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«If I didn‟t heard, I never saw it. »
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NOTA PRÉVIA 
 

- Este volume constitui o núcleo da Dissertação, ou seja, o momento culminante de 

todo o percurso anterior.  

- Por motivos práticos optamos por paginar este volume e independente do anterior. 

- Entendemos que alguns documentos seriam valorizados por uma reprodução a 

cores, todavia, o concretizar dessa convicção não se tornou viável.  

- Advertimos que as oitenta e cinco pinturas que integram este corpus não encerram 

os aspectos musicais nos idiofones, membranofones, cordofones e aerofones, 

(classificação de Hornbostel-Sachs), havendo, em mais de uma dezena delas, 

representações de notação musical perceptível (da autoria de copistas exímios e/ou 

conhecedores de teoria musical), predominando, no entanto, a imperceptível (resultado 

do desconhecimento musical agravado, muitas vezes por de tratarem supostamente de 

maus copistas, aliado ao imaginário) por desgaste, destacamentos na camada cromática 

e sucessivos repintes. Por tal, idealizamos uma transcrição a partir, sempre que exames 

houvesse, do desenho subjacente dado pela reflectografia de infravermelhos. Por 

infortúnio, tal idealização não haveria de ser possível, como veremos.  

- Apresentaremos para cada painel uma ficha de inventário concisa privilegiando 

campos como proveniência, datação, autoria, descrição e imagem, colocando sempre em 

destaque os aspectos musicais dentro de uma análise formal, leitura iconográfica e, 

quando viável, uma interpretação iconológica.  

 

Seguidamente, apresentamos algumas considerações relativas aos campos que 

integram as fichas de inventário.  
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A FICHA DE INVENTÁRIO 

 

 

OS CAMPOS 

Cada um dos painéis do corpus de pintura será, seguidamente, apresentado em 

ficha de inventário própria. Os campos que dela fazem parte são o resultado de uma 

adaptação das Normas de Inventário de Pintura
2
 à problemática em mãos. No entanto, 

foram acrescentados uns, readaptados outros e suprimidos alguns. 

 Foram suprimidos campos como «Super-Categoria» e «Categoria», pois todo o 

nosso corpus diz respeito à Super-Categoria Artes Plásticas e Artes Decorativas e à 

Categoria Pintura, e acrescentado o campo «Aspectos Musicais» para facilitar o modo 

de ver a pintura.  

Constam, ao todo, treze campos, a saber, Instituição/Proprietário; Número de 

Inventário do Objecto; Denominação/Tema; Datação; Dimensões; Autoria/Produção; 

Descritores; Técnica; Suporte; Proveniência; Fotografia; Aspectos Musicais
3
 e 

Descrição. Quanto aos campos escolhidos deixamos algumas considerações infra: 

 

 - Instituição/Proprietário: diz respeito à Instituição que tem propriedade sobre 

a tábua; em caso de depósito será mencionada a Instituição e o depositário; 

 

 - Tema: optamos por tema (subentendido identificação/assunto iconográfico), 

em vez de título, uma vez que se trata de um período da história da pintura em que a 

“titulação” é anacrónica; 

 

- N.º de Inventário do Objecto: trata-se da marca de propriedade constituída 

por um n.º de atribuição muitas vezes precedido das iniciais da própria instituição (vide 

Abreviaturas, Vol. I); 

                                                           
2
 Joaquim Oliveira CAETANO, Normas de Inventário de Pintura. Artes Plásticas e Artes Decorativas, s. 

l., IMC, 1.ª ed., 2007.  

