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da época, compôs um ‘hino em canto figurado’ (RODRIGUES, 1950:50). Para a 

execução da obra do P. Fonseca foram armados cinco palcos. Cada um deles 

suportou três coros e respectivos músicos. No ano seguinte, a foi executada a 

mesma obra, não se sabendo se foi repetida com ou sem alterações. 

No ano de 1725 o Papa Benedito XIII concedeu o título de Protector das 

Escolas da Companhia de Jesus a S. Luís Gonzaga. A 20 de Abril de 1726 foi 

promulgado o decreto da sua canonização e a 31 de Dezembro de 1727 esta foi 

solenizada na Basílica de S. Pedro, juntamente com a do beato S. Estanislau Kostka. 

Em Portugal decorreram celebrações organizadas pelos colégios de várias cidades 

(pelo menos em Braga, Évora, Lisboa, Santarém), em datas diversas. Em Évora as 

celebrações decorreram no ano de 1727. Os festejos decorreram durante 11 dias (de 

5 a 16 de Novembro de 1727294). A Igreja do Real Colégio do Espírito Santo foi  

ricamente decorada, com flores e luxuosos panos, tendo sido celebradas Vésperas e 

várias missas cantadas. No Domingo, dia 16 de Novembro, as celebrações foram 

encerradas com uma magnífica procissão. Várias figuras de santos e alegorias, 

vestidas com luxo e jóias, foram transportadas em andores e o desfile contou com 

vários carros alegóricos. No seu decorrer foram vários os momentos musicais, com 

música vocal, instrumental e dança295.  Há ainda notícia de uma tragicomédia que 

contou com a assistência de suas majestades; Trata-se da obra Ludovicus et 

Stanislaus Tragico-Comoedia editada posteriormente em Évora, no ano de 1730, da 

autoria do P.M. Petro da Serra. Não há notícias da música, mas a parte textual296, 

escrita em latim, contém várias referências a participação musical – ‘Haec Chorus 

ex Orchestra’ ou ‘Chorus in Orchestra’. Esta obra foi uma de muitas representadas 

na primeira metade do século XVIII, com acompanhamento de coro e 

instrumentos297. Em Braga as celebrações decorreram em Julho de 1727 (pelo 

menos, nos dias 27 a 30) igualmente com celebração de Vésperas, missas cantadas e 

uma procissão, com maior movimentação de grupos musicais, comparativamente a 

                                                
294 De quarta-feira (5 de Novembro) a domingo (16 de Novembro). 
295 Consultar em Anexo a descrição de alguns dos momentos musicais que constam nas ‘Relações’ e 
‘Aparatos’. 
296 O texto encontra-se na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP, H.G. 6767). 
297 Outras representações: D. Cristóvão da Gama, P. Luís Álvares, Colégio da Universidade de 
Évora, 1704; Triunfo da Sabedoria, P. João de Moura,  Colégio das Artes de Coimbra, 1737;  Angola 
Triunfante, P. José Leite, Colégio de Santo Antão, 1720; Nepomuceno Silencioso, s.a., Colégio de 
Santo Antão, 1740; Concors Discórdia, s.a., Colégio das Artes de Coimbra, 1727 (RODRIGUES, 
1950: 300-303). 
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Évora. Em Lisboa, as celebrações decorreram em S. Roque e não em S. Antão-o-

Novo, nos primeiros dias de Agosto. D. Tomás de Almeida, o primeiro patriarca de 

Lisboa, participou nas celebrações.  

Existem também notícias sobre práticas musicais associadas a duas 

academias literárias que funcionavam nos colégios de Lisboa e Évora. Elze Vonk 

Matias (MATIAS, 1988:191-192), na sua dissertação de doutoramento sobre as 

Academias Literárias Portuguesas dos séculos XVII e XVIII, indica que funcionou 

no Colégio de S. Antão a Academia dos Retóricos sob a direcção do Rev. Padre 

José Leite. Sobre este assunto, a autora cita a Gazeta de Lisboa de 16 de Maio de 

1728: 

 
‘A Academia dos Retóricos (...) em 10 do corrente [decorreu] um Certame entre as Artes e as 

Ciências, o qual se continuou todo o dia, e nele se viram laureados entre os acroamas de excelente 

música, todas as ciências que se ensinam nas aulas do mesmo Colégio (...)’. 

 

Também a Gazeta de Lisboa de 11 de Maio de 1719: 

 
‘Quinta-feira da semana passada se recitaram no Colégio de S. Antão da Companhia de Jesus, várias 

declamações e poemas elegantemente compostos na língua latina (...). Pela manhã foram os assuntos 

as vantagens que os varões Portugueses faziam aos Romanos antigos. De tarde, mostrar quanto 

excederam às matronas Romanas as Portuguesas. Entre uma e outra declamação ou poema, se 

alternava a harmonia de vários coros de música, que fazia mais divertida a assistência destes actos a 

que concorreu convidada a Academia Portuguesa e grande número de pessoas doutas’. 

 

Sobre a Academia que funcionava no Colégio do Espírito Santo, em Évora, cita a 

Gazeta de Lisboa, 10 de Agosto de 1741: 

 
‘Na cidade de Évora pôs termo a 29 de Julho (com o fim do ano literário) às suas funções 

académicas o muito Rv. Mestre Manuel de Azevedo, Professor da Primeira Cadeira de Eloquência na 

Universidade de Évora; havendo sido o seu empenho elogiar o segundo século da sua sagrada 

Religião. O que conseguiu felizmente em quantas sessões académicas, em que se recitaram 

panegíricos, orações, prelecções, dramas, éclogas, poemas e outras composições eloquentes, havendo 

sido vinte desses congressos alternados com ajustes de sonoras vozes e instrumentos músicos. Foram 

os argumentos destas composições as virtudes, sabedoria, e actos egrégios dos heróis do segundo 

século da mesma Companhia, venturosamente semelhante aos do primeiro.’ 
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Na entrada ‘Jesuítas’ da enciclopédia Die Musik in Geschicht und 

Gegenwart  faz-se referência a muitos Jesuítas germânicos ligados à música (teoria 

e prática), mas somente a dois portugueses (HÜSCHEN, 1996: 1460-1475): Tomás 

Pereira298 e Cristóvão da Fonseca. O primeiro destacou-se como missionário e 

embaixador na corte do imperador chinês Kangxi; activo no século XVII, foi 

teórico, músico, construtor de órgão e outras maquinarias musicais. A sua 

actividade como construtor de instrumentos teve como pilar a Musurgia Universal, 

do jesuíta alemão Athanasius Kircher. Esta obra influenciou músicos e teóricos até 

meados do XVIII. Possui capítulos sobre acústica, construção de órgãos e outros 

instrumentos musicais automáticos. O segundo, Cristóvão da Fonseca, foi um 

compositor activo na primeira metade do século XVIII. São poucas as informações 

que temos sobre a sua vida e aprendizagem musical. É possível que tanto Tomás 

Pereira como Cristóvão da Fonseca tenham iniciado  a sua formação musical antes 

de ingressar no noviciado, uma vez que não existem registos concretos de aulas de 

música nos colégios da Companhia, apenas de algumas práticas esporádicas nos 

tempos livres. 

Outro aspecto que merece ser mencionado é o papel dos colégios 

portugueses no acolhimento e preparação de missionários para a evangelização das 

colónias portuguesas no Brasil, Goa, Macau, entre outras. Marcos Holler, na sua 

dissertação sobre a música nas missões jesuítas no Brasil, mostra claras evidências 

de uma utilização da música no Brasil que excedia todos os limites impostos pelos 

regulamentos da Companhia. E que eram muitas e diversas as prática musicais ali 

utilizadas e permitidas, apesar da proibição que vigorava na Europa. Os sacerdotes 

terão percebido que a música e o teatro eram formas de comunicação muito 

eficazes, e talvez uma das poucas coisas que cativava e despertava a atenção dos 

indígenas nativos. Por isso, em locais tão distantes da casa-mãe, noutros 

continentes, não terá havido pudor em desobedecer aos regulamentos, se tal fosse 

em favor do objectivo máximo a ser alcançado, ou seja, a conversão dos nativos à fé 

cristã. O mote da Companhia, que aparece em todos os livros impressos em 

Portugal, na primeira metade do séc. XVIII, é precisamente A.M.D.G., ou seja, ‘Ad 

Majorem Dei Gloriam’ (‘Para maior glória de Deus’) 

                                                
298 Sobre Tomás Pereira consultar: BARRETO, Luís Filipe (coord.), Tomás Pereira (1646-1708), um 
Jesuíta na China de Kangxi, Lisboa, Centro Científico e Cultural de Macau, I.P., 2009 
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De todos os colégios jesuítas portugueses, três ainda conservam o seu 

revestimento de azulejos: o Colégio do Espírito Santo (Évora), o Colégio de S. 

Antão (Lisboa) e o Colégio de S. João Evangelista (Funchal - Madeira).  

O Colégio do Espírito Santo, em Évora, foi construído no século XVIII 

para albergar um colégio de estudos superiores devido ao grande número de 

estudantes do sul do país. Inaugurado em 1553 funcionou nestas instalações até 

1759, altura da expulsão dos jesuítas de Portugal. Este núcleo, dedicado ao ensino e 

à formação de religiosos, era composto pela Universidade, Colégio de Nossa 

Senhora da Purificação (Seminário) e Igreja do Espírito Santo. Actualmente está 

instalada no edifício a Universidade de Évora.  

No reinado de D. João V foi ‘modernizada’ a decoração do edifício com a 

construção de uma nova ala que fechou o Pátio das Gerais dando-lhe a forma de 

claustros. Também houve a adição de cátedras de madeira do Brasil e o 

revestimento azulejar (em várias campanhas, possivelmente entre 1744 e 1749 - 

datas indicadas em duas salas), que encontramos na maioria das salas das Gerais. 

Túlio Espanca aponta a probabilidade dos painéis terem sido pintados na oficina dos 

Oliveira Bernardes (ESPANCA, 1959: 13). O facto de D. João V ter oferecido uma 

nova decoração ao gosto da época pode justificar-se pelo facto de  o seu irmão, D. 

José ter frequentado o colégio. Na Biblioteca Pública de Évora encontra-se 

correspondência trocada entre o monarca e o reitor299, onde o rei menciona que 

escolhe esta instituição para formar o seu irmão especialmente nas áreas da 

Filosofia e do Latim. Entre os restantes documentos, igualmente preciosos, 

encontramos uma descrição da distribuição das horas de trabalho de D. José, bem 

como de várias permissões e restrições, não havendo qualquer referência à 

frequência de aulas de música, ou outro assunto relacionado com esta disciplina.300 

A falta de referências parece indicar que a música não ocupava lugar no plano na 

educação do irmão de D. João V e, possivelmente, na estrutura curricular dos 

jesuítas. 

                                                
299 Cód. CXIV-232 
300 Dos manuscritos analisados, o único que menciona a música é um manuscrito que contem um 
índice – Index das Ordens & Visitas q Pertence ao P.e Prefeito dos Estudos – com uma lista de 
termos em ordem alfabética. Encontramos, assim, no fólio 122 ‘CANTIGAS vulgares nem toadas 
profanas não se permittão nas nossas representações.f.100:52’ e no fólio 141 ‘MUSICA em 
declamaçoens & orações. f.11:22. Nas Resas  & disputas do Spiritu Sanctu f. 67:24)’. O manuscrito 
não está datado e há a possibilidade de ser do século XVII ou XVIII. 
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Os painéis das salas de aulas que circundam o Pátio das Gerais são 

conjuntos temáticos, alguns relacionados com matérias leccionadas na universidade. 

É  exemplo a Sala 107 (‘Aula dos Géneros Literários’), Sala 110 (‘Aula de Latim’), 

Sala 114 (‘Aula de Geometria e Astronomia’), Sala 118 (‘Aula da Eneida’), Sala 

121 (‘Aula de Filosofia Metafísica’), Sala 122 (‘Aula de Geografia’). As salas 103 e 

104 têm representadas cenas de campo, pesca e caça. A sala 105 tem representada 

cenas de caça terrestre. A sala 106, os Meses do Calendário. Nas salas referidas, a 

música está presente em vários painéis, não sendo, no entanto, a temática principal.  
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TEMAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Campestres 1 3 3       1  8 
Caça  2  1        3 

Meses do 
ano, signos 
do zodíaco 

    2       2 

Mitologia      1      1 
Alegorias      2     1 3 
Literatura      1 4  1   6 

Geometria e 
Astronomia 

       2    2 

TOTAL 
(painéis com 
música/sala) 

1 5 3 1 2 4 4 2 1 1 1  

 

200. Painéis de azulejo com música (temáticas e distribuição por salas).  
 

 

As cenas campestres, de pesca e de caça encontram-se, com especial 

incidência, nas salas 103, 104 e 105. As representações de música que aqui 

encontramos estão de acordo com o estilo e padrões da época - o pastor com o seu 

oboé/charamela, a dança campestre e a trompa de caça. É de realçar uma cena de 

                                                
301 Este é o único painel com música que se encontra fora do Pátio das Gerais. Existem ainda outras 
zonas com azulejos da primeira metade do séc. XVIII mas sem representações musicais. É o caso do 
Átrio do Claustro (temática oriental), o Conventinho (temática sacra), Capela de Nossa Senhora da 
Conceição (temática sacra) e os azulejos do Centro do Mundo Octógono (quatro elementos). 
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caça terrestre algo exótica, a caça à avestruz. Na sala 106, o revestimento representa 

os meses do ano com o signo do zodíaco correspondente. A música aparece nos 

meses de Fevereiro (Peixes) e Junho (Caranguejo).  

 

 
 

201. Desconhecido. FEBVARIVS, sala 106, Universidade de Évora. Foto© Luzia Rocha [III - C] 
 

 
 

202. Desconhecido. IVNIVS, sala 106, Universidade de Évora. Foto© Luzia Rocha 
 

 

                         
 

203. Desconhecido. FEBVARIVS e IVNIVS (pormenores), sala 106, Universidade de Évora. Foto© 
Luzia Rocha 
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O pintor de azulejos não utiliza aqui a habitual figuração da Iconologia de Cesare 

Ripa. Parece antes utilizar modelos gravados. O mês de Fevereiro não é 

representado nem pelo rigor do Inverno, nem pelo frio ou pela velhice, como indica 

Ripa; o pintor escolheu representá-lo pelo seu lado mais exuberante, através de um 

cortejo de Carnaval. Vemos um grupo de mascarados que se dirige para uma casa, 

possivelmente para uma festa. Um alaudista integra este grupo liderado por um 

criança e por um cão. O instrumento que toca tem o cravelhame com forma 

incorrecta, assim como o número de cordas. Está a ser executado em posição 

invertida (possivelmente devido ao processo de decalque e cópia para o azulejo). A 

iluminação que vem da casa anfitriã sugere o cair da noite. Estamos no interior de 

uma cidade cujo casario lembra as cidades nórdicas. As árvores estão despidas 

sugerindo o rigor do Inverno. A cena tem ainda outro elemento musical, de presença 

menos evidente: o sino, numa torre de igreja. Junto à cartela com o nome 

FEBVARIVS, aparece o signo Peixes que entra no final do mês de Fevereiro. De 

igual modo, o mês de Junho também não usa os elementos típicos de Ripa, como as 

espigas, o camponês, etc. É aqui representada uma cena veraneante, com vários 

jovens nus que se banham, mergulhando na água. Alguns pastores tomam conta do 

seu rebanho, com uma certa languidez. Um desses pastores tem pousado a seu lado 

um instrumento musical aerofone, com uma embocadura muito semelhante à do 

calrinete. O instrumento não tem grandes detalhes, apenas um pequeno barrilete no 

final do tubo. Junto à cartela com o nome IVNIVS, aparece também o signo 

caranguejo, que entra no final do mês de Junho. Será muito provável que os 

banhistas tenham sido copiados de uma gravura de 1618 de Jacques Callot com o 

mesmo nome. 
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204. Jacques Callot, Os banhistas302 
 
 
 

 A sala 107 é chamada ‘Aula dos Géneros Literários’303. Num magnífico 

painel de azulejos alusivo ao nome da aula vemos personificações humanas dos 

diferentes géneros/estilos literários (‘STILORUM VARIETAS’): Elegíaco, Épico, 

Satírico, Cómico, Dramático, Trágico, Lírico. A génese ideológica deste painel  

remonta à Poética  de Aristóteles304. Da esquerda para a direita temos o Elegíaco305 

representado por uma jovem melancólica. O género Satírico é personificado por um 

sátiro caçando um javali. De acordo com Aristóteles (Poética) o satírico está ligado 

ao culto de Dionísio e à noção de ‘herói-trágico’. Esta influência literária explica a 

iconografia utilizada pelo pintor de azulejos.  

Outro painel que se encontra na sala 107 é a Alegoria da História e da Fama. 

Uma mensageira - a Fama – tocando trombeta, refere acontecimentos passados a  

um velho eremita. Junto ao eremita está a legenda ‘FACTA REFERT’ (‘relata  os 

                                                
302 Foto© Fine Art Museums os San Francisco. Fonte (URL): www.artstor.org , disponível para 
consulta em Dezembro de 2010. 
303 Este tópico também é tratado no capítulo sobre ‘Alegorias’ 
304 No primeiro capítulo da Poética Aristóteles desenvolve o conceito de poesia - ela é imitação da 
acção, praticada mediante a linguagem, a harmonia e o ritmo. Divide as espécies de poesia em: 
ditirambo, nome, comédia, tragédia, epopeia, etc. Quanto ao modo de imitar, todas as espécies se 
agrupam em duas grandes divisões, conforme a imitação se realiza mediante narrativa ou mediante 
actores; isto é, narrando o poeta os acontecimentos, seja na própria pessoa, seja por intermédio de 
outras, ou representando as personagens a acção e agindo elas mesmas. A matéria a tratar será, por 
um lado, a epopeia (narrativa) e, por outro lado, a tragédia e a comédia (dramáticos). Define a 
tragédia como uma imitação austera, que provoca terror e piedade; define a comédia como uma 
imitação de uma acção ridícula, que provoca prazer e riso. Aristóteles refere também que o 
espectáculo e a música, ainda que essenciais ao drama representado, não o são ao poema escrito. 
ARISTÓTELES, Poética, Tradução, prefácio, introdução e comentário de Eudoro de Sousa, Lisboa, 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2003, 7º ed. 
305 Composição poética na literatura grega e latina composta, geralmente, de hexâmetros e 
pentâmetros. A sua temática é consagrada ao luto e à mágoa. 
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factos’), enquanto a História, claramente identificada por uma legenda, é 

representada por um jovem de pena na mão. A personificação feminina da História  

aguarda  que o ancião lhe indique o que escrever. De acordo com Ripa, a História é 

a arte que  regista as mais notáveis acções dos homens, assim como a divisão das 

eras. São três os principais pressupostos a que obedece: a veracidade, a ordem e a 

consonância.306 Ripa também atribuí à Fama um instrumento musical, uma trompa 

(RIPA, 2007: 396). No painel temos representada uma trombeta. 

 

 
 

205. Desconhecido. Alegoria da História - Clio (pormenor), sala 107, Universidade de Évora. Foto© 
Luzia Rocha 

 
 

Clio, que também personifica a História aparece representada noutro painel da sala 

107, dedicado a Apolo e as Musas. Está à esquerda do observador, sentada. Um 

‘putto’ segura um escudo oval com a seguinte inscrição ‘QUAE COMMISCVITO 

VTILE DVLCI’ (‘Coisas que depressa transmitidas juntam o útil ao agradável’). 

Apolo segura a lira e está rodeado pelas nove Musas. Assume a forma de ‘Apolo 

Musageta’. Está coroado de louros e segura a lira de ouro, um dos presentes que seu 

pai, Zeus, lhe ofereceu. Representado no centro da composição, num plano mais 

elevado, Apolo faz-se rodear das nove Musas. Também elas filhas de Zeus, a sua 

mãe foi Mnémosine (a Memória). As Musas são: Clio (História), Euterpe (Poesia 

Lírica), Tália (Comédia), Melpómene (Tragédia) Terpsícore (Dança), Érato (Poesia 

Erótica), Polímnia (Canto), Urânia (Astronomia), Calíope (Poesia Épica). Em 

segundo plano vemos Pégaso a sair de uma fonte. Esta é uma alusão a um episódio 

                                                
306 RIPA, Iconologia, Edições Akal, 2007, vol.1, p. 477: ‘(...) La Historia es el arte mediante el cual, 
escribiendo, se describen y recogen las más notables acciones de los hombres, así como la división 
de los tiempos, naturalezas y accidentes, presentes y pretéritos, tanto de las personas como de las 
cosas, reuniendo además tres exigencias o requesitos; la veracidad, el orden y la consonancia .(...)’.  
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mitológico: quando as Piérides e as Musas se defrontaram num concurso de canto o 

monte Hélicon, com o prazer, inchou, ameaçando tocar o céu. Por ordem de 

Posídon (Neptuno), Pégaso bateu com o casco na montanha, intimidando-a a 

retomar as dimensões normais. O Hélicon obedeceu, mas do sítio onde o cavalo 

desferira a patada nasceu uma fonte - Hipocrene ‘a fonte do cavalo’. Os 

instrumentos representados são, da direita para a esquerda do observador: harpa, 

charamelinha, lira, charmela/oboé(?), alaúde, aulos e flauta de pã (no chão). Após a 

consulta da obra de Casare Ripa, Iconologia, verifica-se que não há uma cópia 

exacta dos atributos das musas, apesar de haver algumas coincidências com duas 

das listagens apresentadas por este autor:  

 

 

 RIPA - segundo o 
antiquário Vicentio della 

Porta 

PA
IN

EL
 RIPA - segundo Francesco 

Bonaventura 

PA
IN

EL
 

Musa Atributo  Atributo  

Euterpe Duas flautas  
[aulos?] 

X Flauta com outros instrumentos 

de vento a seus pés 

X 

Terpsícore Tem uma cítara na mão  Harpa X 

Polímnia Com o alaúde na mão e um 

plectro na outra 

X   

Calíope Livro para escrever feitos 

memoráveis de homens 

ilustres 

X Livro X 

 
206. Tabela comparativa de atributos das Musas em Ripa e no painel de azulejos. 
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207. Desconhecido. Apolo e as Musas (pormenores), sala 107, Universidade de Évora. Foto© Luzia 
Rocha 

 
 
 

O último painel da sala 107 com representação musical é uma alegoria ao Teatro da 

Vida Humana (THEATRUM VITAE HUMANAE). Este tema foi tratado com 

particular relevo nos séculos XVI e XVII. No séc. XVI foi famosa a obra do físico e 

humanista suíço Theodor Zwinger (2 de Agosto de 1533 - 10 de Março de 1588), o 

Theatrum Vitae Humanae (Basel, 1565). Este obra, um modelo de enciclopédia, foi 
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um importante compêndio de saber, reeditado em 1571, 1586, 1604. No séc. XVII 

destaca-se Otto van Veen (1555-1629), também conhecido por Otto Vaenius  (ou 

ainda Otto Venius). Foi um dos mais notáveis emblemistas flamengos. Estudou em 

Roma com Frederico Zuccaro de quem deve ter herdado o gosto pela alegoria que, 

por sua vez, transmitiu a Rubens no período em que o pintor foi seu discípulo 

(1596-1600). A sua obra foi também traduzida para espanhol, numa edição de 1612, 

com o título Teatro moral de la vida humana. É ainda mais relevante o facto de uma 

destas edições em castelhano existir em Mafra307. Esta publicação, da 

responsabilidade do Centro Ernesto Soares de Iconografia e Simbologia, indica que 

os trinta e sete painéis de azulejos do piso térreo do claustro do Convento de S. 

Francisco na Baía (Brasil), bem como de outros painéis colocados em Portugal e no 

Brasil, reproduzem gravuras deste Teatro Moral. Muito possivelmente, os azulejos 

de Évora são igualmente copiados de fontes gravadas. A cena que aí se encontra 

plasmada (‘Theatri Scena’) é, nada mais nada menos, do que um teatro dentro de 

outro teatro, o grande teatro do mundo. 

 

 

 
 

208. Desconhecido. THEATRVM VITAE HUMANAE, sala 107, Universidade de Évora. Foto© Luzia 
Rocha 

 

                                                
307 Na publicação ‘on-line’ intitulada Emblemas e Leitura da Imagem Simbólica no Palácio Nacional 
de Mafra - Esquissos para uma exposição virtual (URL: http://www.cesdies.net/iconografia-e-
simbolica/disciplinas - disponível para consulta em Novembro de 2010) encontra-se indicado na 
página 36: ‘(...) 23 *Theatro moral de la Vida Humana en cien emblemas; con el Enchiridion de 
Epicteto, y la Tabla de Cebes, Philosopho platónico , Antuérpia, 1733 [BPNMafra: 1-17-2-9 = em 
falta] Edição princeps de Bruxelas, 1672; tradução castelhana do Q. Horati Flaci emblemata 
(Antuérpia, 1607), incluindo 104 gravuras. 
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Num palco onde se desenrola o ‘Teatro da Vida Humana’ vemos seis personagens 

femininas alegóricas. Cada uma ostenta um escudo oval com inscrição: 

‘ORATORIA PICHERA RHETORICA’ (Oratória, Astúcia [?], Retórica) e 

‘HISTORIA POESIS CHRONOLOGIA’ (História, Poesia, Cronologia). Por cima 

destas figuras estão as seguintes inscrições: ‘TRIVMPHI VICTORIAE PRAELIA 

DEBELLATIONES’ (Triunfos, Vitórias, Combates, Dominações) e  

‘NAVIGATINES AMORES INFORTVNIA DISCORDIAE’ (Navegações, 

Amores, Infortúnios, Discórdias). Ladeiam estas figuras teatrais instrumentistas: 

duas delas, à esquerda do observador, tocam um instrumento aerofone (oboé?) e  

um cordofone friccionado (violone?); outras duas, à direita do observador tocam um 

instrumento aerofone (oboé) e um cordofone dedilhado (alaúde), acompanhando  

uma cantora. Alguns espectadores observam a cena. É difícil atribuir significado a 

esta cena. Poderá ser uma alusão a várias disciplinas ensinadas e estudadas no local 

onde se encontra o painel, uma sala do antigo colégio dos jesuítas. As alusões a 

‘luta’ e ‘vitória’ sugerem os exercícios públicos que faziam os estudantes dos 

colégios jesuítas, exercícios que, por vezes, tinham um carácter de duelo verbal, de 

confrontação dialéctica, exigindo o exemplar domínio da oratória, astúcia e retórica. 

