vocal, como também instrumental na 

sua liturgia (HOLLER, 2006: 135). Enfrentando sucessivas situações de 

desobediência, teve de fazer algumas cedências. Segundo a Crónica de Polanco de 

1555, Loyola decidiu  permitir o uso do coro no colégio da Companhia de Roma, mas 

com algumas restricções: só os ofícios de Vésperas poderiam ser cantados aos 

domingos e dias festivos em faux-bourdon (HOLLER, 2006:137). A Companhia de 

Jesus foi criada após o Concílio de Trento e, apesar das novas regras aí estipuladas 

sobre o uso da música na liturgia, o ensino desta disciplina no seio da instituição foi 

deixada a cargo, maioritariamente, a professores laicos. 

Em Portugal, a ausência de indícios de ensino da música nas instituições 

jesuítas mostra-nos que as práticas musicais eram divergentes comparativamente a 

outros colégios europeus. Sabemos, desde o século XVI, qual era o tipo de formação 

académica dada no seio da comunidade portuguesa, onde não se incluía a música291. 

Mas tal não significa que a música não fosse utilizada em diferentes momentos e 

circunstâncias. Indica-nos Francisco Rodrigues : 
 

‘A música, a pintura e a architectura nunca os Jesuítas as cultivaram de propósito nem 

crearam escola que formasse artistas. (...) Occupada [a Companhia de Jesus] na grande obra da 

salvação das almas emprega com ardor os meios que primaria e directamente conduzem para esse fim 

nobilíssimo; dos ouutros lança mão, quando as conveniências lhos aconselham ou as circunstancias 

lhos offerecem. Foi assim que os Jesuítas que se distinguiram nalguma daquellas artes, ou entraram na 

Companhia já mestres, ou se formaram por inclinação e talento particular. Artistas seculares suppriam 

a falta dos próprios, quando estes minguavam. A musica emprestava-lhes frequentemente as suas 

melodias para realçarem o brilho das festas escolares, para augmentarem oculto das igrejas, e também 

para attrahirem suavemente à fé de Christo os gentios de além-mar. Particularmente no theatro 

encontrava bom emprego a arte musical para os coros que, segundo as regras classicas, iam 

interpretando no decorrer da acção os sentimentos dos actores, e com frequência encarecem 

documentos contemporaneos a perfeição de música e vozes. Acho notícia que o Jesuíta P. José Leite 

compusera a musica para o drama allegorico intitulado Angola Triunphante e contou a Gazeta de 25 de 

Julho de 1720 que nesse drama havia coro excelente de vozes e instrumentos292’ (RODRIGUES, 1917: 

490-491) 

 

                                                
291 Consultar a obra de Federico Palomo, Fazer dos Campos Escolas Excelentes - Os Jesuítas de Évora 
e as Missões do interior em Portugal (1551-1630), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, s.d., 
pp.202-210.  
292 Informação confirmada na Gazeta de Lisboa. 
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No século XVIII existem referências que nos comprovam a existência de 

práticas musicais em algumas celebrações. Em 1713, por exemplo, introduziu-se uma 

nova solenidade, o canto do Te Deum no último dia do ano (RODRIGUES, 1950:48). 

Esta prática, que representou uma grande mudança, repetiu-se em 1718, 1719, 

1720293, 1723294, 1747, 1750, 1753, 1754, sempre no último dia do ano. Francisco 

Rodrigues, citando a Gazeta de Lisboa, indica que na celebração de 1718 os 

estudantes de Santo Antão formavam um dos coros (que faria a parte do povo), em 

alternância com os outros coros e com músicos da Capela Real, pois ao evento 

assistiam Suas Majestades D. João V e Maria Ana da Áustria, reis de Portugal. O 

autor indica que ‘(...) tudo se executou segundo vontade real. (...)’ (RODRIGUES, 

1950: 50). Assistiram ao evento, para além de suas Majestades, o Cardeal da Cunha, o 

Patriarca, nobres do reino e cónegos da Patriarcal. No ano de 1719 o P. Cristóvão da 

Fonseca295, compositor, única referência a músicos jesuítas existente na bibliografia  

 

                                                
293 Na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa encontra-se uma partitura impressa, contendo a 
parte que a assembleia (povo) deveria cantar, em alternância com o coro dos estudantes de S. Antão. Te 
Deum que ha de cantar alternadamente o Coro de Musica & o Povo em canto chão, na Igreja da Casa 
Professa de S. Roque da Companhia de Jesus em 31 de Dezembro. Lisboa Occidental, Officina da 
Musica, 1720.  
294 Na Biblioteca Nacional de Portugal encontra-se partitura intitulada ‘Te Deum que há de cantar 
alternadamente o coro de Música e o povo em cantochão na igreja da casa Professa de S. Roque da 
Companhia de Jesus a 31 de Dezembro. (HOLLER, 2006, 143) 
295 Diogo Barbosa Machado, no tomo I da sua obra Bibliotheca Lusitana, tem uma entrada sobre o Pe. 
Cristóvão da Fonseca, contendo as seguintes indicações: ‘P. CHRISTOVAM DA FONSECA, natural 
de Évora, filho de João Duarte, e Luiza da Fonseca, e irmão não somente pela natureza, mas pela 
Religião do P. Francisco da Fonseca, da Companhia de JESUS (...). Com igual comprehensão penetrou 
as letras amenas, e as severas, sahindo em humas, e outras egregiamente instruído. No Púlpito foy 
ouvido com applauso, e na conversação com divertimento, a qual sendo muitas vezes jovial nunca 
degenerou em pueril. Praticou com summa profundidade a Sciencia do Contraponto, sendo hum dos 
mais famosos Compositores de Musica da presente idade, em cujas Obras se admirarão unidas a 
novidade da idea, com o gosto da consonância, sempre regulada pelos rígidos preceitos desta armonica 
Arte, sendo as principaes Obras que lhe conciliarão grande opinião ao seu nome o Te Deum, que se 
cantou no ultimo de Dezembro na caza professa de São Roque ao qual fez elle o compasso, e teve a 
assistência dos Princepes, e Nobreza desta Corte, composto com vario genero de instrumentos, como 
também de Psalmos, e Magnificat das Vésperas, que a mesma Casa Professa dedicou em 9. de Agosto 
de 1727. à Canonização de São Luiz Gonzaga, e Santo Stanislao Koscka, cuja suave consonancia assim 
de vozes, como de instrumentos, arrebatou as attençoens de innumeravel concurso, que assistiu a esta 
solemnidade. Para curar-se de hum estupor, partio para as Caldas da Rainha, donde voltando com tosse 
novamente se recolhe à Quinta da Torre-bella onde falleceo a 19 de Março de 1720. quando contaria 
46. annos de idade. Jaz sepultado no Collegio dos Padres Jesuítas da Villa de Santarém. (MACHADO, 
1741: 576-577) 