3
 Incluiremos para além de instrumentos musicais e notação musical, instrumentos de sinal como o corno 

e instrumentos que se aparentem fantasiosos.  
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- Autoria: campo complexo por se tratar de um trabalho oficinal em que por 

tradição não se assinavam as tábuas, acrescendo a escassez de documentação como os 

contratos reveladores dos intervenientes como comitente(s), mestre(s), oficiais, 

aprendizes, oficina, parceria entre oficinas ou exigências do comitente, decisões e 

decisores do programa iconográfico, entre outros. Por estes motivos e na ausência de 

consenso por parte da crítica o campo autoria será preenchido, quando necessário, com 

«mestre desconhecido» ou convenções similares, isto é, em situações de mestres com 

corpus mas sem biografia como «Mestre da Lourinhã», «Mestre de Santa Auta», 

«Mestre de Abrantes», «Mestre do Políptico de Celas», «Mestres de Ferreirim». Por 

outro lado, será identificado o autor se a tábua ou retábulo se encontrar documentado, 

ou estiver assinalado por peritagens, ou existirem descrições coevas, ou se houver uma 

atribuição consensual por parte da historiografia da arte. Na ausência de consenso, o 

nome do autor será seguido de uma indicação, entre parêntesis, atribuído a. Tratando-se 

de uma obra produzida na esfera e/ou sob influência de um artista, o nome ou 

convenção do autor será precedido por círculo de; 

  

- Produção/Centro de Fabrico: campo que, na ausência de documentação, 

poderá clarificar o campo «autoria». Assinalaremos a escola e a oficina, designação 

mais específica correspondendo à cidade ou região; 

 

- Datação: ano (através de uma base documental – contrato, encomenda, 

pagamentos ou examinação – ou através de inscrição na própria peça). Na ausência de 

documentação, o campo será preenchido com uma aproximação o mais factual possível, 

tendo em conta o período de actividade do autor, comparações estilísticas, instituição de 

uma capela, determinação testamentária, referências ao comitente, fontes gravadas, 

consenso da crítica, etc. Estas informações serão tomadas de investigação já feitas pela 

historiografia de arte não sendo nosso objectivo, neste trabalho, datar peças.  

 

- Suporte: o suporte do nosso corpus é maioritariamente em madeira de 

carvalho e, raramente, em madeira de castanho. Em casos de dúvida e por ausência de 

estudos suficientes de dendocronologia, assumiremos apenas «madeira»; 
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- Técnica: no nosso corpus o tipo de ligante dos pigmentos é, na maioria dos 

casos, o óleo, havendo, no entanto, raros casos onde se reuniram mais de uma técnica na 

mesma tábua; 

 

- Dimensões: serão apresentadas em milímetros (mm). As dimensões são 

relativas à altura (A.) e à largura (L.) sem a moldura (não é, na maioria das vezes, a 

original). Nas tábuas ou conjuntos (sobretudo dípticos e trípticos) de formato irregular 

serão tomadas as medidas máximas e mínimas de A. e L. Não temos neste corpus 

pintura de formato rotondo. Assumimos, inicialmente, as medidas que figuram nos 

catálogos de exposição ou inventários disponíveis. Todavia, temos verificado uma 

enorme falta de rigor, sobretudo em catálogos de exposição dado à estampa visíveis nas 

enormes discrepâncias apresentadas das dimensões da mesma obra, de catálogo para 

catálogo, muitas vezes alvo de análise pelo mesmo inventariante! Nesses casos, 

optamos por confirmar todas as medidas em campo, excepto quando a pintura estava 

colocada em espaço inacessível ou apresentava fragilidades; 

 

- Estado de Conservação/Data: neste campo incluiremos, tanto quanto 

possível, informações relativas a restauros anteriores e ao estado da camada cromática. 

Definiremos o grau de integridade ou degradação da obra em cinco hipóteses e de 

acordo com as Normas Gerais
4
: «Muito Bom» (em perfeito estado de conservação); 

«Bom» (sem problemas de conservação mas apresentando lacunas ou repintes); 

«Regular» (peça que necessita de conservação e/ou restauro); «Deficiente» (peça que 

precisa de restauro urgente) e «Mau» (tábua muito mutilada que precisa de uma 

conservação urgente). Acresce o ano em que foi analisada, por nós, pela última vez. 