Os azulejos poderão, assim, representar uma dupla luta: a interna, dos estudantes da 

instituição, e a externa, no ‘teatro da vida humana’, onde os saberes ali aprendidos 

garantiam uma sociedade ‘harmónica’ (simbolizada pela música), que vence os 

infortúnios da discórdia.308.  

 

                                                
308 Para a compreensão deste painel foi fundamental a preciosa ajuda do  investigador espanhol Luís 
Robledo. 
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209. Desconhecido. THEATRVM VITAE HUMANAE (pormenores), sala 107, Universidade de 
Évora. Foto© Luzia Rocha 

 
 

Na sala 110, a Aula de Latim, o revestimento azulejar ilustra partes das 

Bucólicas de Virgílio. Publius Vergilius Maro (‘Virgílio’) nasceu em 70 a.C. em 

Andes, no norte de Itália. Estudou advocacia, mas acabaria por se dedicar à poesia. 

A sua primeira obra, Bucólicas – do grego boukoloi ou ‘boieiros’ – é um conjunto 

de colóquios entre pastores que, de parte a parte, ora falam, ora ouvem, cheios de 

reflexões de carácter filosófico. Virgílio tomou como modelo Teócrito, poeta grego 
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do séc. III a.C., precisamente criador, com os seus Idílios, do género ‘bucólico’. As 

Bucólicas309  são também designadas Éclogas, que significa ‘poemas escolhidos’.  

Nesta sala são quatro os painéis de azulejos com música. Um deles tem 

representada a Écloga VII. O argumento da Écloga VII é retirado das Bucólicas  de 

Teócrito. Dáfnis310 convida Melibeu a assistir a uma competição poética entre 

outros dois pastores, Córidon e Tírsis. Estes cantam ao desafio versos consagrados 

às ninfas, aos pastores da Arcádia, a Diana, a Priapo, aos seus amores, ao gado, ao 

tempo, etc. O vencedor da competição é Córidon. É possível que Córidon 

personifique Virgílio e Tírsis, Teócrito, a quem Virgílio suplantou. Dáfnis 

personifica o imperador e Melibeu, a opinião geral, a qual coroou Córidon (Virgílio) 

acima de Tírsis (Teócrito). No poema de Virgílio os dois pastores encontram-se 

para cantar ao desafio, ou seja, versos alternados ou amebeus. Não há referência à 

dança ou à execução de instrumentos musicais, com excepção de um verso de 

Córidon: 
 

CÓRIDON: Ninfas Libétrides, nosso amor, inspirai-me um poema igual ao do meu Codro. Em 

verso, Codro faz coisas parecidas com as de Febo. Ou então, se não podemos todos fazer o mesmo, 

a minha flauta melodiosa vai ficar aqui pendurada neste pinheiro sagrado (GONÇALVES, 1996: 

69-70) 
 

 
 

210. Desconhecido. Virgílio, Bucólicas, Écloga VII,  (pormenores), sala 110, Universidade de Évora. 
Foto© Luzia Rocha 

                                                
309 Virgílio, Bucólicas, Lisboa, Editorial Verbo, 1996. Introdução, tradução do latim e notas de Maria 
Isabel Rebelo Gonçalves. 
310 Dáfnis é pastor. Aparece também noutras éclogas, como a V. Não confundir com a divindade do 
mesmo nome. 
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Neste painel de azulejos Córidon não aparece com uma flauta na mão, mas sim com 

uma charamela, muito relacionado com o ambiente pastoril desta época. Está a 

dançar ao som da gaita-de-foles de Tírsis. Este instrumento não é mencionado na 

Bucólica VII, nem mesmo a dança. Poderemos colocar a questão: terá o autor 

copiado a cena de uma outra fonte iconográfica, ou serão adições ao texto? A gaita-

de-foles tem aqui representada todas as suas partes constituintes: insuflador, fole, 

tubo melódico e dois bordões. De acordo com Ernesto Veiga de Oliveira, o modelo 

português de não costuma ter dois bordões311 e o insuflador costuma, geralmente, 

ser mais pequeno - apesar de serem representados insufladores deste tamanho na 

pintura portuguesa dos séculos XVI e XVII. Um modelo semelhante de gaita-de-

foles foi representado na obra de Michael Praetorius, ‘Syntagma Musicum’. 

Relativamente aos outros elementos do painel de azulejos (Dáfnis sentado sobre a 

azinheira, o rebanho, o novilho a beber do rio e as abelhas), encontram a sua 

justificação, mais uma vez, na fonte literária. São explicados por Melibeu: 

 
MELIBEU - Dáfnis sentara-se por acaso sob uma azinheira sussurrante. Córidon e Tírsis tinham 

reunido os rebanhos num só (...). Ambos na flor da idade, árcades ambos, iguais no canto, prontos a 

competir. (...) E então vejo Dáfnis. Quando ele, por seu lado, me vê e diz: ‘ Vem cá depressa, 

Melibeu. (...) Se podes parar um pouco descansa nesta sombra. Os teus novilhos virão pelos prados 

para beber aqui; aqui, o Míncio [rio] orla as verdes margens com cana delgada e zumbem enxames 

no carvalho sagrado [árvore consagrada a Júpiter/Zeus]’ Que fazer? (...) Abandonei, pois, as 

minhas obrigações para assistir à sua diversão. Então começaram os dois [Córidon e Tírsis] a 

cantar ao desafio, em versos alternados. As Musus queriam que eles se lembrassem de versos 

amebeus. Córidon cantava uns; Tírsis respondia com outros. (GONÇALVES, 1996:69) 

 

 

No painel é Dáfnis quem está sentado debaixo de uma azinheira, segurando um 

cajado onde está enfiada uma coroa de louros para o vencedor. Curiosamente, quem 

decidiu a disputa foi Melibeu, que não está representado no painel de azulejos. 

Atrás de Dáfnis está uma colmeia com abelhas, alusão à passagem ‘e zumbem 

enxames no carvalho sagrado’. 

Outro painel de azulejos representa a Écloga I e recorda a partida de 

Virgílio, espoliado quando os veteranos, no tempo de Octávio, ocuparam as suas 

                                                
311 O bordão ou roncão, ronca ou, ainda, ronco é, nas gaitas-de-foles portuguesas, sempre único, e 
sai para trás, pousando sobre o ombro esquerdo do gaiteiro (OLIVEIRA, 2000: 232) 
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propriedade em Mântua. A conselho de Pollion e de Cornelius Varus dirigiu-se para 

Roma, tendo  obtido de Octávio a promessa de restituição das suas terras.  A Écloga 

I evoca os malefícios da guerra civil, nomeadamente a expropriação de terras. O 

poeta é representado pelo pastor Melibeu  que se despede do pastor Títiro (a quem 

foram dadas terras). Títiro, que encontrou em Roma um jovem protector, está 

sentado a tocar enquanto toma conta do seu rebanho.  Pode, assim, desfrutar em paz  

os prazeres da vida pastoril, cantar a sua amada e gozar a fresca sombra das árvores. 

Melibeu está em pé, à sua frente. A referência musical do texto é à sua flauta: 

 
TÍTIRO: (...) Como vês permitiu [Octávio] que as minhas vacas possam andar por aí e que eu 

próprio possa ensaiar o que quiser com a minha flauta rústica. (GONÇALVES, 1996:27) 

 

 
 

211. Desconhecido. Virgílio, Bucólicas, Écloga I,  (pormenores), sala 110, Universidade de Évora. 
Foto© Luzia Rocha 

 
 

No texto não há nenhuma referência à gaita-de-foles que toca Títiro. Este 

instrumento tem uma incorrecção. Não tem tubo insuflador e o pastor sopra 

directamente para o tubo melódico. Há a escolha da gaita para representação do 

ambiente pastoril, em detrimento da flauta, que vem enunciada no texto. 

 O terceiro painel com música é baseado na Écloga II das Bucólicas de 

Virgílio. Num longo monólogo, o pastor Córidon lamenta o seu amor não 
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correspondido pelo pastor Aléxis312. Lembra-se como tentou agradar-lhe, causar-lhe 

ciúmes, cativá-lo com ofertas graciosas. Depois, cai em si e vê como é 

insignificante tudo quanto possui. Finalmente, desiludido, resolve entregar-se ao 

trabalho e esperar por outro amor. Outras personagens e elementos que temos no 

painel, nomeadamente Téstilis e a ninfa, o javali, o vento, os bois, representam uma 

parte do monólogo de Córidon:  

 
‘Ó cruel Aléxis, não dás importância aos meus cantos? Não tens piedade de mim? Vais fazer com 

que morra! Os animais gozam agora a frescura da sombra; os silvados ocultam verdes lagartos; 

Téstilis esmaga alhos, serpol e ervas aromáticas para os ceifeiros, cansados do calor violento. (...) 

Também tenho dois cabritinhos, com as peles ainda malhadas de branco, que encontrei num vale 

perigoso. Mamam numa ovelha duas vezes por dia. Guardo-os para ti. (...) Vem cá belo jovem! As 

ninfas trazem-te lírios em amplos açafates. É para ti que a cândida Náiade, colhe pálidas violetas e 

amplas papoilas juntando-as com o narciso e com a flor do endro perfumado. Depois, entretecendo-

os com uma caneleira brava e outras plantas aromáticas, matiza-os com maravilhas amarelas e com 

o suave arando. (...) És um tosco, Córidon! Nem Aléxis liga aos teus presentes nem Iolas o perderá, 

se competires com ofertas. Ai! Ai! Que queria eu, pobre de mim? De perdido lancei o Austro [vento 

temperado do sul] contra as flores e pus javalis nas frescas nascentes. (...) Vê: os novilhos já 

arrastam o arado suspenso no jugo e o Sol poente duplica as sombras que vão crescendo. Mas o 

amor continua a abrasar-me! (...)’(GONÇALVES, 1996:33-35) 

 

 
 

212. Desconhecido. Virgílio, Bucólicas, Écloga II, sala 110, Universidade de Évora. Foto© Luzia 
Rocha 

 

                                                
312 Tem sido identificado com Alexandre, escravo de Asínio Polião, oferecido a Virgílio. 
Comentadores antigos entenderam Aléxis como Augusto que, em sentido figurado, rejeitou Virgílio, 
por não lhe ter devolvido as terras confiscadas. 
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Córidon e Aléxis estão representados em segundo plano. Curiosamente o poema 

fala da flauta de Pã, como atributo musical do pastor, mas o pintor preferiu 

representar uma gaita-de-foles.  

 
‘(...) Ah! Se ao menos te agradasse viver comigo na simplicidade do campo, em humilde choupana, 

caçar veados e conduzir o rebanho de cabritos para o verde hibisco! Nos bosques, juntamente 

comigo, imitarás Pã a cantar. Foi Pã quem primeiro ensinou a ligar com cera várias canas (...) E 

não receies magoar os lábios com a flauta... (...) Tenho uma flauta feita com sete canas desiguais 

que em tempos me foi oferecida por Dametas. (...)’(GONÇALVES, 1996:34) 

 

 
 

213. Desconhecido. Virgílio, Bucólicas, Écloga II,  (pormenor), sala 110, Universidade de Évora. 
Foto© Luzia Rocha 

 
 

A gaita-de-foles, que apresenta bastantes semelhanças com a ‘zampogna’pela 

quantidade de bordões que apresenta (quatro bordões). Parece não ter representado 

o  tubo melódico e não está visível o tubo insuflador. 

 Sobre a escada que dá acesso à cátedra está representada uma cena da 

Écloga III. Aparentemente, é um painel sem iconografia musical. Mas uma análise 

ao texto de Virgílio permite identificar este painel como uma representação de 

canto. Os pastores Dametas (mais velho e tranquilo) e Menalcas (mais jovem)313  

encontram-se e começam a discutir. Cedo passam das ironias maliciosas e brejeiras 

a um desafio sobre os respectivos méritos artísticos, decidindo cantar ao desafio 

                                                
313 Note-se que no painel de azulejos estas figuras estão trocadas: o mais novo é Dametas e o mais 
velho  Menalcas. 
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(disputa amebea314). Os temas são os seus deuses predilectos, amores, poetas, flores, 

e animais do campo. O juiz é Palémon, que deverá escolher o melhor cantor. No 

final, Palémon decide que ambos cantaram igualmente bem, terminando com um 

empate.  

 

 
 

214. Desconhecido. Virgílio, Bucólicas, Écloga III, sala 110, Universidade de Évora. 315 
 

 

Na sala 114, a chamada ‘Aula de Geometria e Astronomia’, encontramos 

painéis sem música representado ataques a cidades fortificadas e dois painéis com 

representações musicais de bastante interesse. O primeiro destes painéis é cópia de 

uma gravura do tratado de geometria do jesuíta Manuel de Campos316. Esta 

gravura317 representa a mão de Deus que segura um globo celeste aberto (esfera 

armilar)318 com os símbolos do zodíaco gravados319. De cada lado, segurando a 

inscrição TRADIDIT DISPUTATIONI EORUM – Ecolas 3-21320, estão dois putti. 

                                                
314 No verso amebeu o 2º interlocutor deve dizer igual número de versos ao 1º interlocutor e sempre 
com soluções temáticas mais grandiosas, ou então contrárias às enunciadas. 
315 Imagem retirada de MENDEIROS, José, Os Azulejos da Universidade de Évora, Évora, 
Universidade de Évora, 2002 
316 Imagem reproduzida em catálogo de exposição (LEITÃO, 2008: 227). 
317 Gravura datada de 1728, com a inscrição ‘Eques D. Emanuel Gonzalues Ribeyro inv.’  e  ‘Carolus 
Grandi Sculp. Rome’. 
318 O tema da mão de Deus que segura o globo celeste é muito utilizado na Emblemática. Na obra de 
Henkel e Schöne (citada na bibliografia), um símbolo semelhante aparece (p.10). Tem a inscrição em 
latim ‘FATO PRVDENTIA MAIOR’  e o seguinte texto: ‘El judiciário astrologo, adivino; Sin juyzio 
juzga, y suele alçar figura; De lo que solo dios saber conuino; Ascondido a la humana criatura; 
Forçar mi libertad es desatino; El cielo, con su varia compustura; Si yo puedo hazerle resistencia; 
con el libré aluedrio, y la prudencia.’ 
319 Tal como na gravura que abre o tratado de Athanasius Kircher, Musurgia Universalis (1650) 
320 Não foi possível identificar a citação. Não se trata de Écloga 3-21 das Bucólicas  de Virgílio. 
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No nível inferior, oito putti estão a fazer medições com instrumentos matemáticos 

espalhados pelo espaço semi-aberto, como se se tratasse de uma parte de um 

claustro. O pintor de azulejos adaptou a gravura: ao meio colocou a mão divina e os 

putti seguram, em vez de uma cartela, um instrumento matemático e um 

instrumento musical (um sino pequeno). À esquerda e à direita estão nove putti, em 

vez dos oito da gravura, mantendo-se a semelhança em relação às actividades 

desempenhadas. O livro de cálculos matemáticos foi, curiosamente, transformado 

em livro de música (notação ilegível), reforçando a ideia da música como parte do 

Quadrivium.  

 

 
 

215. Carolus Grandi. Capa do Tratado de Geometria de Manuel de Campos SJ, 1728 
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216. Desconhecido. Alegoria à Geometria e Astronomia, sala 114, Universidade de Évora. Foto© 
Luzia Rocha 

 

                        
 

217. Livro de cálculos transformado em livro de música 
 

 
Esta representação tem uma carga simbólica muito parecida com a gravura que abre 

a ‘Musurgia Universalis’ (1650), do também jesuíta Athanasius Kircher, que nos 

mostra a posição dos jesuítas relativamente à música: esta fazia parte de uma ordem 

matemática e, como tal, era símbolo único da Ordem Divina expressa em números. 

É uma perspectiva germânica essencialmente racional. Kircher defendia a ideia de 

que o cosmos se podia traduzir em proporções musicais e que a harmonia musical 

correspondia à harmonia divina.321 

 O segundo painel com representações musicais será abordado mais à frente, 

neste capítulo. 

 

                                                
321 George J. Buelow, ‘Kircher, Athanasius’. Artigo do Oxford Music Online. Fonte (URL): 
http://www.oxfordmusiconline.com 
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218. Capa da Musurgia Universalis de Athanasius Kircher, 1650 
 



 254 

 Na sala 118, a ‘Aula da Eneida’ encontramos um painel que representa o 

seguinte episódio do Livro XII da Eneida: mau grado os conselhos do rei Latino e 

da sua esposa Amata, Turmo desafia Eneias para um combate singular. Entretanto, 

Turno faz enorme carnificina contra os troianos e Eneias fica ferido. Curado por 

Vénus, protectora dos troianos, Eneias, que inicialmente resolvera poupar Turno, 

retorna ao combate e, ao ver que Turno se apoderara dos despojos da deusa 

Minerva, mata-o em combate. À esquerda do observador um pastor observa a cena. 

Segura na mão um instrumento musical aerofone, representado com poucos 

pormenores, apenas com um barrilete no final do tubo. Trata-se de um instrumento 

aerofone (charamela/oboé?). 

 

 
 

219. Desconhecido. Virgílio Eneida (pormenor), sala 118, Universidade de Évora. Foto Luzia 
Rocha 

 

 

A sala 121, conhecida como ‘Aula de Filosofia e Metafísica’ possuía apenas 

um painel  com representação musical. Trata-se de uma cena bucólica onde um 

homem toca flauta transversal, num espaço ao ar livre, estando acompanhado por 

um cão. O instrumento tem poucos pormenores e está a ser executado para o lado 

inverso, possivelmente devido ao processo de decalque do desenho para o azulejo, 

que costumava fazer com que as figuras ficassem invertidas.  

A sala 122, conhecida como ‘Aula de Geografia’ tem painéis representando 

os elementos, os continentes, os sentidos e as estações do ano. Dois painéis têm 
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elementos musicais; um pequeno painel com uma cena bucólica (um jovem está 

sentado ao ar livre e tem na mão um instrumento aerofone, possivelmente uma 

flauta palhetada), e um  painel representando a ‘Água’. Segundo Empédocles322 a 

Água é um dos elementos constitutivos do mundo. No centro da composição vemos 

uma figura feminina, semi-nua, que personifica a água, um dos quatro elementos. 

Viaja sentada num carro alegórico de criaturas marinhas, puxado por dois ‘putti’. 

Antecedem-na e precedem-na tritões, um tocando trombeta e outro soprando num 

búzio. Os tritões tinham o poder de acalmar ou agitar as águas quando tocavam. O 

mar está agitado e, em segundo plano, está representado um navio. A cercadura tem 

uma cartela, no topo, com a inscrição ‘AQVA’323. 

 

 
 

220. Desconhecido. AQVA, sala 122, Universidade de Évora. Foto© Luzia Rocha [III - D - 2] 
 

 

O Colégio de S. Antão, em Lisboa, construído em finais do séc. XVI era 

destinado ao ensino secundário de jovens de classe alta. Não era um colégio 

universitário, como o de Évora. No edifício  encontra-se, actualmente, instalado o 

Hospital de S. José. O colégio Jesuíta de Santo Antão tem como particularidade o 

facto de ter assegurado, ininterruptamente e durante 170 anos (finais do século XVI 

a inícios do XVIII), a leccionação de disciplinas de cariz físico e matemático. Ali 

funcionou a Aula da Esfera. Apesar do seu nome indicar directamente o ensino da 

Cosmografia e Astronomia, com base no Tratado da Esfera de João Sacrobosco, 

nesta aula também se ensinava Geometria (baseada nos livros de Euclides), 

                                                
322 Filósofo eclético, médico e poeta, nasceu em Agrigento, na Sicília, no séc. V a.C. e foi discípulo 
de Anaxágoras, em Atenas. 
323 O painel foi descrito e analisado no capítulo ‘História’ (´Cortejos’) 
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Aritmética, rudimentos  de Álgebra, Trigonometria plana e esfera, Estática, 

Mecânica teórica, Óptica Geométrica, Matemática aplicada à navegação e 

Matemática aplicada à artilharia em unidades e academias militares324, Arquitectura 

e Engenharia militar, Pirotecnia, Balística, Cartografia, Perspectiva e Cenografia, 

Astrologia, Estática e Hidrostática, entre outros temas (LEITÃO, 2008). Esta 

tendência de feição prática, ou aplicada, surge em resposta a necessidades concretas 

do país. Por exemplo, Capassi, professor ligado à criação do Observatório 

Astronómico do colégio, foi enviado para o Brasil, por D. João V, para elaborar o 

mapa deste país.  

Não é possível datar com exactidão os azulejos que se encontram neste 

edifício, mas podemos identificar três produções diferentes. A mais antiga 

(identificável pela barra rectangular e mais simples), está aplicada numa escadaria 

secundária; a intermédia na escadaria nobre e no actual salão (antiga ‘Aula da 

Esfera’);  finalmente a mais recente que se encontra junto à sacristia da igreja, com 

una estética já diferente e com detalhes organológicos que nos indicam a sua 

proximidade à década de 1750, altura em que ocorreu o terramoto que destruiu 

tantos edifícios de Lisboa.  

A produção mais antiga tem essencialmente cenas de caça (chamariz de 

aves, caça ao veado, javali, raposa, lebre) e campestres. São muitas as cenas de caça 

com a representação da trompa. Algumas duplicações de cenas em diferentes locais 

comprovam que eram cenas copiadas, ou de gravuras ou entre oficinas. 

 

                                                
324 Após as guerras da restauração da independência verificou-se um maior apoio aos estudos de 
Matemática aplicada às actividades militares. Data dessa altura a criação da Aula de Fortificação e 
Arquitectura Militar. 
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221. Desconhecido. Caça ao javali, Hospital de S. José, Lisboa. Foto© Luzia Rocha 
 
 

 
 

222. Desconhecido. Caça ao javali, Hospital   dos Capuchos (antigo Palácio Mello), Lisboa. Foto© 
Luzia Rocha 

 
 

 

Na mesma escadaria secundária a música nas cenas campestres aparece 

representada por uma charamelinha de pequenas dimensões. Um instrumento  

semelhante, utilizado nas zonas rurais de Portugal, foi documentado por Ernesto 

Veiga de Oliveira (OLIVEIRA, 2000: 248). 
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248. Desconhecido. Palheta e charamelinhas, Hospital de S. José (antigo Colégio de S. Antão), 
Lisboa. Foto© Fundação Calouste Gulbenkian, Foto©Luzia Rocha 

 
 
 

Mais uma vez se verifica uma reutilização do material iconográfico-musical. Se 

compararmos um dos músicos dos painéis de S. Antão com um painel das colecções 

Berardo, veremos que se trata da mesma figura, utilizada em cenas completamente 

distintas. 

 

 
 

224. Desconhecido. Charamelinha (pormenor), colecção Berardo, Jardim Monte Palace, Funchal-
Madeira. Foto© Luzia Rocha 

 
 
 

Na escadaria nobre do edifício, que dá acesso à antiga ‘Aula da Esfera’ 

encontramos a música representada, novamente, em cenas de caça, bíblicas325, de 

                                                
325 A cena que representa a queda das muralhas de Jericó, com música, está tratada no capítulo sobre  
História (‘Cortejos’). 
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lazer e militares. Há uma cena muito curiosa e exemplar único da recolha efectuada 

para esta dissertação. Trata-se do enterro de um militar, acompanhado por três 

músicos, dois tambores e uma flauta transversal (executada para o lado inverso). É 

indiscutível a importância que o elemento músico-acústico assumia em combate, 

sendo muito importante a função do tambor. Mas o seu papel como elemento do 

cortejo fúnebre militar não costuma ser enfatizado na iconografia do séc. XVIII. Há, 

inclusivamente, o cuidado de colocar panos (ou camurças) sobre a membrana do 

tambor. Desta forma, obtém-se o efeito de surdina, o timbre ficaria alterado, mais 

escuro e profundo, em suma, mais adequado à cerimonia em questão. É curioso 

como este pequeno detalhe visual sugere, ao observador, uma imagem sonora 

completamente distinta. Fontes literárias da época mostram um paralelo entre esta 

imagem e a realidade. Trata-se de uma notícia da Gazeta de Lisboa sobre o enterro 

do Duque de Cadaval, D. Nuno Álvares Pereira: 
 

‘(...) Preparadas todas as cousas necessárias para o seu enterro, e dispostas as honras militares por 

ordem do Marquês de Marialva (...) se deu ordem à marcha. (...) As caixas e atabales cubertos de 

luto; e assim estas, como as trombetas tocavão destemperadas, e à sordina (...)’326 

 

 
 

225. Desconhecido. Música em enterro de militar, Hospital de S. José (antigo Colégio de S. Antão), 
Lisboa. Foto© Luzia Rocha 

 
 
 
Os mesmos músicos são reutilizados noutro painel da mesma escadaria (neste painel 

os tambores já não têm panos/camurças sobre a membrana). Também os 
                                                
326 Na Gazeta de Lisboa, 6 de Fevereiro de 1727, citado por Gerhard Doderer (DODERER, 2003: 12) 
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encontramos num painel da escadaria nobre do antigo Palácio Mello, actual 

Hospital dos Capuchos. Aqui os tambores são maiores. 

 

    
 

226. Desconhecido. Músicos Militares, Hospital de S. José (antigo Colégio de S. Antão) e Hospital 
dos Capuchos (antigo Palácio Mello), Lisboa. Foto© Luzia Rocha 

 

 
 

227. Jacques Callot, Exercices Militaires 
 

Estes músicos poderão ter sido copiados de gravura de Jacques Callot, 

possivelmente da capa de Exercices Militaires, de 1635.327 

                                                
327 Foto© Fine Arts Museums of San Francisco. Fonte (URL): www.artstor.org (disponível para 
consulta em Dezembro de 2010). 
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O revestimento azulejar da Aula da Esfera328 ilustra as matérias ali 

leccionadas: náutica, efemérides astronómicas (faziam-se registos de observações, 

como eclipses lunares, ou passagens de cometas), atlas e cartas (incluindo plantas de 

fortalezas), geometria aplicada a fortificações, etc. Conclui-se que este aparato 

iconográfico é baseado, na sua grande maioria, em gravuras de tratados 

matemáticos usados no ensino da Aula da Esfera e também na Iconologia de Cesare 

Ripa, mais precisamente na figura da ‘Geometria’329. A gravura  do tratado 

matemático de Jans Ciermans fornece elementos para o painel que poderemos 

denominar Alegoria da Geometria e Astronomia - instrumentos matemáticos 

(compasso, esquadro, globo celeste aberto – ou esfera armilar , etc), a figura 

feminina (alegórica),  e os putti. Para alem destes elementos, foram acrescentados 

no painel de azulejos outros instrumentos científicos, como o telescópio usado no 

Observatório Astronómico (em segundo plano à direita do observador) e um 

instrumento musical (à esquerda do observador).  

                                                
328 O Colégio de Santo Antão possuía um Observatório Astronómico e também um telescópio, um 
instrumento que era uma novidade científica no nosso pais. À sua criação estão associados os 
professores jesuítas Capassi e Carbone, dois de muitos professores estrangeiros que vinham para 
Portugal para leccionar disciplinas matemáticas. Também se destacou a figura do padre Eusébio da 
Veiga, que entrara na companhia de Jesus em 1731. Foi professor de matemática e filosofia neste 
colégio e publica o Planetário Lusitano. 
329 Confrontar com a descrição da ‘Geometria’ em Ripa, Iconologia, Akal, 2007, vol.1, p. 460 
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228. Jans Ciermans (1602-1648), S.J., Disciplinae Mathematicae Traditie Anno Institutae Societatis 
Iesu Seculari/ A P. Ioanne Ciermans Soc. Iesu. Matheseus Professor. – Louanii:apud Euerandum de 

VVitte, 1640  
 

 
 

229. Desconhecido. Alegoria da Geometria e Astronomia, Hospital de S. José (antigo Colégio de S. 
Antão), Lisboa. Foto© Luzia Rocha  [V - G - 1] 
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O instrumento musical representado é bastante estranho. É um cordofone tipo cítara, 

com 14 cordas visíveis e, possivelmente, mais duas ou quatro tapadas, o que 

totalizaria 16 ou 18 cordas. Uma outra corda faz a ligação entre a primeira do 

instrumento e um arco suspenso, ao que parece, flexível, e a uma espécie de pedal 

inferior. O executante dedilha as cordas com os dedos. Aparentemente, o pintor de 

azulejos tentou representar um monocórdio, instrumento de uma só corda 

primeiramente referenciado na Grécia, atribuindo-se a sua invenção a Pitágoras. Era 

usado essencialmente para ensino, afinação e experimentação matemática de 

intervalos musicais. A corda estavas fixa em dois cavaletes, sendo depois 

introduzido um outro movível. Não excluindo a hipótese do instrumento estar mal 

representado, pois deveria ter apenas uma corda, há que ter em conta que também se 

designava por monocórdio instrumentos com várias cordas quando estas eram 

afinadas em uníssono. Pode-se ainda sugerir que a corda vertical que liga o 

instrumento ao pedal e ao arco superior seja o cavalete móvel, e que as linhas 

verticais não fossem cordas mas marcações matemáticas de pontos-chave na 

medição de intervalos. De qualquer modo, faltaria representar a corda que atravessa 

o instrumento na horizontal. A posição de execução é completamente errada e 

impossível, pois o instrumento teria de estar apoiado, por exemplo, numa mesa, ou 

nos joelhos do executante, caso este estivesse sentado. 

 

 
 

230. Michael Praetorius, Monocórdio, Syntagma Musicum (Theatrum Instrumentorum), 1620  
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231. Desconhecido. Alegoria à Geometria e Astronomia (pormenor), Hospital de S. José (antigo 
Colégio de S. Antão), Lisboa. Foto© Luzia Rocha 

 

 

É inevitável a comparação com o painel de azulejos que se encontra no 

Colégio do Espírito Santo (Évora), na sala de Astronomia, com a mesma 

representação alegórica. A composição foi alterada, com diferentes traços ao nível 

da simetria, mas com alguns elementos comuns. A figura feminina encontra-se no 

centro da composição sentada num trono. Tem um elmo na cabeça, lembrando a 

deusa guerreira Atena/Minerva, segurando na mão direita uma lança. A esquerda 

segura as armas portuguesas, que estão apoiadas num globo terrestre (possível 

alusão ao domínio português de territórios espalhados pelo mundo). À esquerda do 

observador, o estudante que observava por um telescópio foi substituído por outro 

que trabalho com instrumento idêntico. À direita do observador, um homem 

(estudante?) malha o ferro – possível alusão musical à experiência de Jubal e 

Tubalkain, e um putti, igualmente copiado do tratado de Jans Ciermans 330, que 

                                                
330 Cópia do putti do lado esquerdo do observador que,  com um compasso, aponta para a figura 
alegórica representativa da Matemática. 
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aponta para um relógio, símbolo da ordem divina e lembrando que o tempo regula o 

mundo. Por fim, novamente o tocador de monocórdio.  

 

 

 
 

232. Desconhecido. Alegoria à Geometria e Astronomia , Sala 114 (Aula de Geometria e 
Astronomia), Universidade de Évora (antigo Colégio do Espírito Santo), Lisboa. Foto© Luzia Rocha  

[V - G - 1] 
 

 
 

233. Desconhecido. Alegoria à Geometria e Astronomia (pormenor), Sala 114 (Aula de Geometria e 
Astronomia), Universidade de Évora (antigo Colégio do Espírito Santo), Lisboa. Foto© Luzia Rocha 
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O instrumento é igual ao do painel lisboeta, mas tem representado 

simbolicamente cinco trastos e a corda horizontal do monocórdio já é visível. Esta 

visão da música, enquadrada  numa composição com disciplinas do Quadrivium 

(Aritmética, Geometria, Astronomia e Música) mostra uma visão algo arcaizante, 

ainda baseada nos pressupostos expressos no tratado Musurgia Universalis (1650) 

do jesuíta alemão Athanasius Kircher. Ele continuava a defender a ideia, ainda 

medieval, de que o cosmos se podia traduzir em proporções musicais e que a 

harmonia musical espelhava a harmonia divina.  A obra Phonurgia Nova (1673), 

também da autoria de Kircher, poderá igualmente sido uma fonte para esta 

representação. 

 
 

 
 

234. Athanasius Kircher S.J., Phonurgia Nova, p. 182,183, Dresherr, 1673331 
 

 

                                                
331Fonte, HAB Wolfenbüttel (URL: http://diglib.hab.de/drucke/21-4-1-phys-
2f/start.htm?image=00234 e http://diglib.hab.de/drucke/21-4-1-phys-2f/start.htm?image=00235, 
disponível para consulta em Dezembro de 2010) 
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A análise destes painéis não fica concluída sem se referir uma possível 

influência da obra de Robert Fludd (1574 - 1637), De Musica, de 1617. Célebre 

físico, matemático, astrónomo, cosmologista e defensor da Cabala, Fludd foi um 

neoplatónico que admite o geocentrismo e a unidade perfeita baseada numa 

harmonia universal que encontra a sua explicação nas perfeitas proporções de um 

sistema musical (CHECA, 2001: 66). Em 1617, na sua obra De Musica, teoriza  o 

seguinte: 

 
‘(...) Así pues, las proporciones conducen, sin duda, a la muy notable armonía mundana, 

proporciones por las que, operando la naturaleza de la luz primeiro en la naturaleza intermédia, se 

consigue la concordia indisoluble de todas las cosas y las orejas del intelecto son acariciadas por una 

música inexplicable, pues el instrumento de esta melodia, esto es, la máquina del mondo, es como un 

monocórdio cuya cuerda, por medio de la cual se logra el consenso de las partes, es la matéria 

intermédia de todo el mundo (...)’ (CHECA, 2001: 66) 

 

 
 

235. Robert Fludd. Monocórdio332 

                                                
332 Fonte (URL): http://www.sacred-texts.com/eso/sta/img/08200.jpg 



 268 

A comparação que Fludd faz da ‘máquina do mundo’ a um monocórdio 

conduz-nos à mesma ideia expressa nos painéis de azulejos de Lisboa e Évora.   

Tal como a ‘Aula da Esfera’ (Lisboa), a sala 114 da ‘Aula de Geometria e 

Astronomia’ também possui painéis com temática militar, embora sem motivos 

musicais. Os temas destas salas são coincidentes. Num dos painéis com temática 

militar de Lisboa vemos cerco. São representados vários detalhes militares como o 

acampamento, vários canhões que disparam em direcção a uma fortificação, e um 

grupo de soldados que se organiza segundo a técnica do quadrado (alusão às 

técnicas de estratégia militar). O centro da batalha está numa ponte, que dá acesso a 

uma torre fortificada. O exército que parte do acampamento pretende tomar de 

assalto a fortificação. Em primeiro plano, à direita do observador, um grupo de 

cinco homens, trajados com vestes nobres, concentram-se em torno de um mapa. 

Numa primeira análise, poder-se-ia concluir que se tratam dos chefes do exército 

atacante, decidindo a estratégia da batalha que decorre; no entanto, a leitura que 

apresento é a de que se tratam de alunos da Aula da Esfera estudando assuntos de 

Matemática aplicada à artilharia em unidades e academias militares ou analisando a 

planta de uma fortaleza. Tanto a cena de guerra como o conjunto de instrumentos de 

batalha (em baixo, primeiro plano) – canhões (um dos quais, partido), dois tambores 

militares (sem baquetas), uma trombeta (apenas é visível a campânula), entre outros 

-  servem como símbolos da arte da guerra. 

 

 
 

236. Desconhecido. Matemática aplicada à actividade Militar, Aula da Esfera, Hospital de S. José 
(antigo Colégio d S. Antão), Lisboa. Foto© Luzia Rocha 
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Outro painel da Aula da Esfera mostra uma cena de guerra, com um grupo 

de cavaleiros, do lado esquerdo do observador, a tocar trombetas. A música parece 

dar o sinal para o avançar das tropas. É também visível o acampamento militar. 

 

 
237. Desconhecido. Matemática aplicada à actividade Militar, Aula da Esfera, Hospital de S. José 

(antigo Colégio de S. Antão), Lisboa. Foto© Luzia Rocha 
 
 
 

Estes dois painéis foram inspirados em gravuras de Jacques Callot (1592-

1635), importante artista francês, nomeadamente na capa de ‘Les miseres  et les 

mal-heurs de la guerre’ (1633) e numa gravura intitulada ‘O assalto do General 

Inglês’ (1633). 

 

 
 



 270 

 
 

238. Jacques Callot, Gravuras com temática militar333 
 

 

O Colégio de S. João Evangelista encontra-se no Funchal, ilha da Madeira. 

Abre as suas aulas em 6 de Maio de 1570. Sabe-se que a igreja do colégio começou 

a ser construída em 1629 e que as obras se prolongaram  por todo o século XVII e 

primeira metade do XVIII. A igreja mantém ainda grande parte da pintura, talha e 

azulejaria originais. O revestimento de azulejos do coro alto, onde costumavam 

estar os músicos, é singular e de uma beleza única. Rui Carita indica: 

 
‘(…) As paredes do coro tiveram seu alizar azulejado servindo de espaldas à bancada dos coristas. 

Ao arrancarem-se os bancos saíram também os azulejos da parte inferior da parede, ficando apenas 

os painéis propriamente ditos. O tema é assunto relacionado com o canto e a música, pois era aí que 

ficava o coro do colégio  e os músicos. (…)’ (CARITA, 1987:98) 

 

Nestes painéis está representada uma grande variedade de anjos músicos e 

instrumentistas. No painel de maiores dimensões há uma exposição dos anjos 

músicos sem qualquer coerência de ‘ensemble’. Estão apenas dispostos e não 

formam conjuntos musicais. Os instrumentos são: cistre, órgão de tubos 

(incorrectamente representado), trombeta e charamelas. Há também cinco anjos que 

seguram partituras, com notação ilegível. 

 

                                                
333 Foto© Fine Art Museums of San Francisco. Fonte (URL: www.artstor.org , disponível para 
consulta em Dezembro de 2010) 
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239. Desconhecido. Anjos músicos e cantores Colégio de S. João Evangelista, Funchal,  Madeira. 
Foto© Luzia Rocha 

 
 

Este painel é, sem dúvida, uma cópia adaptada de parte da folha de rosto da 

obra Phonurgia Nova  do jesuíta Athanasius Kircher. A obra de Kircher parece ter 

sido, nesta primeira metade do séc. XVIII, uma referência para os jesuítas 

portugueses. Tanto a nível de conteúdo, como a nível iconográfico. 

 

 
240.  Detalhe da capa da obra Phonurgia Nova de Athanasius Kircher S.J., Dreherr 1673334 

 

 

Os restantes painéis representam solistas ou conjuntos instrumentais mais 

pequenos. É bastante interessante a representação de um violoncelo com excelente 

qualidade ao nível de pormenores organológicos. O arco é convexo, de acordo com 

os padrões da época. Igualmente interessante é a presença de dois pequenos 

tímbales, nada comuns nas representações de anjos músicos, tanto na iconografia 

portuguesa, como na europeia.  

 

 

                                                
334 Fonte HAB Wolfenbuettel (URL: http://diglib.hab.de/drucke/21-4-1-phys-
2f/start.htm?image=00005, disponível para consulta em Dezembro de 2010) 
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241. Desconhecido. Anjos músicos e cantores (pormenores), Colégio de S. João Evangelista, 
Funchal,  Madeira. Foto© Luzia Rocha 

 

 

Na igreja do Colégio de S. João Evangelista existe uma pequena capela dedicada a 

S. Quitéria335, com revestimento azulejar336.  
 

                                                
335 S. Quitéria -  o aparecimento desta devoção em Portugal é essencialmente dos princípios do séc. 
XVIII, aparecendo no Porto em 1706 na igreja do antigo Colégio da Companhia de Jesus. 
336 Este painel é analisado no sub-capítulo ‘Santos’. 
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Ao analisar e comparar os revestimentos azulejares destes três colégios, 

todos da primeira metade do séc. XVIII, verificamos que há, em primeiro lugar, um 

conjunto de temáticas recorrentes, como a caça, campo, pesca, ócio, jogos, cenas 

galantes, etc., e que as instituições religiosas não as excluem dos seus programas 

decorativos, apesar da sua natureza mundana. Em segundo lugar, verifica-se que os 

revestimentos dos Colégios de S. Antão e do Espírito Santo (Lisboa e Évora) são 

extremamente semelhantes.  O mesmo já não acontece com o revestimento do 

Colégio de S. João Evangelista (Funchal). Aparentemente, terá sido a distância 

geográfica que impediu uma aproximação estética como a que se verifica entre os 

colégios de Lisboa e Évora. Com um programa iconográfico totalmente distinto, 

temos apenas um painel de S. Quitéria, numa das capelas laterais, e os magníficos 

painéis com concertos de anjos, com uma diversidade de instrumentos fora do 

comum, que se encontram no coro alto, local onde se posicionavam os cantores. 

Seria pertinente pensar que a presença insistente da música nos 

revestimentos indicaria que existisse o ensino da música nos colégios jesuítas. No 

entanto, todas as fontes consultadas em Lisboa e Évora indicam uma ausência geral 

de referências ao ensino da música. Mas não à presença da música. A música estava 

muito presente no cerimonial jesuíta, como comprovam todas as Relações/Triunfos 

que relatam as celebrações desta comunidade religiosa. Inclusivamente, já nas 

tragicomédias do séc. XVII a música e a dança eram elementos constantes. Mas a 

presença da música na parte académica é outro aspecto. Não parece, de modo 

nenhum, que fosse ensinada música aos noviços ou aos alunos dos Colégios. Por 

exemplo, o investigador Rui Carita indica que, em meados do séc. XVIII,  a 

‘Livraria’ do  Colégio de S. João Evangelista (Funchal) dispunha de ca. 3500 

volumes, nas áreas de Teologia, Jurisprudência, Filosofia, Matemática, Medicina, e 

Belas Artes (CARITA,1987: 178). Ao consultar a lista pormenorizada de obras 

existentes nesta livraria, disponibilizada por este autor, verifico que não existem 

livros de música, mesmo dentro de outras possíveis categorias, como a Matemática 

(numa visão da música sob a perspectiva do ‘Quadrivium’) ou as Belas Artes (numa 

visão da música numa perspectiva mais generalista). 

A conclusão mais acertada é a de que a música presente nos azulejos dos 

colégios jesuítas não é um reflexo das práticas musicais no seio da instituição mas 

sim do modelo educativo dos jesuítas. A música aparece em íntima relação com 
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vários temas que são, precisamente, algumas das disciplinas ministradas nos 

colégios nesta época: Geografía, Astronomía, Filosofía, Metafísica, Filosofía Grega, 

Literatura, Matemáticas, Sagradas Escrituras, etc. É inegável que a música fazia 

parte do quotidiano religioso dos jesuítas. Era parte integrante de celebrações, 

procissões, tragicomédias e triunfos. Obviamente, com uma função celebrativa e, 

simultaneamente de deleite da vista e dos ouvidos. Mas, nas fontes literárias da 

época já citadas, é clara e evidente a constante justificação moral para desculpar o 

uso da música, bem como o seu deleite. E para tal, recorria-se à alegoria 

moralizante. Cada acto musical tinha a sua justificativa teológica e/ou didáctica. Tal 

como nos painéis de azulejo. Mesmo as manifestações musicais reais eram 

transportadas para uma dimensão moralizante altamente especulativa. Tal ideia 

pode ser reforçada pelos seguintes exemplos, relativos ao uso da música na 

procissão solene que comemorou  a canonização de S. Luís Gonzaga e Estanislau 

Kostka (consultar Anexo): 

 
 ‘(...) No vão [do carro alegórico], que debaixo de si occultava esta formosa Aula, formava hum 

Gabinete também quadrado, em que se tocavao bem temperados instrumentos, cujas vozes se fazião 

fora perceptíveis por huma janella (...); ao som daquelles instrumentos, acompanhava a melodia com 

que entoava o hymno Ave Maris Stella: hum choro de meninos muzicos, que na praça do Carro hião 

assentados, & vestidos à Trágica de seda igualmente rica (...), os quais reprezentavão o ESTUDO, 

DILIGENCIA, CURIOZIDADE, & APLICAÇAM, precisamente necessárias para subir ao throno da 

sabedoria (...)’ (ANDRADE, 1728:20) 

 

‘(...) Seguia-se hum carro em que se formou hum sertão cheyo de frescos, e aprazíveis arvores, entre 

as quaes se escondiao dezasseis negrinhos de nove para dez annos, vestidos todos da mesma sorte, 

com que vivem na África ... Junto ao mesmo carro se via hum contratador, que com vários 

instrumentos agradáveis à vista os hia com feliz engano illudindo, e prendendo; logo apparecia a mãy 

cantando, e com tristes vozes lamentando as duras prisoens, em que via a seus queridos filhos; mas 

respondendolhe o contratador ao som de hum acorde instrumento com harmoniosas vozes, e 

offerecendolhe as galantarias que levava, de repente se vio também cativa, e convertendo-se as 

tristezas em júbilos, formarão todos  hum alegre e jocozo baile, cantando a seu modo festivas letras 

(...), admirando naquelle jocoserio a destreza nas voltas, e nas vozes a consonância. Reprezentava 

este bayle na figura do contratador a cada hum dos  Varoens Apostólicos, quaes forao os Santos, que 

nos Andores se manifestavao, os quaes com o seu exemplo , e virtudes, com que commerciavão com 

o Céo, attrahião a si os coraçoens mais soltos, e livres, significados nos Negrinhos, e prendiao com 
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os vínculos suaves da Ley Divina a Idolatria mais obstinada, significada na mãy. (...)’ (OLIVEIRA, 

1728:121) 

 

 Fica ainda por esclarecer donde vinham os ‘meninos músicos’ e todos os 

instrumentistas destes carros triunfais. Braz de Andrade (ANDRADE, 1728: 7), na 

descrição das celebrações de Évora - canonização dos santos Luiz Gonzaga e 

Estislau Kostka - refere a vinda de clarins e atabales da Praça [militar] de Elvas, 

‘unicamente para este emprego [a procissão]’337. Mas não há mais referências que 

nos indiquem a proveniência de todos estes músicos. O mesmo se passa com os 

músicos que participavam nos dramas escolares jesuíticos. 

Conclui-se que o revestimento de azulejos não nos mostra a prática e ensino 

da música pelos jesuítas portugueses, nem transporta para este suporte as 

manifestações musicais das suas celebrações, mas sim a natureza teórica e 

especulativa da arte da Música na sua mais íntima relação com o conteúdo 

programático ensinado por estes religiosos. 

 

 

V.8.  Música e  Simbologia Musical nas Confrarias  

Os painéis da Igreja de Nossa Senhora da Piedade da Merceana (Alenquer) são 

testemunhos históricos de práticas musicais reais. As práticas musicais 

representadas estão ligadas à actividade da confraria que funciona desde o século 

XVI338, a Confraria da Real Casa de Nossa Senhora da Piedade da Merceana.  

As confrarias foram prestimosos auxiliares de ligação entre as estruturas 

eclesiásticas e o conjunto dos fiéis, bem como de manutenção e subsistência de 

muitas igrejas e capelas. Na Merceana foi  precisamente a confraria que mandou 

aplicar o revestimento de azulejos na sacristia e capela-mor. Também comprou ricas 

alfaias religiosas, tendo sido igualmente responsável pela manutenção do edifício ao 

longo dos séculos XVI, XVII e XVIII.  

Causa uma certa estranheza como uma localidade pequena, nas 

proximidades de Alenquer, desenvolveu tal dinâmica religiosa. Esta confraria 

acumulou riquezas e bens e, inclusivamente, desenvolveu uma prática musical 

                                                
337 Consultar Anexo. 
338 No acervo documental que se encontra na Igreja da Merceana os documentos mais antigos são do 
séc. XVI e testemunham o início de actividade da confraria.  
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regular associada às suas actividades. O culto deste local começou por volta do séc. 

XIV, altura a que se atribui o milagre do boi ‘Marciano’339. Reza a lenda que este 

boi, todas as tardes, se afastava da manada tornando a aparecer depois. O pastor, 

intrigado, espreitou o animal e foi encontrá-lo ajoelhado ao pé de um carvalho em 

cuja ramagem se encontrava uma pequenina imagem de Nossa Senhora da Piedade. 

O prior e os habitantes da Aldeia Galega decidiram ali construir uma ermida para 

abrigar a imagem. Mais tarde, por privilégio concedido pela rainha D. Leonor, foi aí 

construído um sumptuoso edifício. 

 A confraria da Merceana gozou de imensa popularidade nos séculos XVI, 

XVII e XVIII. As festas que se faziam a 25 de Março e no Domingo da Santíssima 

Trindade eram muito exuberantes e atraíam romeiros (‘círios’) de várias localidades 

da Estremadura, Ribatejo e Alentejo. Realizava-se a missa solene, procissão, 

tourada  e feira. Alguns destes momentos eram acompanhados por música, como 

atesta a documentação existente340. No verão os ‘embandeirados’ recolhiam esmolas 

nas cidades, vilas e aldeias onde existiam irmãos. Faziam-se acompanhar por 

músicos negros executantes de trombetas. A memória desta importante actividade 

da confraria está preservada nos painéis de azulejos, que se encontram actualmente 

in situ na sacristia da Igreja de Nossa Senhora da Piedade da Merceana. A bandeira 

mais preciosa, chamada ‘bandeira Rica, ou Real’ ia pontualmente a Salvaterra de 

Magos ou a Lisboa recolher as esmolas dos reis341.  

  O precioso espólio que ainda se conserva na Igreja da Merceana comprova a 

actividade da confraria. Também confirma a veracidade das cenas musicais 

representadas nos painéis de azulejos da sacristia. Destacam-se os dois Livros de 

Visitações, que cobrem os séculos XVI, XVII e XVIII e um livro de entradas. 

Apesar do bom estado de conservação dos livros, a caligrafia de alguns textos 

dificulta a leitura, quase ao ponto de a tornar indecifrável. A prática musical 

associada à actividade da confraria da Merceana está aqui bem documentada. No 

âmbito das ocasiões festivas e eventos principais, como a Missa Solene, havia 

acompanhamento de órgão e canto. Num inventário, de cerca de 1627, são 

                                                
339 Para mais informações sobre esta igreja consultar a publicação do Pe. João Marques, Merceana, 3ª 
edição. 
340 Informações retiradas do acervo documental da Confraria. 
341 Documentos manuscritos do acervo da confraria indicam que a ‘Bandeira Real’ era bordada a 
ouro. Outro excerto faz mesmo menção à ‘(...) passagem da bandeira Real por terras dalém do Tejo 
(...)’. São mencionados locais como Salvaterra, Coruche, Azambuja e Pontével. 
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mencionados os ‘órgãos que estão na sacristia’. Também há a indicação de existir 

‘huma estante grande’, ‘hum livro de cantoria’ e ‘hum organ pequeno’ que estavam 

no coro da igreja. Em várias visitas escritas pelo desembargador, no séc. XVII, 

indica-se ‘que os orgáos (...) se concertem e se affinem’. Também se manda 

comprar ‘hum missal dos novos, hum livro de canto’,  juntamente com uma cruz e 

lâmpada de prata e dois castiçais de prata  mais pequenos. Outro inventário mais 

tardio, já do séc. XVIII (17 de Maio de 17 [26?]), volta a indicar a presença da 

estante grande, livro de cantoria e órgão pequeno no coro da  igreja. 

 

 

 
243. Desconhecido.Psalterium Romanum, acervo documental da Igreja da Merceana, 1713, 

Typographia Plantiniana. Foto©  Luzia Rocha. 
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244. Desconhecido.   Livro de música, Invitatório, Cântico de Natal, acervo documental da Igreja da 
Merceana, Foto©  Luzia Rocha. 

 
 
 
 

      
 

245.  Niculaum Pezzana. Graduale Romanum. Livro de coro de grandes dimensões, acervo documental 
da Igreja da Merceana, 1725, Veneza. © Foto Luzia Rocha. 

 
 
 
 Num curioso excerto do séc. XVII o desembargador lança alguns avisos 

contra os gastos excessivos das festas solenes. Indica que o fausto em excesso deve 

ser suportado pelos próprios mordomos, não pelo dinheiro da confraria. Há a 



 279 

indicação da presença de músicos para o momento profano da festa, nomeadamente 

de trombeteiros e charameleiros, com as suas folias. 