Nesta apreciação teremos em conta, tanto quanto nos for possível, que poderão ser 

poucos os painéis que chegaram até nós incólumes, sendo visíveis repintes, alterações e 

mutilações de que foram alvo e que, por tal, os desvirtuaram perdendo-se o seu aspecto 

primordial. Como já o dissemos, recorreremos sempre que possível aos resultados de 

exames de reflectografia de infravermelhos disponíveis e relatórios de restauro para 

analisarmos os aspectos musicais aí representados e as intervenções que lhe foram feitas 

                                                           
4
 Cf. Elsa Garrett PINHO, Normas Gerais. Artes Plásticas e Artes Decorativas, Lisboa, Instituto 

Português de Museus (IPM), 1999, pp. 54-56. 
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(restauros avant la lettre, retoques, adições substanciais no decurso da sua existência, 

etc.) para que o inventário dos aspectos musicais seja o mais correcto possível;  

 

 - Proveniência: através de documentação directa ou indirecta será anotada a 

origem e o historial da peça antes de ser incorporada na Instituição. Se a documentação 

nos indicar que a peça permanece no sítio para onde foi pensada o campo será 

preenchido com in situ; 

 

- Fotografia: apresentar-se-ão fotografias do painel integral, de pormenores e, 

sempre que possível, do conjunto retabular; 

 

- Descritores: perante um cenário de pintura retabular serão indicadas as 

restantes tábuas do conjunto e anotadas com um asterisco (*), n.º de inventário e 

Instituição aquelas que apresentam aspectos musicais. Havendo casos não consensuais 

de reconstituições retabulares serão apresentadas algumas hipóteses pela crítica, 

anotando-se o autor da proposta (salientarei sempre os trabalhos de Fernando António 

Baptista Pereira, José Alberto Seabra ou Dalila Rodrigues); 

 

- Aspectos Musicais: enumeração dos aspectos musicais da forma mais clara e 

específica possível tendo em conta a explanação deste conteúdo no vol. I. Os aspectos 

musicais referem-se a cantores; idiofones; membranofones; cordofones; aerofones; 

pergaminhos e livros abertos com notação musical. Sublinhamos que não consideramos, 

por motivos óbvios, todos os instrumentos de sinal como sinos de catedrais ou 

tintinábulos de algumas vestes mas entendemos considerar outros instrumentos de 

sinalização como o corno de animal, a trombeta e a trompa curva. 

 

- Descrição: do geral para o particular, com principal incidência nos aspectos 

musicais e sem descurar, sempre que a documentação o permitir, o comitente, que 

acreditamos ser, na maioria dos casos, o principal decisor do programa iconográfico. Os 

painéis, fruto comprovado de um trabalho colectivo (às vezes de parceria entre as 

oficinas) indicam que aos planos secundários se não tenha empregue tanto zelo por tal 

não ser exigido, como se poderá comprovar pela discrepância na qualidade do desenho 

de algumas pinturas visíveis nos erros de morfologia e organológicos que alguns 

instrumentos musicais apresentam, por não serem copiados do instrumento original mas 
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de gravura ou de memória, agravado pelo desconhecimento de teoria e prática musical 

levando o autor a suprimir certos detalhes fundamentais. 

 

 

OS CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO DAS FICHAS 

Depois de seleccionado o material recolhido em campo e arquivo, um dos pontos 

mais complexos deste trabalho teve que ver com a apresentação e disposição do 

material recolhido em campo em forma de ficha de inventário. Primeiro porque a 

recolha em campo foi extremamente produtiva; segundo, porque a informação dada à 

estampa sobre as mesmas tábuas é muito grande, devido, por fortuna, ao aparecimento 

de nova documentação ou de novos estudos interdisciplinares e multidisciplinares mas, 

também, por infortúnio, de alguma falta de rigor ao verificarmos que as mesmas tábuas 

podem ter dimensões diferentes em todos os catálogos dados à estampa, revelando 

alguma falta de rigor. Portanto, os equívocos encontrados durante o levantamento de 

arquivo iriam comprometer o trabalho de campo tornando-o mais demorado pois havia 

que (re)verificar os dados correctos  e os imaginados. 

 Para o levantamento da pintura em campo foram arquitectados vários planos de 

trabalho. O primeiro foi pensado por microespaço – museu nacional, casa-museu, 

museu municipal, museu regional, igreja paroquial, capela púbica, capela privada e/ou 

casa particular – e por ordem geográfica. Se para o trabalho de campo este plano 

revelar-se-ia o mais eficaz, durante a redacção acabaria por se revelar inútil e ambíguo 

devido à questão dos depósitos e das proveniências. 