 
 ‘Convem moderarem os gastos das festas (...) do que recebem desmollas em cada anno sobeje que dar 

as orfás e acudira as obras necessárias, por que atudo podem suprir não avendo exçeços no (?), pello q 

o Provedor e o cabido taixarão aos Mordomos o q devem fazer por conta da Caza q são correr (?) p 

elles, e os palanques necessários, trombettas, charamellas, suas [pellas?], e sua folia, a Igreja  armada 

com pregação e miça officiada com toda a solemnidade, e quando os mordomos quizerem fazer por sua 

devoção majores sejão por sua conta (...).342 

 

 Para além do acompanhamento musical da Missa Solene e também das 

festividades profanas, há outra menção  ao sino e à sua importância musical. Num 

excerto fala-se da grande necessidade de comprar um novo sino, pois ‘usa-se uma 

campainha tam pequena’.  Há depois notícia de que se mandou colocar o sino para 

que este ‘faça o choro’.  

Nos livros encontram-se também várias indicações para a colocação de 

azulejos na capela-mor. Estes trechos são, possivelmente, do séc. XVII e referem-se a 

azulejos de padrão que terão, mais tarde, sido arrancados, e não aos azulejos joaninos. 

Os painéis joaninos que se encontram na sacristia são um relato pormenorizado da 

recolha das oferendas. Há um ênfase em determinados detalhes como é o caso da 

reprodução exacta da Bandeira, o símbolo máximo da confraria, das diferentes 

funções de cada indivíduo do grupo (como o registo das ofertas pelo escrivão, do 

irmão que recolhe o dinheiro, do que leva a bandeira, etc), ou até os músicos, pretos. 

A cor escura da pela é conseguida pelo uso de um azul mais escuro, na face e nas 

mãos. 

Num dos painéis vemos o músico preto a tocar trombeta, alertando a aldeia 

para a chegada. A população esquece imediatamente os afazeres quotidianos para 

receber os visitantes, com uma certa agitação. Em primeiro plano, um fiel devoto 

ajoelha-se perante a bandeira e beija-a343. Segue-se-lhe outro homem que beija a 

coroa de Nossa Senhora. O escrivão toma nota das oferendas, que podem ser em 

dinheiro (há um confrade que segura uma espécie de taça com moedas) ou em 

géneros, como azeite ou animais. No painel aparece um boi. Nos livros de Visitação 

                                                
342 Excerto retirado do Livro de Visitação da Confraria, acervo documental da Igreja da Merceana. 
343 Prática ainda hoje corrente em romarias e procissões. 
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existentes na Igreja da Merceana fala-se no ‘gado offerecido à Senhora’ (carneiros, 

galinhas, perus). No Livro dos Termos das Entradas há referência à doação de touros, 

bois e azeite.   

 

 
 

246. Desconhecido.  A pedida de esmolas da Confraria da Merceana, Igreja da Merceana, Foto 
Luzia Rocha [V - I] 

 
 

Existem  dois painéis de menores dimensões. Um deles mostra o escrivão a registar a 

doação de gado. O outro mostra um grupo constituído pelo músico, o ‘embandeirado’ 

e um confrade com uma pequena bolsa à tiracolo, para recolha de ofertas. Novamente, 

o músico é negro. Finalmente, temos um quarto painel que representa a chegada do 

cortejo da confraria. Músicos negros, trombeteiros, a cavalo, lideram o grupo. Segue-

se-lhes o restante grupo, também a cavalo. O pintor de azulejos deu destaque à 

bandeira, que tem todos os pormenores evocativos da lenda: a imagem de Nossa 

Senhora da Piedade em cima das ramagens de um carvalho, o boi ‘Marciano’ 

ajoelhado, de um lado, e, do outro, o pastor, também ajoelhado.  
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247. Desconhecido. Bandeira da Real Confraria de Nossa Senhora da Piedade da Mercena, 
Igreja da Merceana, Merceana. © Foto de Luzia Rocha [V - I] 

 

 

Os livros de Visitação referem, por várias vezes o uso da música nesta função, 

como é o caso da ‘pedida das esmolas com trombetas’ ou ‘levando [os mordomos] em 

cavalgaduras e trombetas mais do que necessário’. Noutro fragmento, de difícil 

leitura, foi possível identificar a menção aos músicos nesta passagem: 

 
‘Por se escusarem alguns inconvenientes de pouco [serviço?] (...) em prejuíso à Conf ª. Mando 

que os trombeteiros, Almocreves e homes de [pé?] que vão em Companhia das [bandeiras?] que este 

ano forem pedir as esmolas para (?) parte per nenhuma via tornem (...) ao mesmo lugar. Antes se 

variem por que como (?) conhecidos por hirem todos os anos a hu mesmo lugar padece m detrim.to  

assi (?...) como as esmolas que se tirão.344 

  

Há assim a clara recomendação para que os músicos  (bem como todo o grupo) não se 

desloquem todos os anos às mesmas localidades, porque tal afecta a receita de 

esmolas. 

 

                                                
344 Excerto retirado do Livro de Visitação da Confraria, acervo documental da Igreja da Merceana. 
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248. Desconhecido. A recolha das esmolas com trombeteiro, Igreja de Nossa Senhora da Piedade da 
Merceana. Foto© Luzia Rocha. 

 
 
 

Existem registos escritos de outras confrarias que nos remetem para o uso de 

mais práticas musicais. Inclusivamente, para o uso de instrumentos de ‘capela alta’, 

sonoros, tipicamente usados no exterior. É o caso da Congregação de Nossa Senhora 

da Conceição e Bom Sucesso dos Agonizantes de, sita na Casa Professa de S. Roque 

da Companhia de Jesus. No livro do segundo Mordomo345 consta o seguinte sobre as 

festas que se devem fazer todos os anos: 

 
‘1. A Festa principal desta Congregação he a da Puríssima Immaculada Conceyção de Nossa Senhora 

em oyto de Dezembro (...).  

2. A procissão do Transito se costuma fazer em treze de Agosto (...) 

8. Assim ordenada a procissão, irá guiada pelo Procurador, pelas ruas já determinadas, advertindo os 

trombetas, & charamellas, façao sua obrigação, & que não haja descompustura algua em acção tão pia 

& devota (...)’ 
 

Várias Confrarias, de diferentes localidades, decoraram as suas igrejas com 

painéis de azulejos que reproduzem o mesmo tema. Não se trata de mera 

                                                
345 Compromisso da Congregação de Nossa Senhora da Conceyçam & Bom Svcesso dos Agonizantes: 
sita na Casa Professa de S. Roque da Companhia de Jesus desta cidade de Lisboa, Lisboa, Officina de 
Pascoal da Sylva, 1716, pp. 34-35. Arquivo da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. 
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coincidência. As confrarias de igrejas Marianas (as que têm como orago Nossa 

Senhora) escolhem o tema do Cântico dos Cânticos (com música) para a decoração do 

espaço, especialmente da nave. Até agora, este ponto nunca foi realçado nos estudos 

sobre a época. Esta coincidência é válida para as igrejas de Nossa Senhora da Piedade 

(Merceana), de Nossa Senhora da Conceição em Azurém346 (Guimarães), da Capela 

de Nossa Senhora dos Remédios (Alfama, Lisboa), e das Igrejas de Nossa Senhora da 

Conceição e Nossa Senhora dos Remédios (Peniche).  

Uma vez que, nesta época, as confrarias eram as principais responsáveis pelos 

melhoramentos que se faziam nos templos347, é evidente que impera a escolha destes 

encomendadores no tema dos azulejos. Verifica-se, igualmente, a imitação e cópia 

entre as várias confrarias. Possivelmente uma delas terá sido a primeira a lançar o 

tema, que depois foi imitado pelas restantes. Nas igrejas de Peniche esta evidência é 

clara pois há, para além do mais, a mesma disposição das cenas no espaço. Ambas 

têm as cenas do Cântico dos Cânticos junto da porta de entrada e as cenas da vida da 

Virgem, em destaque, ao longo da nave. Exactamente a mesma disposição. 

Paralelamente à vontade do encomendador estaria também a participação do pintor de 

azulejos, possivelmente na sugestão dos motivos ou na disposição das cenas no 

espaço. Nos painéis de Guimarães, Lisboa e Peniche (Nossa Senhora da Conceição), 

pintados pelo mesmo pintor/oficina - o Mestre P.M.P, os motivos são os mesmos, as 

figuras são idênticas. Os painéis da Merceana (Capela-Mor) e de Peniche (Nossa 

Senhora da Ajuda) provavelmente provenientes da mesma oficina, de Valentim de 

Almeida.  

Esta ligação mariana com a temática do Cântico dos Cânticos é algo particular 

e um pouco estranha. A fonte para esta leitura poderá ter sido S. Bernardo de 

Clairvaux, devido sua veneração pela Virgem Maria, evidente nos vários sermões 

onde a menciona, alguns deles envolvendo a temática do ‘Cântico dos Cânticos’. 

Alexandre Pais348 escreve o seguinte relativamente: 

                                                
346 A existência de uma confraria activa durante, pelo menos, os séculos XVII e XVIII é indicada por 
Túlia Machado na obra Capelas de Guimarães, Guimarães, Muralha – Associação de Guimarães para a 
defesa do património, 1996, vol. I, p.65 
347 Os acervos documentais da Merceana e Peniche comprovam que o azulejos foram encomendados 
pelas confrarias. Há uma forte possibilidade do mesmo se passar com a Igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios, visto a própria sala da confraria ter revestimentos azulejares. Quanto a Guimarães, Túlia 
Machado refere vários melhoramentos no templo levados a cabo pela confraria.  
348 Alexandre Pais, dissertação de Mestrado sobre os Presépios portugueses monumentais do séc. XVIII 
em terracota 
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‘ (...) As ideias de São Bernardo, relativamente  à Virgem, foram determinantes na acção desenvolvida 

pela ordem de Cister. Num dos seu sermões baseados no Cântico dos Cânticos [Sermones in cantica 

canticorum, De Considerationes, 1149-1152], o abade de Claraval transpõe, simbolicamente, as 

imagens presentes no poema, para  a figura da “Noiva de Deus” (...)’ (PAIS, 1998: 26) 

 

 

Na mesma linha de pensamento, que liga a Virgem à ideia de ‘Esposa de 

Deus’ e ao Cântico dos Cânticos, este autor acaba por ajudar a decifrar o porquê desta 

temática nas igrejas marianas com confrarias349. Assim se explicaria, também, o 

porquê de confrarias devotas a outros oragos não terem representada estes temas nos 

azulejos. É o caso da igreja de S. Mamede (Évora). O revestimento de Gabriel del 

Barco para a sala desta confraria representa o ‘Triunfo da Fé sobre os Sentidos’ e o 

‘Regresso do filho pródigo’.350  

O conjunto azulejar da capela-mor da Igreja da Merceana, com cenas do 

Cântico dos Cânticos, foi incorrectamente identificado por S. Simões como 

representações de S. Cecília. A presença de uma jovem a tocar harpa terá influenciado 

a opinião deste prestigiado investigador. Valentim, o noivo de Cecília, não costuma 

aparecer na iconografia da santa e Cecília toca, quase sempre e sem excepção, órgão e 

não harpa.  

 

                                                
349 É igualmente importante mencionar que, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Peniche) as 
cercaduras dos painéis com o tema do Cântico dos Cânticos possuem uma coroa, símbolo da Virgem 
Maria. 
350 Neste caso é bastante evidente a influência do pintor na escolha do tema. O ‘Triunfo da Fé sobre os 
Sentidos’ é cópia de uma pintura espanhola de Juan Frías y Escalante (del Barco é de origem 
espanhola) e o ‘Regresso do filho pródigo’ (a mesma cena) foi também pintada por del Barco na  nave 
da Igreja de S. Tiago em Évora, localizada a poucos passos da Igreja de S. Mamede. 
 



 285 

 
 

249.  Valentim de Almeida (?). Cântico dos Cânticos, Igreja de Nossa Senhora da Piedade, Merceana. 
Foto Luzia Rocha 

 

 
 

250.Valentim de Almeida (?). Cântico dos Cânticos, Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Peniche, 
Portugal. Foto Luzia Rocha 

 
 

Estes painéis não têm citação da passagem bíblica a que se referem. Possivelmente, 

coincidem com o excerto ’Ó tu, que habitas nos jardins, os companheiros estão 

atentos para ouvir a tua voz; faz-me, pois também ouvi-la’ (Cant. 8,13). Ambos os 

painéis têm uma figuração semelhante, com um anjo adulto junto do jovem esposo e 

fonte em segundo plano. As harpas representadas têm um número irrealista de cordas 

e não estão representados os sistemas de fixação das mesmas. Todas as outras partes 
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constituintes do instrumento estão presentes. Há uma intenção de  aproximação a uma 

realidade bíblica, ancestral, pela arcaização do instrumento, pois não são modelos da 

época. É de destacar a cabeça de anjo como elemento decorativo da harpa, que nos 

remete para uma ‘música celestial’ ou ‘divina’. 

 Também são muito semelhantes os painéis das igrejas de Peniche (Nossa 

Senhora da Conceição) e Lisboa (Nossa Senhora dos Remédios). A disposição das 

personagens, a posição de execução musical, o cenário (um jardim com fonte), os 

‘putti’, mostram que se trata da mesma cena. O painel de Peniche tem cartela (nas 

mãos de um ‘putto’) com a passagem bíblica em questão: ‘FACME AVDIRE 

VOCEM TVAM, Cantic’. Esta passagem corresponde a um excerto do terceiro 

capítulo. 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 (...)’.  

 
 

 
 

251.  Mestre P.M.P. Cântico dos Cânticos, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Peniche. Foto 
Luzia Rocha 
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252. Mestre P.M.P. Cântico dos Cânticos, Capela de Nossa Senhora dos Remédios, Lisboa. 
Foto Luzia Rocha 

 
 

 
O painel que se encontra em Guimarães, feito pelo mesmo pintor, o mestre P.M.P., é 

ligeiramente diferente pois sintetiza mais do que uma passagem do Cântico dos 

Cânticos. Uma jovem mulher sentada junto a uma árvore, enquadrada num belo 

cenário ao ar livre, toca harpa. O seu olhar está virado para o seu esposo que também 

retribui, enamorado. No céu, dois anjos seguram uma partitura com fragmento 

musical legível, que está a ser executado. A música da partitura tem texto: ‘Dilectus 

meus candidus et rubicundus’. Este excerto é também retirado do capítulo 5, versículo 

10, onde fala a esposa: ‘Dilectus meus candidus et rubicundus; electus ex millibus’ 

(’O meu amado é branco e rosado e destaca-se entre dez mil’). Os anjos estão, desta 

forma, a segurar a partitura com a música que toca e canta a jovem esposa. Em baixo 

está a inscrição que corresponde à resposta do esposo: ‘SONET VOX TVA IN 

AVRIBVS MEIS;VOX ENIM TVA DULCIS. Cantic.2’. Este é um excerto do 

segundo cântico do livro, versículo 14: ‘Columba mea in foraminibus petræ in 

caverna maceriæ ostende mihi faciem tuam sonet vox tua in auribus meis vox enim 

tua dulcis et facies tua decora’ (’Pomba minha, que te aninhas nos vãos do rochedo, 

nas fendas dos barrancos... Deixa-me ver a tua face, deixa-me ouvir a tua voz, pois a 

tua face é tão formosa e tão doce a tua voz!’). 
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253. Mestre P.M.P. Cântico dos Cânticos, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Azurém 
(Guimarães). Foto Luzia Rocha [V - A - 6] 

 
 

O painel da Igreja de Nossa Senhora da Conceição possui um fragmento musical 

legível. Vemos uma clave de dó, na 3ª linha. Utiliza-se uma figuração rítmica à base 

de semínimas e colcheias, com vários movimentos sincopados. O primeiro tempo 

parece ser uma pausa. O pintor poderá ter reproduzido uma melodia de uma qualquer 

composição musical. Não parece haver qualquer relação melódico-textual. 

Analisando a colocação do texto sob a melodia, verifica-se que não há 

correspondência métrica possível. Mas não se trata, meramente, de uma má colocação 

do texto. Há muito movimento rítmico para pouco movimento silábico. Ou seja, a 

melodia não pertence a este texto. Poderá ser um fragmento de uma peça puramente 

instrumental à qual o pintor adicionou o texto do Cântico dos Cânticos. 

Comparativamente, o painel de Peniche possui também um anjo segurando um 

fragmento musical, a partitura pela qual a jovem toca. Neste fragmento a notação é 

legível. Não parece, no entanto, ser nenhuma composição, antes a disposição aleatória 

de notas. Relativamente ao texto há apenas o rabiscar de algo para dar a impressão de 

um texto. 
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254.  Mestre P.M.P. Cântico dos Cânticos (pormenor), Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, Azurém (Guimarães). Foto Luzia Rocha 

 

 
 

255. Mestre P.M.P. Cântico dos Cânticos (pormenor), Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 
Peniche. Foto Luzia Rocha 

 
 
 
 

No painel da igreja de Lisboa (Nossa Senhora dos Remédios)  não existem partituras, 

mas sim, dois ‘putti’ fazem música. Um toca um cordofone friccionado, que parece 

ser, pela posição de execução, um violoncelo adaptado à sua escala. O outro, 

aparentemente, canta. O cordofone friccionado está muito bem representado. Um 

pouco mais à frente temos uma lira. Está caída no chão e não se vê a totalidade do 

instrumento. Apenas parte da estrutura e seis cordas. 
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256. Mestre P.M.P. Cântico dos Cânticos (pormenores), Capela de Nossa Senhora dos 
Remédios, Lisboa. Foto Luzia Rocha 

 
 

 
 Os painéis do Mestre P.M.P. possuem um tipo de traço inconfundível. As suas 

figuras podem assumir um carácter  de certo modo ingénuo, mas de grande qualidade. 

A preocupação com o pormenor e com a ornamentação é muita: as jóias, os vestidos 

trabalhados, os penteados das damas, a graça dos ‘putti’, etc. Para além da 

semelhança do traço e das figuras utilizadas nos painéis há semelhanças nos 

instrumento musicais, nomeadamente nas harpas e na posição de execução. Verifica-

se que a posição das mãos e a colocação dos dedos é muito semelhante nos três 

painéis. Da mesma forma, todos os instrumentos têm representado o sistema de 

fixação das corda, com cravelhas.  
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257. Mestre P.M.P., Detalhes da posição de execução da harpa e do sistema de afinação,  Igrejas de 
Nossa Senhora da Conceição (Guimarães), Nossa Senhora dos Remédios (Lisboa), Nossa Senhora da 

Conceição (Peniche). Foto© Luzia Rocha 
 
 

A documentação existente no acervo de Peniche comprova uma imensa 

riqueza nas práticas musicas das Confrarias que funcionavam nesta localidade, 

durante a primeira metade do séc. XVIII. Mostra-nos, igualmente, que há uma 

profunda divergência entre o que eram as práticas musicais reais e as representações 

de música nos azulejos das suas igrejas. Nos azulejos está expressa toda a simbologia 

musical associada às confrarias. Não são representações de práticas reais, como é o 

caso da pedida de esmolas dos painéis da Merceana.  

Interessa assim, para este capítulo, analisar a actividade de duas confrarias da 

vila de Peniche, activas no início do século XVIII: a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento (da igreja de Nossa Senhora da Ajuda) e a Confraria do Santíssimo 

Sacramento (da igreja de Nossa Senhora da Conceição)351. Os Livros de 

Compromisso destas duas instituições352 dão-nos detalhes importantes sobre o seu 

                                                
351 Existiam, primariamente, mais do que duas irmandades ou confrarias ligadas a estas igrejas. No 
livro de Compromisso da freguesia da Ajuda, datado de 1695, verifica-se que houve uma fusão entre a 
Irmandade do Santíssimo Sacramento e a Confraria de Nossa Senhora da Ajuda. Do mesmo modo, no 
livro de Compromisso da freguesia de S. Sebastião, datado de 1719, verifica-se que houve uma fusão  
entre a Irmandade do Santíssimo Sacramento e a da Nossa Senhora da Conceição. 
352 Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento novamente Instituída na Igreja Parroquial 
de Nossa Senhora D. Ajuda Da Villa de Peniche, documentos manuscrito com a data do 13 de Junho 
de 1695 no deferimento dado em Lisboa; Compromisso da Irmand.e do Sanctiss.º Sacram.to eregida na 
freg.ª de S. Sebastião desta v.ª de Peniche, unida com a de N. Senhora da Conceição da mesma fgr.ª 
feita por uniforme acordo dos Irmãos das d.ªs Irmand.es  p.ª o bom governo, e regimen dessas, 
documento manuscrito com a data de 1719 no deferimento dado em Lisboa pelo próprio Patriarca, D. 
Tomás de Almeida. Inclusivamente, é de destacar que este documento possui ainda o original selo 
patriarcal em lacre, que tem a inscrição ‘OLISBONENSIS OCCIDENTALIS * THOMAS [...] 
PATRIARCHA’. 
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funcionamento, modo de admissão de irmãos353, estrutura organizativa, etc. Os 

mesmos dois livros são concordantes quanto à existência de uma figura, a do 

‘Andador’. O ‘Andador’ fazia o chamamento dos irmãos com uma campainha 

(sineta), pelas ruas da vila, em diferentes ocasiões, pré-estabelecidas no livro de 

Compromisso. Poderia ser para alguma junta ou função específica da irmandade, para 

acompanhar o ‘Senhor’ (Santíssimo Sacramento), quando este fosse levado na visita 

aos doentes, dar notícias e comunicar negócios. Também deveria tocar a campainha 

para comunicar a morte de algum dos irmãos (ou de alguma das suas esposas, também 

das que já forem viúvas) e para reunir os todos os outros na igreja para se realizar o 

respectivo acompanhamento do corpo ao cemitério. 

 
‘Cap. 11. Haverá um Andador p.ª dar recado aos irmãos quando for necessário, asim para algua junta, 

como p.ª acompanharem algum irmão, ou irmã que faleçer, p.ª levar a Campainha q.do o Senhor for fora 

a algum enfermo, o qual Andador gozará de todas as prieminençias de irmão do Senhor, e não pagará 

nada, atendendo-se a o seu trabalho.  Cap. 12: falecendo algum irmão se dará recado a o Andador p.ª 

que com a Campainha avise todos os irmãos para se ajuntarem em N. Senhora [na igreja de Nossa 

Senhora da Ajuda], e com suas Vestias em corpo de irmandade o hiram a acompanhar à sepultura: e o 

mesmo à suas mulheres ainda que seiam viúvas (...).’ in Compromisso da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento novamente Instituída na Igreja Parroquial de Nossa Senhora D. Ajuda Da Villa de 

Peniche 

 

‘Cap. 3. Em nenhú irmão haverá izenção p.ª deixar de acudir à Igreja de S. Sebastião [também igreja de 

Nossa Senhora da Conceição] todas as vezes q o andador da nossa Irmand.de andar com a campainha 

porque he certo q semilhante noticia se manda dar p.ª se acompanhar o senhor, ou seja para lhe asisitir 

na igreja, ou p.ª  sair fora , ou também para se tratar, e comunicar algú negocio, q na irmandade se pode 

offerecer (...); Cap.10. He precizo q nesta irmand.e haja hu andador p.ª convocar os irmãos qdo forem 

necessários p.ª alguã junta, ou função da Irmand.e, ou p.ª acompanhar o sacram.to, o que fará vestido 

com a vestia da Irmand.e, e campainha dessa (...)’. in Compromisso da Irmand.e do Sanctiss.º Sacram.to 

eregida na freg.ª de S. Sebastião desta v.ª de Peniche, unida com a de N. Senhora da Conceição da 

mesma fgr.ª feita por uniforme acordo dos Irmãos das d.ªs Irmand.es  p.ª o bom governo, e regimen 

dessas 

                                                
353 Diz-nos, por exemplo, o Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de S. 
Sebastião: ‘Cap. 1º. Comformamonos em q nesta nossa Irmandade se não limite numero certo de 
irmãos antes se asseitem todos os q se nos offerecerem de hú e outro sexo contando q tenham as 
qualid.es e requezitos necessários, q se reguerem p.ª semilhantes congressos, e q sejam idoneos p.ª os 
ministérios que nesta nossa irmand.de lhe forem encarregados; e  q possao contribuir com as esmolas q 
neste compromisso nos impomos (...)’; ‘Cap. 8: Pagará cada irmão, e irmaã de entrada duzentos e 
quarente reis e o mesmo pagará cada hu todos os annos, excepto no anno, em p servir de Mordomo da 
Meza, porque então pagará cada hu mil e duz.tos reis (...)’. 
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Em outros dois livros, que contêm as despesas da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, encontramos referência às 

despesas com a música e em que festividades essas despesas eram feitas. As festas 

principais eram a de Endoenças354 (ou da Semana Santa) e a do dia de Nossa Senhora 

que, de acordo com o livro de Compromisso, era celebrado a 15 de Agosto, festa da 

Assunção da Virgem. Há indicação de despesas com a música para estes dias de festa. 

Da análise da tabela abaixo apresentada infere-se que há uma presença mais ou menos 

assídua do gaiteiro (anos de 1735, 1736, 1747, 1750, 1754) e, apenas por uma vez, de 

uma sanfona (ano de 1715). Estes músicos são os que recebem os pagamentos mais 

baixos, possivelmente pela sua ligação à música popular. É quase uma certeza de que 

tocariam no momento profano da festa, não na missa e na procissão. É de realçar a 

enorme despesa com músicos que vieram de fora. São os valores mais altos que foram 

pagos, nomeadamente à ‘muzica’ que veio de Lisboa e à que veio de Santarém 

(ambas no ano de 1715). Existem algumas referências mais raras, como é o caso do 

pagamento a um harpista (ano de 1717), a um organista (ano de 1753) e a ‘duas 

rabecas’ e ‘uma vos’ que vieram de fora (anos de 1740/41).  No ano de 1746 há ainda 

referência à aquisição de um livro de cantorias para a Missa. É possível que seja um 

grande livro de coro que ainda se encontra no arquivo de Peniche. 

 

 

    
 

258. Nicolaum Pezzana. Antiphonarium de Sanctis, Veneza, 1730. 
 

                                                
354 Corresponde à 5ªf Santa e à celebração da ceia de Cristo. A palavra ‘endoença’ significa 
indulgência, pois os pecados seriam perdoados depois da penitência pascal. 
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A N O C I T A Ç Ã O 
1701 Com a Muzica                                                                                           ..... 14.000 
1702 Despendeo com a Muzica                                                                         .....    9.470 
1703 Com a Muzica da festa                                                                              ..... 15.360 
1704 Despendeo com a Muzica                                                                          .....  9.750 
1705 Despendese com a muzica das endoensas                                                 ..... 12.000 

 Despendese com a muzica da festa                                                           ..... 15.620 
1706 Dispendi com a muzica na [?]                                                                   .....    [?] 
1708 Despendese com a muzica da festa                                                           ..... 21.100 
1709 Com a Muzica da festa                                                                              ..... 19.080 
1710 Despendy com a muziqua toda                                                                  ..... 38.000 
1712 Despendeo com a muzica da festa                                                             .....    [?] 

 Da muzica da [?]                                                                                        .....   7.200 
1715 Despendeo com amuziqua de Lx.a                                                            ..... 50.000 

 Despendeo com a safona                                                                           .....   1.440 
 Despendeo com amusica de [?] Santarém                                                 ....  32.400 

1717 Despendeo com a musiqua toda da mesma Semana [Semana Santa]       ..... 10.000 
 Despendeo com a muzica em dia de Nosa Senhora em [?] arpa               ..... 22.520 

1718 Despendeo com a festa de nossa Senhora p.ª a muziqua                           .....  7.200 
1721 Despendeo com a Muziqua da festa de N. Sr.ª                                          ..... 19.080 
1722 Despendeo com a muzica                                                                          ..... 24.000 
1730 Despendeo  mais com a muzica da Semana Santa                                    ..... 14.400 

 Despendeo mais com a muzica da festa                                                    ..... 24.400 
1734 Despendeo com a muzica                                                                         ..... 14.160 
1735 Despendeo com a muzica do dia de N. Sr.ª                                              ..... 14.400 

 Despendeo com o gayteiro                                                                        .....     800 
1736 Despendeo com o gaiteiro                                                                          .....  1.200 

 Despendeo com a Muzia do dia da festa de Nossa Sen.ª                           ..... 
13.200 

1737 Despendeo com a Muzica                                                                          ..... 13.200 
1738 Despendeo com a muzica                                                                          ..... 13.200 
1739 Despendeo comamuzica da festa                                                               ..... 14.400 

1740 a 1741 Despendeo com a Muzica nas Endoenças                                                 ..... 16.800 
 Despendeo com a Muzica na mesma festa                                                ..... 13.200 
 Despendeo com duas rabecas e c uma vos que veyo de fora                    ..... 11.120 

1742 D. com a Muzica da Festa de N. Sr.ª                                                         ..... 12.000 
 Maes D. com a Muzica do anno de 1741 q. se estava devendo                 .....12.000 

1746 Pello despendeo com o livro de cantoria da Missa                                    .....  4.600 
 Pella Muzica da festa de N. Sr.ª                                                                  ..... 8.000 

1747 Com o gaiteiro                                                                                             ..... 1.600 
 Com a muzica de N.S.                                                                                 ..... 8.000 

1748 Despendeo com a muzica                                                                            ..... 8.000 
1750 Despendeo com a muzica da festa de N. Sr.ª                                            ..... 15.640 

 Despendeo com o gaiteiro                                                                          .....  1.360 
1751 Despendeo com a Muzica do dia da festa                                                 ..... 15.080 
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1752 D. com a muzica no dia da festa                                                                ..... 16.000 
1753 D. pella festa de N.S. com a muzica e padres e [?] com q. accompanharão  a 

porcissão                                                                                                    ..... 19.180 
 D. com os [?] que [?] o órgão a [?]                                                            .....      480 

1754 D. com a muzica de fora                                                                            ..... 14.400 
 D. com o gaiteiro                                                                                        .....  1.200 

1755 Despendeo com a muzica                                                                          ..... 11.280 

 
259.  Livro de Eleições, Receitas e Despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de 

N.ª Sr.ª da Ajuda  
 
 

Muito interessante e totalmente fora do comum é o revestimento da Casa de Despacho 

da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios. Trata-se de um conjunto proveniente 

de oficina mais modesta, por certo, o que se infere devido ao traço, algo tosco. No 

entanto, a representação reveste-se de interesse a vários níveis: musical, simbólico, 

iconológico, por exemplo. À entrada está colocado um painel algo estranho ao 

ambiente religioso: um homem com máscara de gato, empunhando uma espada e um 

escudo. Esta figura é completamente teatral, pois percebe-se que tem uma máscara 

colocada.  

 

 
 

260. Desconhecido. Figura teatral, entrada para a Casa de Despacho, Capela de Nossa Senhora dos 
Remédios, Lisboa. Foto© Luzia Rocha 

 
 

Algum mobiliário - altares e armários para guardar as alfaias litúrgicas - impedem a 

visualização completa dos painéis. A disposição dos painéis de azulejos na sala é a 

seguinte: 

 



 296 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

261.  Esquema do interior da Casa de Despacho, Capela de Nossa Senhora dos Remédios, Lisboa. 
Esboço da autora. 

 
 

 

Na entrada temos assim, na posição (1), a já referida figura teatral, zoomórfica. 

Funciona como uma espécie de figura de convite. Igualmente curioso é o interior 

desta sala. O painel que ocupa a posição (2) mostra-nos ‘putti’ em diversas 

actividades, jogos e brincadeiras, como é o caso do jogo do pião. Parte do painel 

encontra-se tapado por mobiliário. Os painéis que ocupam a posição (3), (4) e (5) são 

compostos por ‘putti’ músicos e dançarinos. Estão colocados individualmente ou em 

grupos de dois em cima de pequenos pedestais, em tudo semelhantes aos dos santos. 

As figuras são separadas por balaústres. A decoração utilizada é muito própria da 

figura avulsa: túlipas, flores diversas, aves, coelhos, etc. No painel (3) temos um 

‘putto’ instrumentista que toca pandeireta  e dois ‘putti’ dançarinos. No painel (4) 

temos novamente um ‘putto’ instrumentista que toca pandeireta e dança,  dois ‘putti’ 

dançarinos e violoncelistas, um ‘putto’ cantor (figura com muitos azulejos 

substituídos) e, por fim, um ‘putto’ que toca adufe. O violoncelo está bem 

representado e com proporções correctas. Vemos todas as partes constituintes: caixa 

3 4 

5 

6 

7 

2 

1 
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de ressonância, cravelhas, voluta, braço, ausência de trastos, quatro cordas, aberturas 

em ff, cavalete, estandarte, e arco com forma convexa. A posição das mãos está, no 

entanto, trocada. A mão esquerda deveria estar sobre o braço e a direita segurar o 

arco. A posição de dança não é, no entanto, compatível com a execução deste 

instrumento, que necessita de uma certa estabilidade. No painel (5) temos um ‘putto’ 

que dança e toca pandeireta em par com um dançarino, outro toca adufe e outro que 

toca harpa e dança. A harpa representada não tem coluna. Todos os ‘putti’ encontram-

se nas zonas a rosa. Nas zonas a vermelho temos figuras satíricas, algumas 

mascaradas (possivelmente do teatro cómico) e também uma macacaria. Da esquerda 

para a direita vemos uma anã (com corcunda) a fiar. Tem uma máscara na cara. 

Segue-se uma figura zoomórfica, também com máscara na cara e um macaco com 

óculos355.Os óculos do macaco têm um significado satírico: visam criticar quem os 

usava apenas para parecer mais erudito.356  Em lugar da última figura estão uma série 

de azulejos trocados. O painel colocado em (7) encontra-se praticamente todo tapado 

por mobiliário, mas infere-se que sejam figuras satíricas. 

 Várias são as leituras que se podem fazer deste revestimento. Tratar-se-á de 

um confronto entre o bem (simbolizado pelos anjos músicos) e mal (figuras 

zoomórficas e anões)? A leitura que apresento é que se trata, simplesmente, de um 

revestimento citadino, mais moderno e permissivo do que alguns revestimentos do 

interior do país. Note-se que alguns dos instrumentos executados pelos ‘putti’ são de 

natureza popular. Veja-se o caso do adufe, ou a pandeireta. As restantes figuras são de 

natureza profana, mas também, e muito possivelmente, quotidianas de um bairro 

lisboeta. São figura satíricas, caricaturais e relembram-nos o teatro cómico, tipo pátio 

das comédias. Vemos aqui anões, macacos, gatos. 

  É também importante referir que a necessidade de representação de anjos 

músicos vem já desde o Concílio de Trento. As restrições às práticas musicais dentro 

das igrejas e à sua sobriedade da música a executar levaram a que muita música fosse 

‘feita’ no plano iconográfico, pelos anjos músicos. É curioso que na iconografia 
                                                
355 A mesma figura aparece representada num azulejo de figura avulsa, utilizado na capa da recente 
publicação de Madalena Esperança Pina sobre azulejaria e medicina. 
356 Diz-nos César de Saussure, nas cartas que escreveu em 1730: ‘(...) Os eclesiásticos, os 
jurisconsultos, os médicos e muitos outros desejam aparentar de estudiosos. Para dar tal efeito usam 
todos, qualquer a idade que tenham, um grande par de lunetas encavalitadas no nariz e que nunca tiram 
quer vão a pé, a cavalo ou de coche, quer estejam à mesa ou em simples conversa. Pretendem fazer crer 
que enfraquece a vista estudar. É esta uma mania divertida, para não dizer ridícula (...)’ (PEREIRA, 
1989: 272). 
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protestante este tema (anjos músicos) não existe. A música é permitida e executada 

em todo o seu esplendor dentro da igreja.  

 

        
 

          
 

          
 

262. Desconhecido. Putti e figuras caricaturais, Sala de Despacho, Capela de Nossa Senhora dos 
Remédios, Lisboa. Foto© Luzia Rocha 
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Na Quinta de Mil Flores, onde actualmente se encontra instalada a chancelaria 

da Embaixada do Brasil, encontra-se um painel com uma cena muito interessante e 

com relevância para este capítulo em particular. A proveniência do painel é 

desconhecida mas, sem dúvida, não parece estar na sua localização original. A cena 

representada é um peditório para uma confraria. À direita do observador vemos três 

homens, envergando as tradicionais capas de confrades. O primeiro tem um bastão e 

um recipiente para os donativos, o segundo um oratório357 com a Virgem e o Menino 

e um terceiro um bastão. Todos os confrades são mestiços, efeito conseguido pelo 

pintor através de uma intensificação do azul. À frente dos confrades segue outro 

grupo, o dos músicos. São três sendo que um está mascarado com penacho índio, 

tocando guitarra e dançando; o outro de animal, tocando tambor; por fim, um homem 

que não está mascarado, toca pandeiro e dança. O primeiro e o terceiro são mestiços. 

A sua função é a de chamar a atenção para o grupo e conseguir a tão pretendida 

doação monetária. 

 

 
 

263. Desconhecido. Peditório para Confraria, Embaixada do Brasil, Quinta de Mil Flores, Lisboa. 
Foto© Luzia Rocha [V -I] 

 
 

Este painel também dá informações preciosas sobre a utilização da música nos 

peditórios das confrarias - apesar de não sabermos de que confraria se trata. Até agora 

já estava confirmada a utilização de trombetas nos peditórios  e de trombetas e 

charamelas na parte profana da festa. Aqui vemos um novo conjunto instrumental - 

guitarra, tambor e pandeireta. Outra novidade é o uso da dança, em combinação com a 

                                                
357 Repare-se que o oratório tem a forma de fachada de igreja. Esta tradição pictórica já vem desde a 
Idade Média, onde frequentemente os tronos da Virgem eram representados em forma de templo, por 
vezes com ornamentos a lembrar o arquitectura das catedrais. 
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música. O tambor tem a particularidade de ser percutido com as mãos, em lugar de 

baquetas. A guitarra está bem representada. Tem todas as partes constituintes (caixa 

de ressonância bem proporcionada, barra, boca, ilhargas, cordas, braço, cravelhame e 

cravelhas). Pelo número de cordas, parece ser uma guitarra de quatro ordens. No 

entanto, não há correspondência com o número de cravelhas, que são três, e que nos 

remeteria para um instrumento de feitura popular.  

 Ainda mais invulgar que o conjunto instrumental são as máscaras de dois dos 

músicos: de índio e de macaco. O uso das máscaras de animais é uma tradição que já 

vem da Idade Média, onde é frequente o uso do grotesco, inclusivamente nas margens 

dos Livros de Horas. Esta representação mostra também uma influência das 

macacarias, muito populares durante o séc. XVII  e primeira metade do XVIII, na 

azulejaria portuguesa. No séc. XVIII Lisboa estava cheia de escravos negros e 

mestiços vindos de África e do Brasil. Este tipo de cocar parece ser um elemento 

criado pela Europa para dar um ar de exotismo, visto o cocar dos índios brasileiros 

não ser idêntico a esta representação358. Este modelo de cocar aparece também por 

exemplo, no painel da ‘América’ da Fundação Medeiros e Almeida (Lisboa) ou o 

painel de ‘África’ do antigo Palácio Centeno, actual Reitoria da Universidade Técnica 

de Lisboa. Igualmente o encontramos nos Presépios da época. No Presépio da Madre 

de Deus, de inícios do séc. XVIII, onde vemos um homem negro, montado num 

elefante, que tem na cabeça o mesmo tipo de cocar. Igualmente nas gravuras de 

edições portuguesas. 

 
 
 
 

                                                
358 Opinião confirmada pelo investigador Pablo Sotuyo Blanco.  
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264. Representações de índios com cocar , figura de Presépio359 e gravura de livro360, primeira metade 
do séc. XVIII. 

  

 

Também há relatos da participação de figuras com cocar nas procissões religiosas da 

primeira metade do séc. XVIII. É o caso da descrição da procissão, ao jeito de triunfo, 
                                                
359 Índio montado em elefante, Presépio da Madre de Deus, início do séc. XVIII. Imagem retirada de 
CARVALHO, Anabela (coord), O Presépio da Madre de Deus, Lisboa, Instituto Português de Museus, 
2003. 
360 Antonio Joseph de Mello, Elegia in Augustissimum, Ac Fidelissimum Josephum I, Lisboa, 1750, 
Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
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que iria acompanhar a imagem de Nossa Senhora do Patrocínio até à Igreja de Nossa 

Senhora de Jesus dos Religiosos da Sagrada ordem Terceira. No rol das figuras que 

compunham a procissão, aparece-nos a descrição de figuras com cocar, e do seu 

posicionamento junto dos irmãos de uma Confraria, a Irmandade do Patrocínio, pois o 

autor descreve as figuras pela sua ordem no cortejo: 

 
‘(...) Immediatamente outra figura com cocar de plumas na cabeça, e no braço esquerdo hum escudo 

em que se vê pintada huma lua com sua letra por baixo: Lucem per nubila jactat. Na mão direita leva 

huma roza, e a letra com respeito à Senhora do Patrocínio que diz: Inter omnes. Segue-se a ultima 

Figura levando na cabeça cocar de plumas, e no braço esquerdo hum escudo em que se vê retratada 

huma ponte, dando-lhe alma estas palavras: Distantia jungit. Terá na mão direita huma setta, e 

referindo-se á Senhora do Patrocínio, esta letra: Nunquam festra. Ouve-se logo hum terno de Clarins e 

Trompas antes do estandarte da nova Irmandade do Patrocínio (...)’361 

 

Conclui-se que este painel de azulejos, por muito invulgar que seja, pode realmente 

reproduzir práticas musicais associadas às confrarias, se bem que não seja de excluir a 

hipótese da influência de elementos iconográficos em voga em Portugal, nesta época. 

 

 

                                                
361 S.a. Applauso Mariano, Triunfo Seráfico: Breve, e exacta relação, em que se declara e manifesta o 
solemnissimo, e vistoso culto, com que no dia 14 de julho, em modo de Triunfo, se ha de celebrar a 
Collocação da glorioza Imagem de Nossa Senhora do Patrocínio,Llisboa, Officina de Domingos 
Gonsalves, 1748, p. 18 
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Capítulo VI: Sociedade, Civilização e Cultura (Recreio, Divertimento, 
Festividades) 
 
VI.1. Representações individuais de Música e de Música & Dança 

As representações individuais de música e dança são muito comuns na iconografia 

musical. No recente catálogo da exposição Voir la Musique - Les sujets musicaux 

dans les ouevres d’art du XVIe aux XXe siècle, encontramos a seguinte afirmação: 

 
‘L’un des thèmes três fréquent de l’iconographie musicale est bien sûr la representatión du musicien 

[isolé], qu’il soit instrumentiste, mais aussi chanteur, voire danser s’accompagnant d’un instrument. 

(...)’ (GÉTREAU, 2010: 21) 

 

Estas representações isoladas mostram, geralmente, dois tipos de músicos: o músico 

amador ou o músico profissional. Tanto amadores como profissionais podem ser 

representados de forma anónima ou de forma identificada (GÉTREAU, 2010:21).  

No caso das representações isoladas (ou individuais) de músicos em 

azulejaria, o formato preferido é o do músico amador, anónimo, que toca para seu 

recreio e divertimento. Curiosamente, não há cenas que representem espaços 

interiores. Todas as cenas se passam ao ar livre, em paisagens campestres. A 

existência das quintas de recreio das classes altas, nas imediações de Lisboa, mostram 

a vontade de comunhão com a natureza, da fuga do urbano para o rural. Estas casas 

possuíam hortas, campos cultivados e outros espaços, como as tapadas de caça e 

pequenos bosques, que convidavam ao ócio e ao passeio.  

A maioria das representações de músicos isolados são masculinas. Na sua 

grande maioria, são provenientes de classe baixa, o que se pode inferir pela qualidade 

do traje representado. Quase todos tocam instrumentos aerofone (charamela e oboé); 

podem estar sentados, em pé ou caminhando; sós ou acompanhados de um pequeno 

cão. Este tipo de cenas são, de maneira mais exaustiva, repetidas, apenas com ligeiras 

modificações. Os painéis são provenientes de locais do país geograficamente 

distantes. 
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265.  Homem tocando charamela ao ar livre acompanhado por cão, Igreja da Misericórdia (Torres 
Vedras), Ecomuseu, antiga Quinta da Trindade (Seixal) e Igreja de S. Romão (Carnaxide). Foto 

Luzia Rocha e Foto António Silva   
 

                        
 

266.  Homem tocando oboé ao ar livre acompanhado por cão, antigo Convento da Graça (Lisboa), 
Capela de Sant’Ana (Vargos, Torres Novas). Foto Luzia Rocha [VI - B] 
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Para além deste conjunto de representações mais ou menos padronizadas, 

encontramos alguns exemplos mais originais. Estes seguem o mesmo conceito da 

relação íntima e bucólica entre Homem/Natureza mas apresentam uma variedade 

instrumental muito interessante. É o caso do caminhante que toca ocarina, do pastor 

que toca um pequeno sino, do jovem gaiteiro362, do homem com corno de caça e do 

nobre com trompa. 

         
 

               
 

267. Desconhecido(s). Variedade instrumental nas representações individuais de música, Reitoria da 
Universidade do Minho, Quinta de Nossa Senhora da Piedade, Santa Iria, Palácio dos Biscainhos, 

Braga, Messe dos Oficiais do Exército (antigo Palácio Barbacena), Lisboa, Colégio Manuel Bernardes, 
Lumiar. Foto Luzia Rocha [VI - A - 1] 

                                                
362 A gaita-de-foles só tem um tubo bordão, característica que Ernesto Veiga de Oliveira associa ao 
modelo ibérico. Apresenta um problema organológico: o instrumentista sopra directamente para o 
ponteiro (tubo melódico) em vez de soprar para o insuflador, como é correcto. A morfologia da gaita 
não está, assim, bem representada. 
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Durante o séc. XVIII assiste-se ao desenvolvimento do Naturalismo. No ano 

de 1723 Charles Fredéric de Merveilleux, médico naturalista que prestou serviço e fez 

carreira nos exércitos do rei de França, foi convidado por D. João V a ficar 

temporariamente em Portugal para escrever a história natural do reino. A notícia é 

dada na Gazeta de Lisboa, a 20 de Fevereiro de 1724: 

 
‘(...) Mons. Merveilleux Esguizaro de Nação vai percorrer todo o Reino de Portugal, para fazer a 

descrição das plantas e de tudo o que mais pertence à história natural Portuguesa, com um largo 

ordenado, e ajudas de custo, que Sua Maj. como protector que é das ciências lhe assinou (...)’ 

 

As suas Memórias instrutivas sobre Portugal (1723-1726) contêm um diário das suas 

viagens à Serra de Sintra e à Serra da Estrela, com detalhes e histórias pitorescas das 

jornadas, bem como uma descrição das características e particularidades botânicas e 

paisagísticas que encontrou nestes locais363. Este interesse científico pela natureza 

contrasta com outra visão mais idílica da mesma, que vai ao encontro de diferentes 

estéticas artísticas, como é o caso da experiência italiana, ou melhor, romana, da 

paisagem. Esta é marcada pela paisagem grandiosa, sendo o elemento heróico dado 

pela simplicidade da composição e pela presença de ruínas e restos de arquitectura 

romana (CHECA, 2001: 294). Na realidade, trata-se de uma sugestão do mundo da 

Antiguidade Clássica, presente na vida quotidiana de Roma, que explica a aparição da 

paisagem filosófica (op.cit.: 294), que constitui uma das importações mais 

importantes do mundo romano para a sociedade barroca. Muitas das paisagens 

representadas na arte barroca europeia espelham também uma reflexão sobre o tema 

da Arcádia, um dos motivos favoritos de especulação/debate dos círculos eruditos 

romanos, que se cristalizou  na chamada Academia da Arcádia (op.cit: 295). O tema 

campestre e bucólico, de fortes ressonâncias literárias que iam desde as obras de 

Virgílio às versões modernas dos poetas Jacopo Sannazaro, Torquato Tasso ou 

Giambattista Marino, congregava toda uma série de profundas reflexões filosóficas 

sobre a natureza. O tema era favorito dos círculos das academias literárias barrocas, 

em que a Antiguidade Clássica surgia como um mundo heróico e como um assunto de 

especulação filosófica. A Academia fundada em Roma pelo rei D. João V segue 

                                                
363 Consultar a transcrição do texto de Merveilleux na obra de Castelo Branco Chaves (CHAVES, 
1989) 
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exactamente esta ideologia. O próprio rei encarnava a figura de um pastor árcade, 

como se pode verificar pela seguinte citação: 

 
‘(...) Da Itália alcançou maior fama entre nós a Academia dos Árcades, a que pertencia D. João V, que 

lhe doou o bosque Parrasio, lugar de reunião dos poéticos Pastores. O Monarca pertencia, pois, como 

Mecenas, tendo sido honrado com os nomes de Arete Melleo e Pastor Albano. Fizeram igualmente 

parte desta assembleia, nomes ilustres, como os de Francisco Leitão Ferreira (Pastor Tagídeo) em 

1719, o 4º Conde da Ericeira, (Ormauro Paliseio) em 1722, o Marquês de Abrantes (Longino 

Artemisa), Filipe José da Gama, João Peres de Macedo de Sousa Tavares, Joaquim Forjaz, Eremita 

Augustiniano, que pertenceu à Academia de História e à de Ciências de Lisboa, e, por morte do Conde 

da Ericeira, o Senhor de Abadim (Negrelos), Tadeu Luís António Lopes de Carvalho (Tagamelo 

Coriteio). Em 1747 efectuou-se uma reunião poética em honra de Fr. Manuel Pinto, então aclamado 

árcade. Vernei também chegou a pertencer a este grémio literário, com o nome de Verénio Origiano, 

mas pouco mais sabemos das suas relações com a Arcádia romana (...).  (ANDRADE, 1965: 64) 

 

 
 

268. Desconhecido. Painel de azulejos com sugestão do mundo pastoril (Arcádia), Quinta de Nossa 
Senhora da Piedade, Santa Iria. Foto© Luzia Rocha [VI - B] 

 

 

Ainda dentro do contexto das relações entre Homem/Natureza encontram-se duas 

representações de músicos isolados mascarados, mostrando práticas músico - teatrais. 

Num dos casos, o músico toca uma charamela, mas representada com pouco 

pormenor; no outro toca uma guitarra com quatro ordens de cordas. 
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269. Desconhecido(s). Figura do teatro cómico musical (músico isolado), antigo Palácio Mello 
(Hospital dos Capuchos). Foto Luzia Rocha 

 

De todos os painéis de azulejos catalogados, com representações individuais 

de músicos, apenas dois retratam mulheres. Uma das representações é única: mostra 

uma mulher de classe social elevada que toca castanholas e dança. A outra 

representação, igualmente  rara, mostra uma jovem pastora a tomar conta do rebanho, 

tocando charamelinha, instrumento ainda catalogado por Ernesto Veiga de Oliveira, 

em pleno Portugal do século XX, ao qual é dado o nome de ‘palheta’. Curiosamente, 

a representação mostra a ‘bochecha’ que a jovem faz ao soprar no instrumento. Esta 

representação é possível para alguém da classe baixa, como uma pastora, mas não 

apareceria numa senhora de classe alta, uma vez que tal seria extremamente 

deselegante.  

 
 

270. Desconhecido. Senhora de classe alta dança e toca castanholas, Quinta de Manique, Belas. 
Foto Luzia Rocha 
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271. Desconhecido. Pastora toca charamelinha, Rua Voz do Operário, nº1B, Lisboa. Foto Luzia 
Rocha 

 

 
 

272. Ernesto Veiga de Oliveira, Palheta tocada por pastor364 
 

 

 

Os músicos que dançam e tocam também aparecem neste tipo de representações 

individuais. São comuns os instrumentos percutidos, idiofones ou membranofones, 

como as castanholas e o pandeiro com soalhas, mas também existe o caso de um 

indivíduo que dança e toca violino. Uma representação mais popular é a do gaiteiro 

com o cão que dança e faz habilidades ao som da música. É importante também 

realçar que o modelo de gaita-de-foles representado é ibérico, apenas com um tubo 

bordão e com panejamento decorativo com franjas (OLIVEIRA, 2000: 232)365. 