Um segundo plano visava uma apresentação do corpus por escola ou por oficina 

de pintura, mas as nebulosas relativas quer às primeiras – portuguesa, luso-flamenga, 

flamenga de importação – quer às segundas – Coimbra, Viseu, Sardoal, Lourinhã, 

Tomar, Lisboa, Évora, etc. – mais não gerariam que uma série de equívocos por muitas 

das obras não se encontrarem documentadas e por nem sempre existir um consenso  

entre a crítica. Mai ainda acrescentamos que não foi viável no nosso estudo analisar 

todas as fontes de arquivo para apuramento de atribuições ou datações, nem tentar 

provar se houve ou não Renascimento em Portugal, se o Mestre da Lourinhã é ou não 

Álvaro Pires ou se a Natividade ME 1525 integrou o mesmo políptico da Anunciação 



12 
 

677 Pint do MNAA, mas apontaremos a bibliografia onde se discutem essas intemporais 

questões. 

Arquitectamos um terceiro plano por cronologia, mas à medida que o nosso 

trabalho de arquivo ia avançando fomos constatando que face à escassez de contratos as 

datações para uma mesma pintura oscilam, por vezes em duas décadas;  

Um quarto plano surgiu, mas também não foi viável, e visava apresentar os 

painéis por aspectos musicais submetendo a fonte primária às fontes secundárias. No 

entanto, a presença de agrupamentos musicais heterogéneos não nos permitiria tratar 

cada um dos aspectos musicais nem em separado nem em conjunto;  

Um quinto plano consistia numa arquitectura por conjunto retabular, mas face à 

inexistência de conjuntos retabulares na 1.ª metade do séc. XVI, porque desmembrados 

e desmemoriados, e à inexistência de reconstituições retabulares para a maioria dos 

painéis, abandonamos o plano;  

Por fim, arquitectamos um sexto plano que julgamos menos ambíguo, mais 

rigoroso e consistente na apresentação das amostras recolhidas em campo, ou seja, uma 

apresentação do corpus por temas iconográficos. A adopção deste modelo foi também 

aquele que melhor permitiu assistir às mudanças de paradigma na história da arte 

portuguesa em simultâneo com a história da música e organologia.  

Em síntese, optamos por apresentar as fichas de inventário por temas 

iconográficos sequenciais e por ordem cronológica de produção, resultando numa 

divisão das fichas em quatro grandes núcleos (como explanamos no vol. anterior): 

Iconografia de Cristo; Iconografia mariana; Iconografia do Além; e Iconografia 

Hagiográfica. 
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FICHA 1 

Fig. 1 – Anunciação, Frei Carlos, MNAA, 1523. 

 

 

 

Figs. 2, 3 e 4 – Anunciação (pormenores): alaúde; harpa; pergaminho sem notação musical. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Anunciação 

N.º de Inventário do Objecto: 677 Pint 

Autoria: Frei Carlos (activo entre 1517 – 1539
5
)
 
 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga / oficina do Espinheiro 

Datação: 1523 (datada) 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1975 x L. 1980 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Pala de altar de uma das capelas laterais do Mosteiro de frades jerónimos 

de Santa Maria do Espinheiro, imediações de Évora. 

Fotografia: Luís Pavão, DDF, 1990 (foto geral); Sónia Duarte, 2010 (pormenores). 

Descritores: Deverá ter integrado um políptico (hoje disperso) constituído, entre outros, 

por uma Natividade* (ME, ME 1525), Aparição de Cristo à Virgem (MNAA), 

Ascensão de Cristo (MNAA) e Assunção da Virgem* (MNAA, 82 Pint)
6
.  

Aspectos Musicais: harpa; alaúde; cantor com pergaminho (sem notação musical). 

Descrição: O painel, muito restaurado, representa o tema da Anunciação
7
. A Virgem, 

ajoelhada, diante uma estante-oratório e com um livro aberto numa passagem bíblica de 

Isaías (VII, 14) é subitamente interrompida pelo Anjo Gabriel, identificável pelos 

atributos habituais in vestibus albis (alva), estola e pluvial inscrevendo-se, nas fímbrias, 

a saudação «Ave. Gratia plena. Dns [Dominus] tecum. [Benedicta] tu in mulieribus» 

(Lc., I, 28, «Salvé, ó cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres») e a quem a 

Virgem responde «Ecce ancilla domini fiat michi secundum verbum tuum» (Lc., I, 38, 

«Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra»). O anjo segura na 

mão esquerda um bastão de mando e vem anunciar a Maria que esta dará à luz o filho de 

Deus. Tendo em conta os estudos de Michael Baxandall sobre a condição espiritual e 

mental de Maria nas Anunciação, é representada por Frei Carlos em cogitatio, ou seja, 

                                                           
5
 Cf. Vergílio CORREIA, Pintores Portugueses dos séculos XV e XVI, Coimbra, 1928, pp. 97-98. Pode 

ler-se que a profissão de Frei Carlos está assinalada com a data de 12 de Abril de 1917 e a actividade 

documentada até 1539.  

6
 Proposta de Fernando António Baptista Pereira. 

7
 Cf. Evangelho de S. Lucas (Lc. I, 26-38) e os apócrifos Proto Evangelho de Jacques e Evangelho da 

Natividade da Virgem. 
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em expressão reflexiva
8
. Sobre a figura de Maria representa-se a pomba do Espírito 

Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e a completar o espaço interior um 

jarro de cerâmica contendo três lírios e um pequeno painel com um episódio do AT com 

visão de Moisés da Sarça-ardente, símbolo da inviolabile castitatis lilium (virgindade 

depois da concepção) segundo S. Bernardo. No espaço exterior encontra-se um trio de 

anjos, dois tangendo cordofones dedilhados e um cantando a partir de uma folha da qual 

não restam vestígios de notação musical. O primeiro executa uma harpa, muito 

semelhante à harpa gótica diatónica representada no Dodecahordon de Glareanus 

(1547) com consola curva. Instrumento de música baixa e timbre nasalado
9
, a harpa 

deveria ter, de acordo com a tratadística, ca. de 24 cordas presas a cravelhas hoje 

praticamente sumidas. O segundo anjo tange um alaúde, instrumento de música baixa, 

distinguível pelo seu timbre requintado e intimista, à época com vasto reportório escrito 

para música religiosa e para profana. Associado, par excellence à corte, apresenta-se 

quer como solista, quer em duo a dobrar a voz, ou em trio, como no caso, o alaúde 

apresenta seis ordens dispostas sobre uma singular caixa de ressonância ovalada, em vez 

de periforme, como encontramos nalgumas pinturas anteriores saídas da escola 

aragonesa. Seja como for, os instrumentistas acompanham o anjo cantor que segura um 

pergaminho do qual não resta vestígio algum de notação musical na camada cromática, 

e que só uma análise do desenho subjacente poderá revelar mais pormenores (caso o 

desenho subjacente exista). Em síntese, o autor apresenta um conjunto nobre e 

prestigiado de música baixa
10

, apropriada a um ambiente intimista de uma capela 

privada ou de um episódio cortesão, concordante com o tema iconográfico mariano em 

que se insere. 

 

 

 

                                                           
8
 Cf. Michael BAXANDALL, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social 

History of Pictorial Style, Oxford, Oxford University Press, 1976, p. 49.  
9
 Cf. David MUNROW, Instruments of the Middle Ages and Renaissance…, p. 74; Herbert W. MYERS, 

«Plucked Strings. Harp», in Ross W. DUFFIN, A Performer’s Guide to Medieval Music, s. l., Indiana 

University Press, 2000. 