 

                                                
364 FONTE: (OLIVEIRA, 2000:3) 
365 A gaita-de-foles apresenta o mesmo problema organológico do que a representada num painel do 
Palácio dos Biscainhos (Braga). 
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273. Desconhecido (s). A dança nas representações individuais de música, Palácio Barbacena (três 
primeiros painéis), Lisboa e Quinta do Molha Pão (último painel), Belas. Foto Luzia Rocha 

 
 

VI.2 Música de ‘Ensemble’ 

As representações colectivas de música são extremamente comuns na azulejaria 

portuguesa. Muitas podem ser consideradas como representações musicais fidedignas 

(ou com bastantes elementos reais), se bem que seja usual que os músicos posem de 

maneira algo artificial. Estes ‘ensembles’ são muito variados compreendendo o duo 

até formações maiores, mais diversas e, de certo modo, complexas. Estas 

manifestações de música tanto ocorrem em espaços  nobres privados, interiores ou ao 

ar livre (tais como o interior de casas ou jardins de palácios), como em ambientes 

campestres e populares. 
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VI.2.1. Duos e duos galantes 

Na azulejaria barroca portuguesa encontramos vários indivíduos que tocam em duo. 

São amadores, anónimos, não sendo explícita nenhuma intenção de representar 

profissionais da música. Como exemplos de duetos nas classes altas encontramos uma 

cena de refeição, num terraço. Dois  homens de alta condição social tocam 

charamelas366. Sentadas à mesa várias mulheres comem as iguarias servidas por 

criadas. Duas crianças brincam com um pequeno cão. A presença na composição de 

várias idades sugere a harmonização das gerações ou as diferentes ‘idades da vida’. 

 

 
 

274. Desconhecido. Dueto (charamelas), Instituto de Odivelas (antigo Convento D. Dinis), Odivelas. 
Foto Luzia Rocha [VI - A - 1] 

 

Outro painel mostra-nos um nobre que toca violino acompanhando um jovem 

que canta por uma partitura cuja notação é ilegível. O violino tem bastantes detalhes 

bem representados: forma e dimensão da caixa de ressonância, aberturas em ff (e em 

posição correcta), estandarte, voluta e número de cravelhas (são visíveis duas num 

dos lados). As cordas não estão representadas com exactidão. Curiosamente, o 

executante não apoia o violino no peito (posição usual da época barroca), mas sim no 

ombro (tendência futura, que culminaria na invenção da mentonière para o apoio do 

queixo). 

                                                
366 Pode também considerar-se a hipótese de serem músicos contratados. 
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275. Desconhecido. Dueto (violino e canto), Hotel Belmonte (antigo Palácio Belmonte), Lisboa. Foto 
Luzia Rocha 

 
Outro dueto extremamente interessante envolve duas jovens de classe alta. Uma toca 

violino (e dança também?) e a outra dança e toca castanholas, num jardim decorado 

com fontes (uma das fontes é copiada de gravura, possivelmente de Jean Lepautre). 

Estão ricamente trajadas e usam toucado ‘à la fontange’. O pintor esmerou-se na 

decoração do panejamento dos vestidos, com um pormenorizado trabalho de motivos. 

Esta representação mostra muito bem a posição de execução do violino barroco, 

apoiado no peito, devido à ausência da ‘mentonière’. O instrumento encontra-se aqui 

fielmente reproduzido.  No caso das castanholas, verifica-se uma associação deste 

instrumento ao género feminino nas classes altas, comprovada também por outro 

painel de execução individual acima apresentado. Este instrumento não é exibido a ser 

executado por mulheres de classes baixa, apenas alta. 

 
 

276. Desconhecido. Dueto (violino e castanholas – com dança), Reitoria da Universidade Técnica 
(antigo Palácio Centeno), Lisboa. Foto Luzia Rocha [VI - A - 3] 
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A dança entre elementos do mesmo sexo, neste caso, mulheres, é descrita como algo 

particular por um dos viajantes que visitou Portugal nesta época, Fréderic-Charles 

Merveilleux. Nas suas Memórias instrutivas sobre Portugal refere: 

 
‘(...) É bastante singular a maneira como se fazem visitas nas casas portuguesas, os homens estão numa 

sala e as senhoras noutra e como ambos os sexos são muito dados à dança, as senhoras dançam umas 

com as outras na sua sala e os homens uns com os outros na sala contígua. (...)’ (CHAVES, 1989: 182-

183) 

 

Esta tendência parece evidenciar que se pretendia evitar o contacto físico inerente à 

dança de pares. Existe outro painel de azulejos que mostra duas senhoras a dançarem 

em conjunto, se bem que estejam a ser acompanhadas por dois músicos, um tocando 

violino e outro violone. 

 

 
 

277. Desconhecido. Duas mulheres dançam em par, Messe dos Oficiais do Exército (antigo Palácio 
Barbacena), Lisboa. Foto Luzia Rocha 

 
 

Daniel Tércio, na sua obra Dança e Azulejaria no Teatro do Mundo refere: 
 

‘(...) Nas casas portuguesas, a prática de dança enquadra-se nos esquemas de sociabilidade, porventura 

misturando-se com velhos hábitos mouriscos, que obrigam à separação de sexos. (...)’ (TÉRCIO, 

1999:43) 
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As Gazetas da época evidenciam-nos que eram frequentes as festas nas classes 

nobres, com música e dança, apenas destinadas a senhoras. Deste modo, a única 

forma possível de se realizarem as danças seria através de pares do mesmo sexo. 

 
‘No dia 17 convidou a Sra. Marquesa de Fontes na sua quinta de Ancantara a 40 senhoras para ouvirem 

cantar em hua nova serenata com as filhas 2.ª e 3.ª do Conde de Villa Nova, e a Sra. Dona Vittoria de 

Lancastro: alguas dançarão depois, e houve 12 bandejas de excellentes doces, bebidas e chocolates.’ 

(LISBOA, 2005:71) 

‘A Senhora Condeça da Ribeira D. Leonor fez hua festa aos annos de seu neto que estava em sua caza, 

com muzica, dança e merenda a que so convidou as parentas de sua nora, e as suas, mas não as de seu 

marido.’ (LISBOA, 2005: 50) 

 

O mesmo acontecia nos eventos onde se praticava a música ou o canto, sem a dança. 
 

‘As senhoras que cantam se tem junto alguas vezes para este agradável exercício.’ (LISBOA, 2005:47) 

‘A serenata da Sñra. Marqueza de Fontes ainda não tem dia serto e a de Manoel Caetano de Lavre será 

só para senhoras e he composta excelentemente por Antonio Teixeira’ (LISBOA, 2005:67) 

 

Outros duetos decorrem numa esfera mais intimista e privada. No antigo colégio 

jesuíta de S. Antão encontramos um painel com um dueto entre alaúde e arquialaúde, 

num recanto de jardim nobre. Trata-se, muito possivelmente, de cópia de gravura. 

Não existem relatos escritos que demonstrem ter existido a prática do alaúde entre 

membros de classes altas. A preferência era dada à guitarra. 

 

 
 

278. Desconhecido. Dueto (alaúde e arquialaúde), Hospital de S. José (antigo Colégio de S. Antão), 
Lisboa. Foto Luzia Rocha 
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Os duetos nas classes sociais mais baixas também estão representados na azulejaria 

barroca. Aparecem com frequência dois instrumentos aerofones (tipo charamela) em 

dueto, seja em contexto pastoril, seja em contexto de festa popular campestre 

(temática muito apreciada na pintura do séc. XVII nos Países Baixos). As castanholas 

aparecem a ser executadas por homens de classe baixa, que tocam em dueto, 

dançando. A coreografia é feita em sincronia e com movimentos simétricos, em 

espelho. 

 
 

 
 

279. Desconhecido. Dueto (castanholas – com dança), Quinta do Molha Pão, Belas. Foto Luzia 
Rocha 

 
 
 

Os duos também podem aparecer associados à galanteria. Podem ter a forma de uma 

lição de música, ou de uma conversação amorosa em forma de musical. Nos exemplos 

catalogados, a mulher aparece sempre no papel de cantora e o homem de 

instrumentista, tanto nas classes altas, como nas baixas. Os instrumentos executados 

pelo elemento masculino do casal podem variar: charamela, oboé, guitarra, flauta 

transversal. 
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280. Desconhecido. Duetos (aerofone e canto), Hotel Belmonte (antigo Palácio Belmonte), Lisboa. 
Foto Luzia Rocha 

 

 
 

281. Desconhecido. Dueto (flauta transversal e canto – com dança), Museu Nacional do Azulejo 
(antigo Convento da Madre de Deus), Lisboa. Foto Luzia Rocha 

 

VI.2.2. Os trios 

As representações de trios são menos recorrentes do que performances a solo e 

duetos. Há uma constante relativamente ao género e classe social dos elementos: 

todos os grupos são constituídos por dois homens e por uma mulher, sempre membros 

de classe alta. As formações instrumentais são diversas. É de destacar o painel 

holandês que se encontra na Casa-Museu Nogueira da Silva, com uma formação 
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instrumental que não é característica da realidade musical portuguesa:  flauta 

transversal, alaúde e dulcimer. De facto, a cena é copiada de uma gravura dos irmãos 

Robert e Henri Bonart, com o título Simphonie du Tympanum, du Luth, et de la Flûte 

d’Allemagne. Foi publicada na ‘Colecção de Estampas de Moda Francesa’ em finais 

do séc. XVII ou na primeira década do séc. XVIII em Paris, existindo um exemplar na 

Biblioteca Nacional de Portugal367. A mesma cena encontra-se representada num 

prato de feitura chinesa (dinastia Qing, período Kangxi), igualmente datado de finais 

do séc. XVII (ou inícios do XVIII), pertencente ao coleccionador Jorge Welsh. É de 

realçar que os mesmos músicos aparecem agora com os olhos achinesados, se bem 

que vestidos à moda europeia e tocando os mesmos instrumentos ocidentais.368 

 

        
 

282. Willem van der Kloet. Trio (flauta transversal, alaúde, dulcimer), painel de azulejos, Casa-Museu 
Nogueira da Silva. Prato Dinastia Qing, período Kangxi, c. 1700, Colecção Jorge Welsh, Lisboa, 

Portugal. Foto Luzia Rocha e Richard Valência. [VI - A-1] 
 

Igualmente importante é um painel que se encontra no Palácio de Xabregas, com uma 

formação possível para a época e para Portugal: guitarra, pandeireta e castanholas. O 

par (homem-mulher) que toca os instrumentos idiofones também dança em conjunto 

(ao mesmo tempo que tocam). O guitarrista acompanha-os. Há uma ausência de 

fontes literárias e iconográficas que reforcem a prática de execução de música e dança 

ao som de castanholas expressa nos azulejos,  das mulheres de classe alta. 

Relativamente à guitarra, à pandeireta (por vezes, pandeiro) e à dança, encontram-se 

                                                
367 Cota E.A. 29 P, fl. 20 
368 Consultar ROCHA, Luzia, et al, ‘Prato’ in BARRETO, Luís (coord). Tomás Pereira (1646-1708), 
Um Jesuíta na China de Kangxi, Lisboa, Centro Científico e Cultural de Macau, 2009, pp. 137-138 
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algumas referências ao seu uso. César de Saussure, nas cartas escritas em 1730, 

refere: 

 
‘(...) Não faço ideia daquilo que os portugueses se recreiam ou divertem além da guitarra (...)’ 

(CHAVES, 1989, 276) 

 

Suzanne Chantal, na sua obra A vida quotidiana em Portugal ao tempo do terramoto 

refere: 

 
‘(...) As mulheres não tinham falado nunca a outros homens além dos da família, excepto ao confessor 

e ao frade capuchinho (...) Passavam os dias a pentearem-se mutuamente com pentes de marfim ou de 

concha (...) a jogarem às cartas. A dançarem ao toque de pandeiro. (...)’ (CHANTAL, 110-111) 
 
 

Numa peça teatral, um Entremez para o Natal, aparecem dois habitantes de Alfama, 

designados por ‘Alfamistas’, o Facada e o Maneta que dialogam da seguinte forma: 

 
‘Facada: A vióla tempera, e vá huma chacoina?  

Maneta: Quem no pandeiro pega? (Balhão)’369 

 

VI.3. Outras formações 

No antigo Convento da Esperança em Lisboa encontra-se um painel com uma 

representação musical muito interessante. Num jardim exterior, junto a um palácio, 

um grupo de nobres em traje de qualidade, pratica a música e a dança. A disposição 

dos músicos sugere duas interpretações. A primeira possibilidade é a de os músicos 

tocarem em conjunto; o facto de um grupo pequeno estar afastado do grupo maior 

sugere uma alternância musical entre solistas e tutti; a segunda possibilidade é de que 

apenas os dois instrumentistas da esquerda toquem para os dançarinos e que os da 

direita formem outro conjunto musical independente. Apesar do mau estado do painel 

os instrumentos representados parecem ser, no grupo da esquerda, um violino e um 

violone; no grupo da direita violino, dulçaina, guitarra, charamela e harpa. 

 

                                                
369 Fonte que se encontra na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa. (BACL 11 462 96) 
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283. Oficina do Mestre P.M.P. (?). Outras formações musicais, Quartel dos Bombeiros Sapadores 
(antigo Convento da Esperança), Lisboa. Foto Luzia Rocha [VI - A - 3] 

 
 

Um exemplo de cópia de gravura, com representação de um sexteto, é o painel que se 

encontra no Palácio do Correio-Mor.  

 

 
 

284. Bartolomeu Antunes. Outras formações musicais - sexteto, Palácio de do Correio-Mor, Loures. 
Foto Luzia Rocha [VI - A - 1] 
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285. Bernard Picard. Cena de Música no exterior, gravura, séc. XVII370 

 

É possível observar  o processo de decalque para a gravura, que originou uma 

inversão da formação. O eixo está no músico que, na gravura, tem a posição mais à 

esquerda do grupo, um flautista. No painel de azulejos, este músico passa para a 

posição mais à direita da composição. O pintor de azulejos não terá entendido que 

instrumento este músico tocava, tendo reproduzido um instrumento aerofone algo 

híbrido, com semelhanças com a flauta, com o oboé, e com um tipo de embocadura 

próxima do clarinete. 

No Palácio de S. Vicente (antigo Palácio dos Condes de Mendia) encontra-se 

um painel de azulejos que nos revela outra formação, um septeto. Numa divisão 

interior de austera decoração, vários homens e mulheres de alta condição estão 

sentados em torno de uma mesa, fazendo música e cantando. Temos quatro 

executantes que tocam (da esquerda para a direita): violino, violoncelo, charamela e 

guitarra. Um cantor e uma cantora seguram nas suas partituras e outro cantor parece 

dirigir. Existe um instrumento que está colocado em cima da mesa, um saltério, sem 

executante. É muito provável que se trate de uma cópia de gravura da época. 

 

                                                
370 Imagem retirada de CÂMARA, Maria Alexandra, “A Arte de Bem Viver”. A encenação do 
quotidiano na azulejaria portuguesa da segunda metade de setecentos, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2005, p. 475 
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286. Desconhecido. Outras formações musicais - septeto, Palácio de S. Vicente (antigo Palácio dos 
Condes de Mendia), Lisboa. Foto Luzia Rocha 

 

 

VI.4. A aula de Música e a aula de Dança 

O mestre de música (ou da solfa) aparece representado na azulejaria portuguesa já no 

séc. XVII, num painel satírico com macacaria que se encontra nos jardins do Palácio 

Fronteira. O  séc. XVIII mostra-nos uma visão mais galante da aula de música, onde o 

mestre assume também o papel de uma figura que recorrente noutros painéis, o 

‘enamorado’371, ou seja, o que olha para a dama de forma apaixonada e melancólica. 

Num pequeno terraço um professor de música olha de relance para o espectador. O 

livro de música e os instrumentos pousados no chão (alaúde e violino) reforçam a 

ideia do mestre de música. A jovem mulher toca um instrumento de teclado, pousado 

em cima de uma mesa, olhando atentamente para as teclas. Poderá tratar-se de um 

cravo, mas não é possível fazer uma identificação correcta do instrumento, pois o 

mecanismo não se encontra representado com pormenores. 

 

                                                
371 A figura do ‘enamorado’ é mencionada por Luísa Arruda, em Caminhos do Oriente – Guia do 
Azulejo, Lisboa, Livros Horizonte, 1998 
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287. Mestre P.M.P. Aula de Música (‘o enamorado’), Museu Nacional do Azulejo (antigo Convento da 
Madre de Deus), Lisboa. Foto Luzia Rocha [VI - A - 1] 

 
 

Nas Gazetas da época são raras as referências ao mestre de música, mas encontramos 

uma indicação da presença de um, castelhano, radicado em Lisboa. 

 
‘Hum Mestre de Solfa castelhano que vive com D. Gabriel Gomes, a custa deste estimulado de que o 

seu Te Deum não fosse preferido para São Roque o fés cantar a 27 com grande concurso em São 

Vicente de Fora e dizem que custou 200 moedas’ (LISBOA, 2005:60) 

 

Tal como o mestre de música (ou da ‘solfa’), também o mestre de dança fazia parte da 

sociedade barroca. A questão da educação das classes altas nas artes da música e da 

dança é abordada na peça cómico-satírica O Fidalgo Aprendiz de Francisco Manuel 

de Melo, onde intervêm, precisamente, o mestre de música e o de dança. Na azulejaria  

portuguesa da primeira metade do séc. XVIII existem duas representações do mestre 

da dança. Num painel holandês de inícios do séc. XVIII vemos, num terraço de jardim 

um mestre de dança que toca para dois alunos, um casal de nobres, que praticam as 

artes da dança. Assistem à aula outros nobres (adultos e crianças). Os trajes, o 

penteado das damas ‘a la fontange’ e as cabeleiras altas dos senhores ilustram a moda 

da França e também dos Países Baixos, onde o painel foi concebido. É uma cena 

possivelmente copiada de gravura, muito ao estilo das gravuras dos irmãos Bonnard. 
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Num painel português vemos um par de nobres que dança ao som de um violino que 

pode estar a ser tocado pelo mestre de dança. Outro indivíduo observa. Apesar do 

instrumento mais utilizado pelos mestres de dança ser um pequeno violino, chamado 

de ‘violino do mestre de dança’ ou de ‘pochette’, o instrumento que aparece nas duas 

representações é o violino. No painel holandês o instrumento está representado com 

muito mais pormenor e perfeição. 

 

 
 

288. Willem van der Kloet. Aula de Dança, Museu Nacional do Azulejo (antigo Convento da Madre de 
Deus), Lisboa. Foto Luzia Rocha [VI - A - 3] 

 
 

A posição dos dançarinos, a colocação das mãos, o chapéu do cavalheiro coincidem 

com imagens publicadas em tratados de dança da época. Uma das fontes mais 

importantes é o tratado de Pierre Rameau (1674-1748), mestre de dança francês de 

Elisabetta Farnese372, que publicou  Le Maître a Danser (Paris, 1725), com indicações 

formais de danças, onde uma atenção especial é dada ao Minueto. Este tratado 

reveste-se da maior importância pela quantidade de gravuras que tem, representado 

figuras humanas, em vez dos usuais esquemas de dança barrocos, muito mais difíceis 

de interpretar. Ao comparar o painel com as figuras de Rameau, é possível apontar, 

com bastante certeza, que o par representado executa o Minueto, com o 

acompanhamento do Mestre de Dança, aqui a tocar violino.  

  A indicação de Rameau relativamente à maneira de segurar a mão é 

coincidente com o painel. 

                                                
372 Rainha consorte de Filipe V de Espanha 
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289. Pierre Rameau. Le Maître a Danser (maneira de segurar a mão no Minuete)373   
 
 
 
 

A imagem abaixo apresentada indica a maneira de o cavalheiro apresentar a mão à 

dama para dançar. Repare-se que é exactamente a mesma posição do cavalheiro no 

painel de azulejos. Segue-se outra figura, que mostra o cumprimento que o par deve 

fazer antes de dançar. A posição do par é semelhante ao painel de azulejos. 
 

                                                
373 Tratado digitalizado na página da bibliteca The Library of Congress. Fonte (URL): 
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=142/musdi142.db&recNum=168 
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290. Pierre Rameau. Le Maître a Danser374 
 
 

A última figura reproduzida mostra, precisamente, a execução do Minuete num salão. 

O par assinalado é igual ao par do painel, apesar de, nesta gravura, estar de costas. 

Esta última figura mostra uma das finalidades da aula de dança, que ultrapassa o 

divertimento íntimo, no seio da casa familiar;  temos aqui a transposição da vida 

privada, onde se pratica, para a pública, onde se exibe. 

Daniel Tércio põe também em evidência a importância do Mestre de Dança na 

sociedade barroca portuguesa e a abertura aos modelos estrangeiros (principalmente 

os franceses), quando afirma: 

 
‘(...)  nos espaços palacianos, a dança eclode durante o reinado joanino, sobretudo no plano privado das 

lições e de uma convivialidade restrita. As lições estão certamente a cargo dos mestres de dançar, cujo 

provimento vem dos reinados anteriores. É 1709 é nomeado o granadino Joseph Borques e, em 1723, 
                                                
374 The Library of Congress. Fonte (URL): http://memory.loc.gov/cgi-
bin/ampage?collId=musdi&fileName=142/musdi142.db&recNum=121 
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por falecimento deste, o ofício passa para o francês Pedro Duya. (...). Não se conhecem as obrigações 

efectivas destes mestres, nem tão pouco eventuais actividades extrapalacianas. Todavia, não é 

certamente irrelevante, como sinal de abertura aos modelos estrangeiros, o facto de um e outro mestres 

não serem portugueses (...)’. (TÉRCIO, 1999: 40) 

  

Do mesmo modo, Rui Viera Nery e Paulo Ferreira de Castro na sua História 

da Música, indicam: 

 
‘(...) O gosto pela ópera italiana foi acompanhado no período joanino pelo fascínio pela dança francesa 

de corte, que invadiu tanto os palcos como os salões públicos e privados até à proibição dos 

espectáculos e bailes acima mencionada. O diário do Conde da Ericeira relativo aos anos de 1731-32 

refere que “continuavam com grande concurso as serenatas e bailes” e abundavam nos documentos da 

época as referências à grande procura que se verificava na sociedade de professores de dança francesa 

(...). Um testemunho desta penetração das formas de dança é o seu aparecimento generalizado nas 

fontes que nos chegaram de Música instrumental (...). O mero exame dos títulos das obras é, contudo, 

revelador, encontrando-se, designadamente, no Livro do Conde Redondo, que está publicado em 

edição fac-similada, tanto danças francesas (numerosos minuetes, contradanças, sarabandas, gigas e 

amables) como danças tradicionais ibéricas (folias, rojões, oitavados e um baile castelhano) e até peças 

que sugerem uma influência afro-brasileira, como um  Camzindo de Sofalla e um Cumbe (...)’ (NERY, 

CASTRO, 1991: 95) 

 

A figura do mestre de dança aparece igualmente representada num painel de 

Sátão. Toca violino, para o par que pratica a dança. É notória a semelhança entre o 

mestre de dança do painel e uma gravura de um tratado sobre a Arte de Dançar à 

Franceza. Este tratado é da autoria de Pablo Minguet é Irol e foi publicado em língua 

castelhana por volta de 1737. Curiosamente, trata-se do mesmo texto que mais tarde, 

em 1760, seria traduzido por Tomás Cabreira.  
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291. Desconhecido. Aula de Dança, Capela de Nossa Senhora da Esperança Sátão. Foto Maria de 
Fátima Eusébio 

 

 
 

292. Pablo Minguet é Irol, Arte de Danzar a la Francesa, Madrid, 1737(?)375 
 

Para a compreensão do papel do Mestre de Dança na sociedade portuguesa da 

primeira metade de setecentos são relevantes as crónicas de um periódico publicado 

com privilégio real, intitulado O Anonymo. É particularmente interessante a crónica 

‘Do bom e mão uzu da Dansa’376. O autor resume uma carta que terá recebido de um 

amigo (não identificado) cuja filha mais velha, de 16 anos, frequentava as aulas de um 

Mestre de Dança, identificado apenas como ‘Monsieur M.’, um dos ‘melhores 
                                                
375 A versão digitalizada deste livro encontra-se disponível na página da biblioteca The Library of 
Congress. Fonte (URL): http://memory.loc.gov/cgi-
bin/ampage?collId=musdi&fileName=118/musdi118.db&recNum=10 
376 O Anonymo repartido pelas semanas para divertimento e utilidade do público, nº10. pp. 73-80. Esta 
publicação é da primeira metade do século XVIII. 
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Mestres de Dança que a corte tem’. O pai da jovem, depois de assistir a um sarau 

onde o Mestre e a sua jovem filha participaram, ficou completamente indignado pela 

lascividade de certas danças, nomeadamente do modo de dançar ‘à Franceza’. O 

mesmo autor de O Anonymo relata ainda nesta crónica um curioso episódio passado 

em casa nobre, com contornos sacro-profanos, onde interveio no espectáculo musical 

um mestre de dança. A história assume certos contornos cómicos, devido à enorme 

curiosidade do autor do Anonymo que, apesar de saber que tais festividades tinham 

determinados contornos particulares, que muito o chocaram, não conseguiu resistir a 

assistir a tal evento.  A prestação do mestre de dança também o impressionou, mas 

não pela positiva. 