10
 Cf. Manuel Pedro FERREIRA, Antologia, …p. 53. 
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FICHA 2 

 

 

 

Fig. 5 – Natividade, Mestre desconhecido de escola flamenga, MNAA, ca. 1500.  
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Natividade 

N.º de Inventário do Objecto: 1800 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: ca. 1500 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 900 x L. 580 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Colecção particular de Henri Burnay (adquirido pelo Estado, por 

compra, em 1936). 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Desconhecido 

Aspectos Musicais: bladder pipe
11

  

Descrição: Painel de pequenas dimensões que deverá indicar a sua encomenda para um 

espaço privado e de devoção particular, representa ao centro e em primeiro plano, o 

nascimento do Menino em espaço semi-fechado, ladeado pela Virgem de mãos postas e 

S. José segurando uma vela. Encimando a composição, dois anjos sobrevoam a cena, 

um em posição de oração, e outro em estado de surpresa perante o acontecimento. Num 

plano recuado, abeiram-se do estábulo vários pegureiros, um deles, mais à esquerda, 

tange um instrumento de sopro e os outros assistem devotamente ao acontecimento. Ao 

momento juntam-se duas figuras femininas, as parteiras dos Evangelhos Apócrifos (que 

viriam a ser banidas da pintura religiosa após o Concílio de Trento, 1545-1563). O 

aerofone tangido pelo pegureiro é um instrumento raramente representado na pintura 

flamenga em Portugal, tendo sido levantadas apenas mais duas representações 

quinhentistas: uma no volante de um tríptico no MASF e outra numa igreja em Gouveia 

também no volante de um conjunto datado de 1593 e que, por tal, não integrará o 

corpus. Este aerofone de música alta está associado, como nos comprova a iconografia 

coetânea, a um ambiente bucólico e aprazível rural muito por causa dos materiais 

                                                           
11

 Falta dar à estampa, em Portugal, um trabalho incisivo sobre terminologia dos instrumentos musicais. 

Perante a ausência de tal continuamos a usurpar a terminologia estrangeira, nomeadamente, do alemão 

platerspiel ou blaterpfeife, ou do espanhol odrecillo, ou therakkopilli termo usado nalguns países da 

Europa Setentrional como a Estónia.  
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usados na sua construção, ou seja, a madeira e a bexiga ou pele de animal. Na pintura, 

apresenta-se cuidadosamente representado, distante do Menino, por se tratar de um 

instrumento de elevado volume sonoro. Morfologicamente é representado, tal como  

uma gaita-de-foles simplificada, com um tubo melódico, palheta dupla e uma bexiga de 

animal (que por vezes pode ser substituída por pele de porco curtida) servindo de 

reservatório de ar e podendo ser directamente insuflada, para um som contínuo. Este 

tubo melódico apresenta-se ligeiramente curvo (semelhante ao de um orlo ou cromorne) 

aparentando ser feito de corno de animal e não de cana
12

, e nele são visíveis seis 

orifícios - três livres e três digitados – em concordância com a tratadística coeva. 

Desconhecemos a fonte original que terá servido de base a esta representação, mas 

parece-nos que o evidente esquematismo, quando comparado com outra iconografia 

coetânea que o associa a mendigos e pegureiros, aponta para uma xilogravura.
 
 

 

 

 

Fig. 6 - Natividade (pormenor). Pastor com bladder pipe. 

 

 

 

                                                           
12

 Para uma melhor se compreender o que acabamos de dizer cf. as variantes de tubo melódico recto, 

curvo e duplo do códice Cantigas de Santa Maria da Biblioteca do Escorial, do Manuscrito de St. Blasius 

do séc. XIII, do Livro de Horas dos Sforza, hoje no British Museum, (cota MS 34294) ou, na tratadística, 

Musica getutscht und aussgezogen de Virdung (1511).  
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FICHA 3 

 

 

 

  

Fig. 7 – Natividade (anverso do volante direito do Tríptico da Encarnação), Joos van Cleve e 

colaboradores (atrib.), MASF, ca. 1510-15. 
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Instituição/Proprietário: MASF 

Tema: Natividade (anverso do volante direito) 

N.º de Inventário do Objecto: MASF32 

Autoria: Joos van Cleve e colaboradores (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga / oficina de Antuérpia 

Datação: ca. 1510-15 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2820 x L. 720  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Originalmente na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação de Câmara de 

Lobos para onde havia sido encomendado foi transferido para a Igreja de S. Martinho 

do Funchal e daí para o Museu Diocesano de Arte Sacra (MASF). 