 
‘(...) Em huma caza das melhores nestas visinhanças ha huma devoçam, ou para milhor dizer, hum 

costume, de se fazer todos os annos hua festa, ou huma galhofa em obsequio de certo Santo, para a qual 

concorre muita gente deste sitio, e outra tanta vem convidada da corte. Costa de tal galhofa de se armar 

na melhor caza hum bom altar buscando-se para o seu adorno todo o preciozo, muitas luzes, boas 

flores, e nelle se coloca a Imagem do Santo muto cheyo de diamantes, e jóias de excellente gosto, 

humas próprias, outras emprestadas. Principia a festa depois do jantar, vem chegando a musica, 

preparado tudo, canta-se a Ladainha, e depois algum responsório próprio ao Santo, que se festeja tudo 

com muita solemnidade; o que acabado se vai pondo tudo em ordem de divertimento, dizendo, que 

nam he bom estar a gente ocioza, e sem outral alguma reflexam immediatamente se acha trocado todo 

aquelle lugar em que se respirava a devoçam, e a piedade, em hum Teatro profano; e o mesmo santo 

que assistiuo aos obséquios de hum agradecimento devoto, fica da mesma sorte assistindo também a  

muitos actos em que evapora a indecência. Eu, que nam disgosto de assistir a tudo quanto posso, para 

dar exercício as minhas observaçoens, também la fui parar a tal caza, e fui mais cedo para que nam 

escapasse couza alguma; depois de ouvir várias cantatas, boas arias, excelentes concertos de música em 

que alternativamente entravam pessoas de ambos os sexos, vi disfazer tudo; encostarem-se os assentos 

para as paredes, para que ficasse a caza mais dezempedida; e tanto que se fez preça principaram os 

instrumentos a tocar hum bom minuete, e de improviso apareceo em pé no meyo da caza hum Petit - 

Metre, preparado de luvas brancas, fivela na ponta do çapato, que nam tinha salto, para saltar melhor, 

chapeo fincado na cabeça, e todo empenhado em concertar as pregas da cazaca, que abotoou, tendo-a 

até entam solta, por ser esta deligencia das regras dançatrices, e com todo o garbo arrastando o pé 

direito para o esquerdo investio com o primeiro bote de huma cortezia dançarina, a hua das Damas de 

melhor aspecto, que estava na companhia, a que ella nam resistio, e largando no assento o lenço, e o 

abanico, sacudindo as roupas, e puxando as luvas sahio ao terreiro, e cumprimentou ao tal estafermo 

com huma mistura tam chata, que disse comigo, esta he galante! Levanta-se da cadeira para se sentar 

no cham, que diabo de mistura será esta? Mas logo me acudio hum professor, dizen-dome que nam 

reparasse, porque aquillo era da arte. Principiouse a dansa, e foram taes as cabriolas, e saltos de hum, e 
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outro que fiquei pasmado, e logo o meu genio malencolico me fez lembrar hum dito latino, que achei 

num livro velho: Saltare elegantus, quam necesse est probae. Sal. Bell. Catil. §. 25. Que quer dizer: 

Sempronia dansa muito melhor do que he precizo para huma mulher sabia, e modesta. Os diversos 

movimetos de danças, e a confuzam e desenvoltura, que nisto houve foram taes, que eu no meyo da 

galhofa voltei para a minha caza, e nam pude descançar toda a noute na consideraçam de que haja nam 

só quem receba muito goste, e divertimento em desenvolturas tam indecentes, mas que haja quem leve, 

ou deixe ir as suas famílias a semelhantes divertimentos, e que fiquem muito satisfeitos, de as ver 

expostas a muitos olhos, que ordinariamento so julgam pelo que vêem. Sobre esta meditaçam tam seria, 

me ocorreu dizer alguma cousa a respeito do bom, ou mau uso da Dança.’ 

 

 

VI.5.  O uso da máscara na dança barroca 

Numa sala da Quinta do Torneiro, possivelmente a Sala de Música do palácio, 

encontramos uma série de painéis com representação de música e dança. São quase, 

na sua totalidade, cenas burlescas, que nos remetem para o teatro cómico. Alguns dos 

bailarinos aparecem mascarados. Presentemente, os dançarinos que recriam a dança 

barroca, como é o caso de Paige Whitley- Bauguess ou Thomas Baird, recorrem à 

máscara com frequência, sendo ela um elemento indissociável da dança deste período. 

São várias as máscaras utilizadas. Pode referir-se a título de exemplo: máscaras 

nobres (tanto masculinas, como femininas)377, máscaras de personagens da commedia 

dell’arte (Pantalone, Arlequino, Pulcinella, etc) e máscaras italianas (algumas 

derivadas do carnaval veneziano).  

Em Portugal os painéis de azulejos da primeira metade do séc. XVIII mostram 

dançarinos usando máscaras com óculos, elemento muito comum na paródia nacional, 

devido aos que os usavam para parecerem mais eruditos378. 

 

                                                
377 Jean Lepautre tem duas gravuras publicadas, datadas de cerca de 1675, mostrando tanto uma 
dançarina como um dançarino em trajes de qualidade, ela segurando a máscara e ele com a máscara 
colocada, a dançar. Fonte (URL): 
http://www.baroquedance.com/danceimages/masks/pages/paigeeyes_jpg.htm 
378 (PEREIRA, 1989: 272). Diz-nos César de Saussure, nas cartas que escreveu em 1730: ‘(...) Os 
eclesiásticos, os jurisconsultos, os médicos e muitos outros desejam aparentar de estudiosos. Para dar 
tal efeito usam todos, qualquer a idade que tenham, um grande par de lunetas encavalitadas no nariz e 
que nunca tiram quer vão a pé, a cavalo ou de coche, quer estejam à mesa ou em simples conversa. 
Pretendem fazer crer que enfraquece a vista estudar. É esta uma mania divertida, para não dizer ridícula 
(...)’. É igualmente possível que as máscaras com óculos digam respeito à Commedia dell’Arte, 
nomeadamente à mascara de Pantalone, que poderia ser representado com óculos - cfr. a pintura 
atribuída a Sebastien Vrancx (c. 1573-1647), datada de ca. de 1600, Fête vénitienne, onde esta máscara 
a parece a ajustar os seus óculos (GÉTREAU, 2009: 104) 
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293. Teotónio dos Santos (atrib.), Máscara com óculos em cena de dança (pormenor), Quinta do 
Torneiro, Porto Salvo. Foto© Luzia Rocha 

 
 

 
 

294. Teotónio dos Santos (atrib.), Máscara com óculos em cena de dança (pormenor), Quinta do 
Torneiro, Porto Salvo. Foto© Luzia Rocha 
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Encontramos também nos painéis do azulejos outras máscaras ao estilo italiano, sem 

óculos. 
 

 
 

 
 

 
 

295. Teotónio dos Santos (atrib.), Máscara de estilo italiano em cena de dança (pormenor), Quinta do 
Torneiro, Porto Salvo. Foto© Luzia Rocha e máscara italiana379 

 
 

 
A máscara pode ser entendida num sentido mais lato; não apenas como o artefacto 

facial, que disfarça e esconde a face, mas também como a própria personagem teatral. 

É o caso das personagens da commedia dell’arte, cujas máscaras são copiadas para a 
                                                
379 Fonte (URL): http://www.baroquedance.com/danceimages/masks/pages/italianeyes_jpg.htm 
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azulejaria. Num painel da Sé do Porto, da autoria de António Vital Rifarto, 

encontramos Scaramouche (ou, na designação original, em italiano, Scaramuccia), 

uma máscara muito difundida em França e Inglaterra, principalmente devido a Tiberio 

Fiorilli, que encarnou esta personagem com sucesso toda a sua vida. O Scaramouche 

é copiado de uma gravura. Aparece num jardim com fonte, junto de duas damas 

ricamente trajadas, de alta condição social. Igualmente, o local onde o painel está 

aplicado - a Sé do Porto - se afasta do ambiente e enquadramento cómico-teatral. 

Curiosamente, Ernesto Veiga de Oliveira usa este painel – e esta figura em particular 

– como exemplo de guitarra nacional, mas não a identifica como sendo Scaramouche, 

nem como cópia de gravura estrangeira. 

 

    
 
296. António Vital Rifarto, Scaramouche, Sé, Porto. Foto© Luzia Rocha e gravura do século XVII380 

 
 

La Scaramuccia  ou Scaramuzza pode também ser uma forma de dança na commedia 

dell’arte (TÉRCIO, 1999: 144). 

A commedia dell’arte foi amplamente difundida em França pela obra de 

Watteau. Uma das personagens mais reproduzidas, Pierrot (originalmente, no século 

XVI italiano, Pedrolino381), aparece também transportada para a azulejaria. Num 

painel da Quinta dos Azulejos, Pierrot aparece acompanhado por Arlequino. A figura 
                                                
380 Fonte (URL): http://www.delpiano.com/carnival/html/scaramouche.html 
381 Fonte (URL): http://www.shane-arts.com/Commedia-Pedrolino.htm 
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estática e melancólica de Pierrot contrasta com a posição burlesca de dança de 

Arlequino. É possível que esta cena de dança seja cópia de uma pintura de 1717 de 

Carol Jacob de Crec (c.1695-1717), Scène de la Comedia dell’Arte, ou de outra fonte 

derivada, possivelmente gravada, pois a posição de dança de Arlequino é semelhante. 

Quanto a Pierrot, há também a possibilidade de tratar-se de cópia de Watteau, pois na 

pintura de Crec este toca violino, enquanto que na de Watteau tem a mesma posição 

estática do painel. 
 

   
 

297. Antoine Watteau. Pierrot, óleo sobre tela, ca. de 1718-19, óleo sobre tela e Pierrot e Harlequin, 
Quinta dos Azulejos, Lumiar. Foto© Luzia Rocha 

 
 

 
298. Carol Jacob de Crec, Scène de la Comedia dell’Arte, 1717, óleo sobre tela, Valenciennes, Musée 

des Beaux- Arts382 

                                                
382 Imagem retirada do catálogo Voir la Musique - Les sujets musicaux dans les oevres d’art du XVIe au 
XXe siècle, 2009, p. 108. 
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Curiosamente o pintor de azulejos não se apercebeu da presença do ‘Batocio’ de 

Arlequino e transformou-o num cinto. ‘Batocio’ refere-se a um adereço de palco desta 

personagem, nada mais nada menos do que um instrumento de madeira constituído 

por duas ripas juntas que funcionam como idiofone de concussão. Poderia ser 

utilizado de diferentes maneiras, mas funcionava para acentuar efeitos cómicos e para 

fazer rir o público383. Arlequino  ‘Batocio’  aparece não só  na azulejaria portuguesa. 

É representado várias vezes em azulejo na Sommerspeisesaal do Schloss 

Augustusburg em Brühl, na Alemanha.  

 

 
 

299. Arlequino ‘Batocio’, Schloss Augustusburg, Brühl, Alemanha384 

 

Arlequin  ‘Batocio’ aparece representado de forma curiosa num painel de azulejos do 

antigo Palácio Mello, numa cena de dança onde é a figura central.  Curiosamente, esta 

máscara aparece aqui vestida com muito requinte, possivelmente em traje à francesa, 
                                                
383 Venice Carnival its history and images, Arlechin Batocio and his slapstick. Fonte (URL): 
http://www.delpiano.com/carnival/html/arlechin_batocio.html. ‘The “Batocio” is known for being 
Harlequin's short wooden club. Kind of tool for carrying out his work as a Zani (from which Harlequin 
originates, in Bergamo). The Zanni were known as "facchini" people doing a menial very heavy job, 
lower level in the social scale. The batocio in Harlequin's hands becomes a stage prop, something that 
may be used in different ways, from mixing up the polenta, as a knife or a spoon, the rare times he is 
actually eating (or dreaming of). Sometimes the batocio becomes a sword or a bat, for hitting other 
characters, fighting with the Zanni, for instance, using it as a club or a dagger. The stage batocio was 
made of two strips of wood, and used as a slap stick, a special effects prop, after all, being able to 
convey to the public the blows which were given around and to give action and exaggeration to the 
scene it was used in.’ 
384 Fonte (URL): www.tegels-uit-rotterdam.com 
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o que nada tem a ver com o Arlequino  ‘Batocio’ original, uma personagem simples. 

Esta máscara dança com uma dama, ricamente vestida, perante o protesto de outra 

máscara que pode ser o Capitão, pois tem a espada (o principal atributo desta 

personagem) bem visível. Também Pierrot aparece representado. Aparentemente, 

convida uma dama para dançar. Em segundo plano, outras damas assistem. 

 

 
 

300. Desconhecido. Arlequino ‘Batocio’ e Pierrot, Hospital dos Capuchos (antigo Palácio Mello), 
Lisboa. Foto© Luís Pavão/Inapa 

 
 

 
 

301. Maurice Sand, Arlechino Batocio385 

                                                
385 Fonte (URL): http://www.delpiano.com/carnival/html/harlequin.html 
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A comédia italiana implementou-se progressivamente na Península Ibérica desde 

finais do séc. XVI (TÉRCIO, 1999: 145) com a chegada das primeiras companhias, 

coexistindo com a nacional e a espanhola386. Já no século XVIII, em 1731 chega a 

Portugal, vinda de Itália, a companhia de Paghetti. Pretendiam licença régia para 

montarem uma ópera, mas acabaram por se acomodar às récitas particulares 

requeridas pela aristocracia e pelo clero lisboetas. É, portanto, perfeitamente aceitável 

a hipótese de que estas máscaras italianas representadas na azulejaria fossem 

familiares ao público português, tanto pela sua apresentação pelas companhias 

itinerantes italianas, como pela difusão da obra de Watteau.  

 

 

VI.6. A influência de Antoine Watteau e da Fête Galante 
 
A Fête Galante foi um género pictórico criado por Antoine Watteau (1684-1721). 

Watteau foi, precisamente o  primeiro pintor a submeter na Academia um quadro 

nesta categoria, em 1717, intitulado Embarque para Cítera (CALADO, 1989: 190). A 

Fête Galante representa jovens casais aristocratas, vestidos à moda francesa da época, 

divertindo-se, dançando, comendo, ou apenas conversando. Estas festas mostram-nos 

um certo lado artificial da natureza, onde nobres aparecem caracterizados e 

mascarados de pastores, simulando ambientes bucólicos387. A difusão da obra de 

Watteau em gravura tornou tanto o seu autor como o género amplamente famosos. 

Em Portugal, a sua introdução fez-se, precisamente, pela via da gravura mas também 

pela influência de Pierre-Antoine Quillard, pintor e gravador que esteve ao serviço de 

D. João V entre 1726 e 1733, considerado discípulo ou, pelo menos, continuador da 

obra de Watteau (CALADO, 1989: 190). 

A influência da obra de Watteau na azulejaria barroca portuguesa não se fica 

apenas pelas cenas de Fête Galante. Este artista também trabalhou em Paris como 

pintor de cenários teatrais, tendo convivido de perto com a commedia dell’arte 

italiana e com os seus imitadores franceses. Deste modo, não é de estranhar a 

presença de tais personagens na sua obra pictórica e, por derivação, na azulejaria 

                                                
386  Daniel Tércio refere: ‘(...) em Portugal, os pátios das comédias sofreram a concorrência do teatro 
italiano sobretudo a partir dos anos 30 do século XVIII. No entanto, a adopção deste gosto foi 
certamente matizada por aquela atracção pelo burlesco, a que também as comédias castelhanas 
correspondiam (...)’ (TÉRCIO, 1999: 146) 
387 Rousseau seria totalmente contra esta visão da natureza. 
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portuguesa, especialmente a partir da década de 30 do século XVIII (CALADO, 

1989: 190). As duas obras que mais aparecem reproduzidas na azulejaria nacional são 

La petite danseuse e L’Aventurière. 

 

 
 

301. Charles Nicolas Couchin (apud Watteau), La petite danseuse, c. 1725, gravura388 
 
 

 

     
 
 

                                                
388 Apud. CÂMARA, Maria Alexandra, “A Arte de Bem Viver”. A encenação do quotidiano na 
azulejaria portuguesa da segunda metade de setecentos, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, 
p. 477.  
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303. La Petite Danseuse (cópias), Museu da Cidade, Palácio Barbacena, Palácio Valada Azambuja, 
Lisboa, Quinta dos Azulejos, Lumiar e Quinta de Nossa Senhora da Piedade, Santa Iria da Azóia. 

Foto© Luzia Rocha 
 

 

A posição de dança reproduzida por Watteau e pelos painéis de azulejos é, 

verdadeiramente, uma posição de dança barroca. Curiosamente, a dançarina Paige 

Whitley-Bauguess reproduz exactamente a mesma posição, numa imagem fotográfica 

(logo, tal como os azulejos, igualmente estática) que serve de capa ao seu DVD 

Introduction to Baroque Dance389. Repare-se na posição do corpo, sensivelmente de 

lado, dos braços e do pé direito,  que avança. 

 
 

                                                
389 Paige Whitley- Bauguess with Baroque Dancer Thomas Baird & Musicians of the Baroque Arts 
Project, Introduction to Baroque Dance, dance Types, two volumes, 1999&2005 
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304. Posição de dança barroca: Paige Whitley-Bauguess e figura feminina copiada de Watteau 
 

 
Do mesmo modo, L’Aventurière de Watteau serviu para a produção de painéis de 

azulejo tanto em azul e branco como já em manganés, na década de cinquenta do 

século XVIII. As personagens estão em posição invertida, o que resulta do processo 

de decalque da gravura para o azulejo. O instrumento musical que Watteau reproduz é 

exactamente o mesmo que se encontra no painel de azulejos, uma guitarra, se bem 

que apenas parcialmente visível. 

 

 
 

305. Audran (após Watteau) L’Aventurière, ca. 1725, gravura390 
                                                
390 Apud. CÂMARA, Maria Alexandra, “A Arte de Bem Viver”. A encenação do quotidiano na 
azulejaria portuguesa da segunda metade de setecentos, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, 
p. 479 
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306. Cópias de L’Aventurière de Watteau, antigo Palácio Valada Azambuja, Lisboa e Quinta dos 
Azulejos,  Lumiar. Foto© Luzia Rocha 

 
 
 
 

Existem outros elementos que, de forma menos evidente, são  retirados da obra de 

Watteau. É o caso dos jardins, dos seus elementos arquitectónicos decorativos (como 

os grandes jarrões), o galanteio e a guitarra.  

 

 

 
307. Antoine Watteau, O Quarteto, ca. 1713, óleo sobre tela391 

 

                                                
391 Fonte (URL): http://www.artcyclopedia.com/artists/watteau_jean-antoine.html 
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308. Desconhecido. Cópia de elementos de Watteau, Museu da Cidade, Lisboa. Foto© Luzia Rocha 

 

 

VI.7. A sanfona e os cegos músicos  

No caso particular da sanfona pode-se constatar que é raro encontrar um instrumento 

musical que tenha tido uma flutuação social392 tão grande ao longo dos séculos 

(GREEN, 1995: 2). No século XI, na Alemanha, este instrumento estava associada à 

música religiosa, no século XII à música de corte e da nobreza, no século XIV passou 

a estar associado às classes sociais mais baixas e, eventualmente, no século XV, aos 

cegos músicos (GREEN, 1995: 2). O instrumento, já na sua relação plena e íntima 

com a cegueira, adquire uma conotação negativa. Robert Green indica: 

 
‘(...) Blindness was regarded as a physical manifestation of inner or moral blindness, and, therefore, the 

very appearence of the instrument in a painting suggested sin. Although certain painters at the 

beginning of the seventheenth century, such as Rembrandt van Rijn (1606-1669) and Georges de la 

Tour (1593-1652), began to regard blind vielle players as victims of a tragic enfermity, the instrument 

retained its repellent reputation. (...)’ (GREEN, 1995:2) 

 

                                                
392 A questão da flutuação social dos instrumentos musicais é igualmente assinalada por Emanuel 
Winternitz: ‘(...) But these are not only the factors that determine the production of musical 
instruments. There are, also, different social levels: we see the instruments gaining and losing caste, 
passing from street singer or shepherd to courtier and perhaps back again. (...)’ (WINTERNITZ, 1943: 
56). Tal facto aplica-se inteiramente à sanfona no século XVIII onde, por exemplo, em França, passa 
da classe social extremamente baixa para as classes aristocráticas, que se divertem nas Fêtes Galantes.  
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Ao longo de diferentes épocas, vários teóricos com extrema relevância para a História 

da Música ocidental contribuíram para a disseminação da  ideia da sanfona como um 

instrumento menor. Emanuel Winternitz refere: 

 
‘(...) It is interesting to observe how the earliest treatises on musical instruments evaluate the hurdy-

gurdy. Sebastian Virdung in his Musica getustcht und ausgezogen (...), published in 1511 in Basel, 

gives a woodcut of a four stringed hurdy-gurdy but apparently does not consider it worth discussing in 

the text. The same is true of Martin Agricola, who reprints Virdung’s  woodcut in his Musica 

instrumentalis deudsch (Wittenberg, 1528), calling the instrument “Leyer”. In the ominous year 1618, 

the first year of the Thirty Years’ War, appeared the first comprehensive, systematic treatise on the 

subject, Michael Praetorius’s Syntagma musicum with many admirably precise woodcuts. Among them 

we find a five stringed hurdy-gurdy and two of its relatives (...). The caption for all three instruments 

says, somewhat deprecatingly, “Some peasant lyres.” The text, without any discussion, merely 

mentions “the peasants’ and vagabond women’s lyre”. (WINTERNITZ, 1943, 67-68) 

 

Também Marin Mersenne contribuiu para a difusão desta ideia na sua obra Harmonie 

Universelle (Paris, 1639): 

 
‘(...) Si les hommes de condition touchoient ordinairement la Symphonie, que l’on nomme Vièle, elle 

ne seroit pas si mesprisée, mais parce qu’elle n’est touchée que par les pauvres, & particulierement par 

les aveugles qui gaignent leur vie avec cet instrument, l’on en fait moins d’estime que des autres, quoy 

qu’ils ne donnent pas tant de plaisir. Ce qui n’empesche pas que le ne l’explique icy, puis que la 

science n’appartient pas davantage aux riches qu’aux pauvres, & qu’il n’y a rien de si bas ny de si vil 

dans la nature, ou dans les arts qui ne soit digne de consideration. (...)’393 

 

Ao longo do século XVII e início do XVIII o cego músico, visto à luz de 

representações em obras da História da Arte, é o entrelaçamento da música com a 

deficiência, miséria e mendicidade. A maioria das obras retrata cegos solitários, mas 

alguns trazem uma criança como acompanhante, cuja função é guiar o deficiente ou 

recolher moedas num chapéu, bolsa ou tigela. Também há cães em cena, com funções 

parecidas às das crianças.  

 No século XVIII português existem várias referências em fontes visuais e 

escritas sobre os cegos músicos. Suzanne Chantal indica: 

 

                                                
393 Traité des instruments à chordes, 211-212 
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‘(...) Passavam [os minuetes] do realejo esmaltado para o manicórdio do cego (...). Mais de uma 

semana antes da corrida de touros, os cegos vendiam o programa escrito em verso (...)’ (CHANTAL, 

s.d.: 271- 272) 

 

Nos presépios portugueses da primeira metade de setecentos são várias e recorrentes  

as figuras de cegos músicos. Podemos, por exemplo, encontrá-los no Presépio da 

Madre de Deus (início do século XVIII, atribuído a António Ferreira) ou noutros 

presépios um pouco mais tardios, como é o caso do Presépio da Basílica da Estrela 

(segunda metade do século XVIII, atribuído a Joaquim Machado de Castro e José de 

Barros). 

 

      
 

309. A. Ferreira (atrib.), Machado de Castro e J. de Barros (atrib.), Cego com sanfona, moço e cão, 
Presépios da Madre de Deus e da Basílica da Estrela, Lisboa394. 

 
 

                                                
394 Imagens retiradas de: CARDOSO, Arnaldo, O Presépio Barroco Português, Lisboa, Bertrand 
Editora, 2003; CARVALHO, Anabela (coord), O Presépio da Madre de Deus, Lisboa, Instituto 
Português de Museus, Lisboa, 2003 
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A existência destes tipos sociais (e musicais) na sociedade portuguesa da época está 

também comprovada pela azulejaria. São catorze os painéis catalogados395 com 

representações deste grupo musical. Quase todos os painéis são provenientes da zona 

urbana de Lisboa. Não é, contudo, de descartar a hipótese da influência de gravuras 

europeias que circulavam e chegavam a Portugal, pois estes músicos eram também 

muito representados na arte europeia, principalmente na região de França e Países 

Baixos.  

Em Portugal o cego aparece indubitavelmente conotado com a sanfona, 

existindo apenas uma representação de um cego com um  outro instrumento 

(cordofone friccionado semelhante a um violino). Já noutros países europeus (como a 

França ou a Itália), existem vários instrumentos claramente associados ao cego, como 

a guitarra396. A execução da sanfona por mulheres (tanto de classes baixa e alta) não 

surge na azulejaria portuguesa deste período, tal como na iconografia das Fêtes 

Galantes ou da iconografia popular de outros países europeus (como, por exemplo, a 

Áustria)397. 

 Nos painéis catalogados existem representações variadas em contextos 

igualmente diversos. Vários factores podem ser tidos em conta na análise destes 

painéis, como a constituição do grupo, o seu contexto de execução/não execução ou, 

ainda, a existência de canto, música e/ou música e dança. Esta diversidade 

representativa pode ser constatada através das seguintes tabelas: 
 

1 - Constituição do grupo 

Contexto Nº Painéis 

Cego e moço 7 

Cego, moço e cão 7 

                                                
395 Antigo Convento da Graça (Lisboa), Hospital do Barro (Torres Vedras) antigo Palácio da Mitra (S. 
Antão do Tojal), Quinta do Molha Pão (Belas), antigo Colégio Jesuíta de S. Antão/actual Hospital de S. 
José (Lisboa), Mosteiro de S. Vicente de Fora (Lisboa) onde encontramos cinco painéis com este tema, 
Colecções Berardo (Monte Palace, Funchal), Sé do Porto e Colecção particular (Lisboa). 
396 Por exemplo, nos  quatro volumes ilustrados por G. Grevenbroch,  Gli abiti de Veneziani di quasi 
ogni età con diligenza raccolti, e dipinti nel secolo XVIII aparecem dois cegos a tocar guitarra e 
violino, antecedidos de um moço recolhendo esmolas (STEVENS, 1992: 404) e na pintura mais tardia 
de Achille Zo, já do século XIX, L’aveugle à la porte de Tolède temos um cego a tocar guitarra 
(GÉTREAU, 2009: 100) 
397 Por exemplo, na Crosby Brown Colection encontra-se uma gravura do século XVIII de uma cantora 
de rua (sul do Tirol) executando uma sanfona (WINTERNITZ, 1943: 83) ou em França, o exemplo de 
uma pintura, A la vielleuse, de um anónimo francês do século XVIII (GÉTREAU, 2009: 99). 
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2 - Contexto de execução 

Contexto Nº Painéis 

Execução 7 

S/ execução398 7 

 
3 - Canto presente na performance musical 

Contexto Nº Painéis 

Cego e moço cantam 2 

 
4 - Música e/ou Música e dança 

Contexto Nº 

Painéis 

Cego toca sanfona, moço toca tambor 2 

Cego toca sanfona, moço dança sem tocar 1 

Cego sem instrumento, moço toca instrumento 2 1) toca pandeireta 

2) toca flauta-tambor 

Cego toca sanfona, moço tambor, cão dança 4 1) Adição de arco para o 
cão 

Cego toca sanfona, moço toca pandeireta 2 1) Moço também dança 

Cego toca sanfona 2 

Cego toca violino 1 

 
310. Tabelas. Cegos músicos e execução musical 

 

O cego músico é uma personagem-tipo da sociedade portuguesa da primeira metade 

de setecentos, documentada por relatos de época e por fontes visuais, como é o caso 

da azulejaria e presépios. O cego é acompanhado por um jovem moço que o guia e 

que também intervém, na maioria dos painéis, na performance musical do cego, seja 

como instrumentista, como dançarino ou como cantor. O pequeno cão também faz 

parte do grupo. São extremamente interessantes as representações onde o cão 

intervém na performance, pois estas adquirem um carácter circense. O cão ‘baila’ ao 

                                                
398 Quando seguram os instrumentos sem tocar, por exemplo, enquanto caminham. 
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som da música e também pode executar pequenos truques, ou habilidades, sendo, por 

vezes, utilizado um arco para tal efeito. 