Fotografia: MASF, 2010. 

Descritores: Integra o Tríptico da Encarnação, representando o volante esquerdo a 

Genealogia da Virgem (anverso) e S. Sebastião (reverso), o painel central (só anverso) a 

Anunciação e Mistério da Encarnação, e o volante direito a Natividade (anverso) e 

Santo António (reverso)
13

.  

Aspectos Musicais: canto; três pergaminhos com notação musical perceptível; bladder 

pipe. 

Descrição: Pintor flamengo, activo entre 1511 e 1540, Joos van Cleve (Joose van der 

Beke) desenvolveu parte da sua actividade em Antuérpia, havendo indícios de ter 

trabalhado para a corte francesa e colaborado noutros âmbitos com Joachim Patinir. A 

historiografia de arte aponta-lhe numerosos discípulos, entre eles o próprio filho 

Cornelis van Cleve (1520-1567), alcunhado de «Sotte Cleve» devido à loucura que dele 

se apoderou ao ver-se recusado para o cargo de pintor régio de Filipe II (1554). A 

presença deste tríptico na ilha da Madeira deve explicar-se pelo intenso comércio do 

«ouro branco» (a cana-de-açúcar) que permitiu a aquisição de bens devocionais para a 

nobreza abastada, vindos, maioritariamente, de cidades como Bruges (importações de 

obras de Gerard David ou Jan Provost), Lovaina (Dirk Bouts), Bruxelas (M. Coxcie) ou 

Antuérpia (Joos van Cleve, Gossaert, van Aelst). Não havendo documentação que 

                                                           
13

 Optamos por não apresentar a imagem completa do tríptico que pode ser facilmente consultada no site 

oficial do MASF in http://www.museuartesacrafunchal.org (última consulta: Março, 2011). 
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comprove comitentes e outros pormenores de importação, somente a ligação a outras 

fontes primárias nos comprovam a presença de arte flamenga a partir da 2.ª metade do 

século XV e até 1581 (com especial incidência nos decénios de 1510 a 1530 e em 

menor número a partir de 1540, altura em que a encomenda régia e local privilegia a 

oficina de Lisboa para assim acompanhar a progressiva mudança de gosto
14

). A 

composição apresenta, em primeiro plano, a Virgem, S. José e anjos que adoram o 

Menino e, num plano mais recuado, os pastores com as suas oferendas. É visível um 

considerável desgaste na parte inferior, à semelhança do anverso do volante esquerdo, 

não alcançando, felizmente, o único aspecto musical que nessa parte se faz representar. 

Um dos pegureiros traz um bladder pipe (Figs. 8 e 9) que não executa e que está 

parcialmente tapado pelo seu corpo, não sendo visível o bocal. No entanto, é visível o 

fole (de bexiga ou de pele de suíno curtida, cordeiro ou cabra) e o tubo melódico de 

madeira em formato de cana, com quatro orifícios (mas adivinhando-se pelo menos 

seis), de uma só peça e rematado em pavilhão largo, que por si só justifica tratar-se 

deste instrumento. A encimar a composição vários grupos de anjos seguram e cantam a 

partir de três folhas de pergaminho com notação musical perceptível acompanhada de 

texto, fazendo o autor uma clara separação entre a música profana-terrena e a música 

sacra-celeste através do canto e do bladder pipe. Segue-se uma breve análise aos 

pergaminhos. 

 

 

      

Figs. 8 e 9 – Natividade (pormenor). Pastor com bladder pipe; pormenor do aerofone. 

 

 

                                                           
14

 É conhecida a excepção de D. Filipe II que, em 1581, encomendou obra a Michiel van Coxcie (1499 - 

1592). 
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TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

 

 

Figs. 10, 11 e 12 - Natividade (pormenor). Pergaminhos com notação musical seguros pelos anjos 

que encimam a composição.  