 A ligação entre os cegos e a música não é casual. Devido à falta de visão, os 

cegos tinham de escolher uma ocupação que não requeresse necessariamente o uso 

deste sentido; por isso, muito cegos escolheram a música como profissão, sendo que, 

com o devido treino, o tacto e a audição conseguiriam suprir a falta da vista, 

permitindo uma boa performance musical. Num estudo sobre as pinturas de Bruegel, 

Hiroyuki Minamino refere a propósito deste assunto: 

 
‘(...) Because of their visuallity challenged physical condition, blind people had to select occupations 

that emphasized their other senses. Many blind men and women therefore turned to music as their 

profession. Music depends more on ears than on eyes. Singing and playing instruments require mouths 

and hands. A well-trained musician does not have to see the keyboard, fingerboard, or fingerholes 

when playing the instrument. He can feel the keys, frets, holes, and strings with his hands. Moreover 

the blind person’s sense of hearing was perhaps sharper than that of their sighted counterparts because 

of a greater concentration on hearing.(...)’ (MINAMINO, 2002: 272) 

 

A relação do cego com a sanfona é evidente no contexto musical barroco português. 

Este instrumento assume um papel primordial na vida dos cegos, pois é a forma 

principal de subsistência, através de pequenos espectáculos musicais. Encontra-se 

estudado também noutro capítulo desta dissertação, sobre organologia. 

 

 

VI.8. Os anões e a Música  

O fenómeno do nanismo tem sido, ao longo dos tempos, observado essencialmente de 

ponto de vista médico e genético. Mas desde muito cedo que também se reflecte na 

literatura e, principalmente, na arte. A partir da morfologia, o nanismo é dividido em 

dois grandes grupos: o dos nanismos proporcionais, onde a estatura do indivíduo é 

baixa, mas o tamanho dos órgãos mantém a mesma proporção; e os nanismos 

desproporcionais, também chamados displasias esqueléticas, onde o tamanho do 

indivíduo é bem mais baixo que o normal, porém alguns órgãos mantêm-se em 

tamanho maior em relação à altura, em comparação com os indivíduos não-nanistas. 

O tipo mais conhecido de nanismo proporcional é o nanismo pituitário enquanto os 

tipos mais comuns de nanismo desproporcional são a acondroplasia e a 
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hipocondroplasia em que há encurtamento dos membros e algumas displasias em que 

há acometimento severo da coluna vertebral (ADELSON, 2005: 122-138).  

Os membros curtos, musculados e arqueados, num corpo desproporcional; 

mãos desmesuradamente grandes, cabeça destacada, uma lordose bem acentuada, um 

ventre proeminente - estas são as características mais comuns dos anões. 

Normalmente têm uma esperança de vida curta, mas os que sobrevivem ao passar do 

tempo conseguem ter um desenvolvimento mental e sexual absolutamente normal. 

Há, contrariamente ao que nos diz o senso comum, uma fortíssima possibilidade dos 

seus descendentes directos cresceram com normais dimensões, livres do nanismo. 

Todos estes factores físicos contribuíram para que, ao longo da História, os anões 

fossem considerados como ‘anormais’ e ‘aberrações’. Foram coleccionados como 

animais, serviram de brinquedos a príncipes, foram exibidos em espectáculos e circos, 

serviram de cómicos e bobos a monarcas e nobres (op. cit., 2005). Isabella d’Este 

tentou, sem sucesso, reproduzir anões para criar a sua própria raça. A desfiguração 

grotesca do anão, combinada com a sua estatura infantil, evoca uma sensação 

agradável, mas perversa. Torna-se um boneco que juntamente com outros bonecos, 

preenche um mundo de sonho.  

Erica Tietze enfatiza também que a maneira de oferecer ou emprestar anões 

poderia ser muito sui generis. Um anão, Jeffrey Hudson (1619 - ca.1682), pertença 

dos Duques de Buckingham, foi apresentado ao rei Carlos I e à sua jovem mulher, 

rainha Henrietta Maria, de uma maneira muito peculiar: num jantar o anão saiu de 

dentro de uma tarte (verdadeira) o que divertiu imenso a rainha. Os duques 

ofereceram-lhe Hudson como um presente de cortesia399. O mesmo se passou na 

Rússia, no séc. XVIII onde, numa ocasião, duas tartes do mesmo género foram 

enviadas, uma com um anão, outra com uma anã.  Quando saíram das tartes, os anões 

dançaram o Minueto (op. cit. 1957: 80).   

Em Portugal são raras as  publicações sobre o tema do nanismo. Encontramos 

algumas referências literárias dos séculos XVII e XVIII ao tema, como é o caso da 

notícia do tema joco-sério tratado na Academia dos Escolhidos, na reunião de 6 de 

Maio de 1742: ‘Um anão, que namorando uma Dama, a namorava com um óculo de 

ver ao longe’ (MATIAS, 1988:74). São  ainda mais raras as referências ao papel dos 

                                                
399 O aao está retratado com a rainha num retrato de Van Dyck. 
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anões na arte e na sociedade portuguesa de setecentos400. O mesmo não se passa 

relativamente à vizinha Espanha, existindo vários documentos iconográficos que 

comprovam a presença dos anões na corte, bem como a sua importância em geral. 

Pode-se referir como exemplo uma pintura de Francisco Ricci, de 1683, retratando 

um Auto de Fé401. É possível observar claramente, junto dos reis Carlos II e Maria 

Luísa de Orleães, um grupo de três anões de corte402. Foram igualmente importantes 

os retratos feitos por Velásquez de vários anões, alguns de corte, como ‘El Primo’ 

(ca.1644), Sebastian de Morra (1648) - anão do príncipe Baltasar Carlos -

‘Calabacillas’ (ca.1648), ‘El Niño de Valleca’ (ca. 1648)403. Igualmente na sua pintura 

Las Meninas, uma anã de corte aparece retratada. Trata-se de Maria Barbola, anã 

hidrocéfala, que entrou para o palácio em 1651, ano em que nasceu a infanta, 

acompanhando-a sempre no seu séquito para todo o lado404. De acordo com Erica 

Tietze (TIETZE,1957:21) na corte espanhola os anões eram companhia dos príncipes 

e as anãs das princesas; as crianças adoravam os seus anões, levavam-nos para todo o 

lado e nunca se riam deles. 

Em Portugal, a pintura de corte não estava de todo desenvolvida. A primeira 

metade do séc. XVII é caracterizada pelo domínio filipino e a outra metade pelas 

guerras de restauração da independência e reconstrução do país. A necessidade de 

desenvolvimento económico e de recuperação de infra-estruturas foi a prioridade, no 

pós-Restauração, sendo secundarizada a questão das artes. Mesmo no reinado de D. 

João V, a pouca pintura de corte existente foi assegurada por artistas estrangeiros. 

Talvez seja esta a justificação para não se encontrarem fontes iconográficas de anões 

                                                
400 São igualmente raros (ou inexistentes) os estudos na área da iconografia musical sobre o tema dos 
anões e da música. No volume XIV/XV da revista Imago Musicae, uma compilação de referências de 
bibliografia publicada entre 1976-1995, não se encontra uma única entrada sobre o tema em questão.  
401 Este Auto de Fé decorreu em Madrid, na Plaza Mayor, a 30 de Junho de 1680 
402 Uma reprodução da pintura encontra-se disponível na internet  (URL) 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Detail_of_Auto_de_fe_1680.jpg (disponível para consulta em 
Dezembro de 2010) 
403 Colecções do Museu do Prado, Madrid, Espanha. 
404 Erica Tietze (TIETZE, 1957:25) apresenta uma interpretação curiosa sobre o papel dos anões nesta 
pintura. Indica que os anões foram com os reis ao estúdio. Na face da hidrocéfala Maria Barbola não se 
vê traço de servidão nem atitudes como a das aias que apaparicam a princesa Margarita. Isto mostra o 
estatuto especial dos anões. Ela não corteja nem serve Margarita com atenções de dama  de corte. Há 
até um certo ar de desafio na sua pose. Ela parece estar noutro nível, ter outra independências, não está 
sujeita à etiqueta. Ela parece tão independente como o cão que permanece imperturbável mesmo com o 
pontapé do hidrocéfalo Nicolasito Pertusato. A conjugação de anões com cães é típica na arte do 
retrato. Ambos pertencem ao dono e acompanham-no. 
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de corte, tal como em Espanha, Itália ou Alemanha405. A pesquisa nos arquivos 

portugueses revela que, na área da literatura,  a ausência de fontes também é grande.  

Mas tal não quer dizer que os anões não estivessem presentes na sociedade de 

setecentos, com um papel social e musical activo. Uma fonte um pouco mais tardia - 

mas muito interessante - é o Presépio da Basílica da Estrela, de Joaquim Machado de 

Castro. O Presépio inclui tipos sociais verídicos, junto das figuras bíblicas dos 

Evangelhos, de certo modo para revestir de humanidade a figura de Jesus406. Neste 

Presépio aparece um grupo de anões que cantam e dançam numa taberna. Tocam 

violino, pandeiro, castanholas e dançam. Um deles ergue uma garrafa de vinho. 

Indica-nos Câmara Borges: 

 
‘(...) Ao lado da taberna surgem cinco anões em alegre folia. Embriagados erguem qual troféu uma 

garrafa de vinho enquanto em grande alvoroço tocam, cantam e dançam a ritmo alucinante (...)’ 

(BORGES, 2006: 183) 

 

                                                
405 Existem várias gravuras de anões de corte na Alemanha e também algumas de anões músicos. É 
exemplo a gravura do jogral do Eleitor  Clemens August Hendrik Frans van Lint, Bonn, Kunstmuseum 
Bonn (URL: http://www.bildindex.de/?+piconcl:%2231%20A%2042%202*%22#|2). Disponível para 
consulta em Dezembro de 2010; a gravura do anão tocador de violino Jeörg Hauße, publicada em 
Straßburg, 1601/1615, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Inv.-Nr. HB 853 —  (URL: 
http://www.bildindex.de/?+piconcl:%2231%20A%2042%202*%22#|2). Disponível para consulta em 
Dezembro de 2010; gravura com o retrato de Hans, o camareiro anão do rei Augustus Pieter Schenk, 
publicada em Amsterdão, 1700, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Inv.-Nr. HB 23828 —  
URL: http://www.bildindex.de/?+piconcl:%2231%20A%2042%202*%22#|2). Disponível para 
consulta em Dezembro de 2010.  
406 Alexandre Nobre Pais (1998:17) indica: ‘(...) Para preencher as lacunas da Infância de Cristo e do 
período que se convencionou designar como a Vida Oculta de Jesus (até ca. 30 anos) começaram a ser 
recolhidas, nos Evangelhos Apócrifos e na Legenda Dourada de  (c. 1261-1266) de Santiago de 
Voragine uma série de tradições orais. Estes episódios irão enriquecer a narrativa original da 
Natividade procurando dotá-la de verosimilhança, recorrendo, quer a expressões do quotidiano, quer a 
diálogos animados por uma linguagem próxima ao leitor/ouvinte. O objectivo, acreditando que estas 
narrativas faziam parte de uma acção, mais ou menos concertada, com um propósito comum, era o de 
enfatizar a humanidade de Jesus. Daí o recurso frequente ao aspecto anedótico, que lhes acarretou a 
depreciação e consequente exclusão dos livros da Sagrada Escritura por parte de facções mais 
ortodoxas da Igreja - como São Jerónimo (...)’ 
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311.  Joaquim Machado de Castro, Anões tocam e dançam em taberna, segunda metade do séc. XVIII, 
Presépio da Basílica da Estrela ou do Convento do Sagrado Coração de Jesus, Lisboa.407 

 
 
 
 

O azulejo acabou por desempenhar, de forma mais ingénua, o papel de retratar 

os anões, em substituição da pintura e gravura.  É nas casas nobres, revestidas a 

azulejo, que encontramos indícios da presença de anões na vida das classes altas 

portuguesas408. O Correio-Mor do reino409 possuía um anão que terá mandado retratar 

num painel de azulejo da sua capela privada. O painel ainda hoje se encontra in situ. É 

claramente visível a deformação nos membros inferiores (ligeiramente arqueados) e 

no tamanho da cabeça.   
 

                                                
407 Imagem retirada de (BORGES, 2006: 183) 
408 No corpus de fontes desta dissertação, a representação mais antiga de anões em azulejos é a do 
Palácio Fronteira. Encontra-se nos muros do jardim. Representa um anão negro atrás do seu senhor, 
montado a cavalo. É datada de finais do século XVII. 
409 Trata-se de Luís Victório da Mata de Sousa Coutinho, Correio-Mor de 1696 a 1735 ou de José 
António da Mata de Sousa Coutinho, que herdou o cargo em 1735 e nele permaneceu até 1790, data da 
sua morte. 
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312.  Desconhecido. O Anão do Correio-Mor, Palácio do Correio-Mor (capela), Loures. 
Foto© Luzia Rocha 

 

Outros painéis que encontramos em casas nobres evidenciam a preferência das classes 

altas por criados anões. Para além de anões, muitos deles são ainda mestiços ou 

negros. Parece ter havido, em Portugal, uma preferência da nobreza pelo exótico. 

Num dos painéis abaixo apresentados, o criado anão mestiço faz-se acompanhar por 

um macaco. Este exotismo - que não se verifica tanto nas outras cortes europeias - 

poderá derivar da constante afluência de escravos, animais, ou outros bens e produtos 

trazidos do Brasil, África e Extremo Oriente. Outra hipótese é apontada por Betty 

Adelson:   
 

‘(...) In the many paintings of dawrfs and their noble masters and mistresses, it is extremelly common 

to find the dwarf represented as holding a dog or monkey or other animal on a lead. Indeed the care of 

animals was frequently their role in cultures as early as ancient Egypt and troughout the centuries of 

their prominence in the courts. As playmates and trainers of animals, it was implied that their were 

only one step above the animals in status. Those dwarfs who had not achieved prominence in other 

vital roles -as artists or scribes or the like- were among the few courtiers who could be spared for this 

physical task. Both the small humans and the animals were expected to cooperate in providing pleasure 

and amusement (...) (ADELSON, 2005: 147) 
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313. Desconhecido(s). Criados anões, Palácio S. Vicente, Casa Museu Verdades Faria, Palácio 
Xabregas410, Palácio Valada Azambuja, Quinta do Molha Pão, Palácio Marqueses de Tancos. 

 

 

Na azulejaria portuguesa os anões também aparecem em representações musicais, 

tanto em contexto de corte, como em associação ao teatro e música populares. Mesmo 

assim, não se encontra a sua presença em outras fontes artísticas e/ou literárias do séc. 

XVIII. Betty Adelson (2005) enfatiza que, ao longo dos tempos, a música sempre foi 

um elemento fulcral na vida dos anões, no entanto, na historiografia musical pouca ou 

nenhuma atenção lhes foi dispensada: 

 
‘(...) From dawrfs’ first recorded history in ancient Egypt  until the present, music has frequently turned 

up as a significant element in their lives. However, under dwarf in histories of music, one finds mostly 

a lenghty list of instrumental works with that word in the title, or vocal pieces with dwarf characters. 

(...) Any historical references to dwarfs as musicians are apt to describe exhibiting dwarfs - individuals 

from dime museums, carnivals, or  “chatauquas”. (...)’ (ADELSON, 2005: 292)  
 
‘(...) The common image of dwarfs in music has tended to be limited and stylized. A typical description 

from the eighteenth or early nineteenth century might highlight an exhibiting dwarf such as three-foot-

inch Nanette Stocker, who played the pianoforte while three-foot-inch John Hauptman played the 

violin; how well they played is not knonw, but their routine required that they conclude by dancing a 

waltz. (...)’ (op. cit., 2005: 292)  
                                                
410 Relativamente à presença de anões em painéis de azulejos do Palácio Xabregas, Luísa Arruda 
indica: ‘(...) À semelhança da decoração azulejar de outros palácios, como por exemplo no do Correio-
Mor de Loures vê-se um criado a servir frutas que pode ser um anão ou um negrinho, personagens 
insdispensáveis na representação da vida palaciana. (...)’ (ARRUDA, 1998: 83) 
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Esta ‘exibição’ musical que a nobreza fazia dos anões, enquanto curiosidades, 

também está retratada na azulejaria. Proveniente de uma colecção particular, um 

painel de azulejos mostra-nos um casal de nobres (ao centro) que se diverte com os 

seus anões. À esquerda do observador vemos um anão mascarado que toca e dança e, 

à direita do observador, uma anã que dança. As vestes do anão sugerem o seu papel 

de bobo e de ‘entertainer’ do casal. Usa um chapéu cómico, brincos, gola, folhos e 

óculos. Muitas vezes, na iconografia portuguesa, os óculos aparecem com um atributo 

cómico-satírico, para criticar aqueles que os usavam e que não precisavam deles, 

apenas querendo parecer mais eruditos. Esta função satírica dos óculos também está 

presente nas macacarias411 e nas figuras teatrais. A anã, por sua vez, está bem trajada, 

com roupas nobres e com jóias. 

 

 

 
 

                                                
411 A título de exemplo pode ser referido o macaco que se encontra no revestimento azulejar da sala da 
Confraria de Nossa Senhora dos Remédios (Alfama, Lisboa), que segura, precisamente, óculos. 
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314. Desconhecido. Nobres divertem-se com a música e dança dos seus anões, colecção particular.  
 
 
 
 

É muito interessante o facto de o anão ter um instrumento adaptado ao seu tamanho, 

uma pequena guitarra de três ou quatro ordens de cordas. A caixa é bastante pequena, 

mesmo em relação ao cravelhame. É uma forte possibilidade que os instrumentos 

musicais fossem adaptados ao tamanho dos anões. Pode ser mencionado como outro 

exemplo uma gravura do anão Jeörg Hausse, tocador de violino, onde se vê 

claramente que o instrumento era adaptado aos seus pequenos e curtos membros 

superiores. 
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315. Peter Aubry (Gravador, editor), Darstellung des geigespielenden Zwergs Jeörg Hauße, Straßburg, 
1601/1615412 

 
 
 

O local onde se encontram estes azulejos, um jardim de casa particular, tem muitos 

outros painéis com anões em situações teatrais, mascarados: de animal/demónio, de 

bêbado, de asiáticos lutando (chapéu oriental e trança), de guerreiros, com um jacaré, 

mascarados em caça ao touro, andando de baloiço, etc. É claramente visível a sua 

condição de anões, pela pequenez e pela claridade com que o pintor de azulejos nos 

mostra os seus membros deformados (pernas muito pequenas e atarracadas, cabeças 

grandes e corcundas). Aqui encontramos também um segundo exemplo com 

representações musicais: dois anões tocam e dançam, ao ar livre. A sua roupa, com 

estranhos chapéus e, inclusivamente, lacinhos nos sapatos, remete-nos para uma 

representação teatral. Se se tratasse de uma cena de música campestre, as suas roupas 

seriam menos informais. Os instrumentos que executam são idiofones: um toca uma 

pandeireita e o outro castanholas, fornecendo apenas  ritmo para a execução da dança. 

 

                                                
412 Fonte (URL): http://www.bildindex.de/?+piconcl:%2231%20A%2042%202*%22#|2 
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316. Desconhecido. Música e dança de anões (execução teatral), colecção particular. 
 

 

Na casa nobre da Quinta do Torneiro encontramos um importante revestimento 

azulejar  in situ que se estende à capela privada da casa e a várias salas. Os painéis 

estão dispostos tematicamente por salas, abordando assuntos tão diversos (mas usuais 

para esta época) como a caça, a náutica, a música, etc. A divisão que parece  ter sido, 

outrora, a ‘Sala de Música’ tem um revestimento azulejar repleto de cenas de música 

e dança, com uma forte componente teatral. Algumas das figuras parecem, 

inclusivamente, terem sido copiadas de personagens da Commedia dell’Arte. Numa 

dessas cenas413 vemos uma dança de roda (possivelmente, dança de roda aberta) com 

várias figuras mascaradas. Uma delas é uma figura feminina em ‘travesti’ com um 

bigode postiço. Quem executa a música é uma anã, claramente mais  pequena em 

relação aos restantes bailarinos e com os braços curtos. Como nenhum dos painéis 

tem problemas de perspectiva ou de desequilíbrio dimensional das figuras trata-se, 

com toda a certeza, de uma figura anã. Esta anã está mascarada com um cómico 

chapéu e toca uma guitarra que aparenta ter cinco ordens de cordas. É visível a caixa 

de ressonância, a boca, a barra, o braço e os trastos e o cravelhame (que se encontra 

ligeiramente dobrado). O instrumento também parece ter sido adaptado às dimensões 

da anã. 

 

                                                
413 O painel encontra-se, infelizmente, parcialmente tapado por um dispositivo de ar condicionado que 
está fixo na parede. 
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317. Desconhecido. Anã a tocar guitarra (cena teatral), Quinta do Torneiro, Oeiras. Foto© Luzia 
Rocha 

 
 

Na Quinta do Molha-Pão encontramos um conjunto com anões músicos e 

dançarinos. O painel é um pequeno rodapé que se encontra no vão de uma janela. Esta 

janela tem acoplados dois pequenos bancos de pedra. Em séculos passados esta 

divisão já foi o quarto do senhor da casa414; é, por isso, deveras estranho a presença 

desta temática nesta divisão. Actualmente é uma casa de banho.  

Os anões estão em performance individual e em grupo. Os  que tocam 

individualmente encontram-se nas frentes de cada banco. Um canta por partitura cuja 

notação é ilegível. O outro toca guitarra. É curioso como o artista representou o anão 

com a boca bem aberta. Não há, por isso, dúvidas de que se encontra a cantar. Os que 

actuam em grupos encontram-se na zona interior. É possível fazer duas leituras: a 

primeira, execução em pares ; a segunda música em conjunto. Da esquerda para a 

direita do observador vemos: anão toca tambor com cão que dança/faz habilidades ao 

som da música; anão que toca charamela (mascarado com touca de mulher) e anão 

que toca pandeireta e dança; anão que toca cordofone friccionado (unimembranofone, 

monocórdico) fazendo um macaco dançar. Toda esta troupe de anões realiza uma 

                                                
414 Informação da proprietária. 
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actuação com carácter circense. A relação de anões com animais num contexto de 

música e dança é inédita nas representações que até aqui foram analisadas. Este painel 

reflecte um dos aspectos mais pertinentes quando se fala do anão ao longo da 

História: a sua presença em actividades circenses, sendo visto apenas pelo seu aspecto 

grotesco e, muitas vezes, como aberração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
318. Disposição dos painéis de azulejos com anões músicos e dançarinos. Quinta do Molha-Pão, Belas. 

Esquema da autora. 
 

 

Janela 

Banco 
Banco 

Anão cantor Anão 
guitarrista 

Anão toca 
tambor e cão 

dança  

Anão toca cordofone 
friccionado e macaco 

dança 

Anão mascarado toca 
charamela e anão dança 

enquanto toca pandeireta 
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318. Desconhecido. Anões e animais em contexto de música, dança e actividades circenses, Quinta do 

Molha Pão, Belas. Foto© Luzia Rocha [VI - A - 3] 
 
 

No caso particular destes painéis, os instrumentos musicais são representados com 

muito pormenor. A partitura também está próxima da realidade. No entanto, a notação 

é ilegível. A guitarra representada tem cinco ordens de cordas e todas as partes 

constituintes são bem visíveis e proporcionadas. Tem o número de cordas e cravelhas 

em correspondência e de acordo com os padrões da época (cinco ordens de cordas). 

As cravelhas estão em posição frontal. O tambor que toca um dos anões está bem 

representado. É tocado com uma baqueta, pois o anão segura-o com o outro braço. A 

charamela não tem orifícios representados. A forma do tubo é correcta bem como a 

posição das mãos (que em inúmeros painéis aparece trocada). A pandeireta tem bem 

visíveis as soalhas. Quanto ao último instrumento, este é bastante interessante. Trata-

se de um cordofone friccionado monocórdico, um instrumento de fácil execução. 

Seria o bastante para dar som, ritmo e cor à performance do macaco. Muitas violas 

friccionadas do norte de África possuem esta forma periforme tendo apenas uma 

corda. Inclusivamente o rebab, amplamente difundido na Península Ibérica durante a 

ocupação muçulmana, podia ter apenas uma corda. Existem, igualmente, vários 

instrumentos na música popular europeia com estas características, especialmente nos 

países de leste. 
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320. Viola friccionada com uma corda (Norte de África) 415 
 

                   
 

321. Gusla416 e viola friccionada (Leste da Europa)417 
  

 

                                                
415 Imagem retirada de: The Illustrated Encyclopedia of musical Instruments com ilustrações de Anton 
Radevsky e textos de Bozhidar Abrashev e Vladimir Gadjev. Könemann, Colónia, 2000, p.35 
416 A Gusla é um instrumento popular que pode ser encontrado na zona geográfica correspondente à 
Sérvia, Montenegro, Bósnia e Dalmácia.   
417 Imagens retiradas de: The Illustrated Encyclopedia of musical Instruments com ilustrações de Anton 
Radevsky e textos de Bozhidar Abrashev e Vladimir Gadjev. Könemann, Colónia, 2000, p.142 
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Os anões foram representados em contextos cómico-teatrais tanto por Jacques Callot 

(1592-1635), em Varie Figure Gobbi di Jacope Callot fatto in Firenze lanno 1616 

como por Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) que representou anões em poses 

circenses. No entanto, nenhuma das representações visualizadas coincidem com o 

painel de azulejos da Quinta do Molha Pão. Tudo indica que será uma cena criada 

pelo pintor de azulejos, muito possivelmente cópia da realidade músico-teatral da 

época. 

 

 
 

 
 

322. Jacques Callot. Gobbi e Les Caprices418 
 

 
                                                
418 Foto© Fine Arts Museums of San Francisco. Fonte (URL): www.artstor.org, disponível para 
consulta em Dezembro de 2010. 