 

A encimar a composição, vários anjos cantam e marcam a solfa a partir de três excertos 

do Gloria in excelsis Deo, escritos em rolos de pergaminho e voltados não para os anjos 

que as executam mas para os fiéis para que pudessem ver o que não eram capazes de ler, 

(catequização). Em comum, os três pergaminhos apresentam composições escritas em 

pautas de 5 linhas e sobre ela notação mensural que face aos inúmeros repintes e 

desgastes da camada cromática se mostram, à luz visível, indecifráveis, não se 

aproveitando quase nada para uma futura transcrição, a menos que o desenho subjacente 

a partir de exames de reflectografia de infravermelhos nos viesse revelar o contrário. 
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Seja como for, analisemos o que muito sumariamente nos é mostrado à luz visível. O 

primeiro pergaminho (Fig. 10) apresenta-se em clave de Dó no terceiro espaço (!) e com 

a indicação de tempo imperfeito (C), onde é perceptível o texto, um hino de louvor a 

Cristo que inicia com palavras em latim de saudação dos anjos ao nascimento do 

Menino «Gloria in excelsis [Deo] et in terra pax hominibus bonae vo[luntatis]». No 

segundo pergaminho (Fig. 11) o cabeçalho indica «angelo», subentendendo-se que está 

indicado para ser executado por uma voz aguda e, a notação, indecifrável, é 

acompanhada apenas pelo verso inicial «Gloria in excelsis Deo» com a primeira letra a 

sobressaída de encarnado. Aqui, o hino inicia-se em clave de Dó3 e continua na segunda 

pauta em Dó4 terminando na terceira pauta sem indicação de clave (desgaste? nunca 

existiu?). Por fim, o terceiro pergaminho (Fig. 12) inicia também em clave Dó3 e tempo 

imperfeito (C), sobressaindo novamente a primeira letra do hino, a encarnado e na 

mudança de frase, podendo ler-se «Gloria in excelsis Deo et in terra pax [h]». Em 

síntese, percebe-se a intenção de representar a polifonia do hino, adequado ao assunto 

iconográfico, mas na ausência de recursos não fica comprovado se a notação musical foi 

feita a partir de uma fonte original mal interpretada; se a notação foi feita de memória; 

se a notação foi alvo de repinte e imaginação posteriores. Apesar de visível é 

indecifrável, e só uma análise directa ao desenho poderá vir decifrar o enigma. Por tal, 

achamos desnecessário apresentar algumas hipóteses de transcrição que aventamos. 
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FICHA 4 

 

 

 

Fig. 13 - Natividade, Gregório Lopes (atrib.), MNAA, ca. 1520-23. 
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Fig. 14 – Proposta de reconstituição conjectural do Retábulo do Paraíso segundo José Alberto 

Seabra de Carvalho
15

. 

 

 

Fig. 15 – Natividade (pormenor) do Retábulo do Paraíso. Duo de charamelas tiple (?) no canto 

superior direito e, abaixo, duo de cantores.  

 

                                                           
15

 Proposta de reconstituição conjectural de José Alberto Seabra de Carvalho exibida na Exposição 

Temporária do MNAA, comissariada pelo próprio e co-comissariada por Joaquim Oliveira Caetano, in 

Primitivos Portugueses (1450-1550). O Século de Nuno Gonçalves, de 11 de Novembro de 2010 a 23 de 

Abril de 2011. Cf. também José Alberto Seabra CARVALHO, Gregório Lopes, S.l., Edições Inapa, 1999, 

p. 30. Há ainda a proposta de Fernando António Baptista Pereira in Fernando António Baptista 

PEREIRA, Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 436-438 e vol. II, p. 119. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Natividade 

N.º de Inventário do Objecto: 11 Pint 

Autoria: Gregório Lopes (atrib.)  

Produção/Centro de Fabrico: oficina de Lisboa 

Datação: ca. 1520-23 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1285 x L.875 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Ermida de Nossa Senhora do Paraíso, Lisboa (junto ao Campo de Santa 

Clara, demolida no séc. XIX). 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Políptico desmembrado constituído por oito painéis e quatro predelas. Os 

oito painéis de temática mariana apresentam-se em duas fiadas horizontais: Casamento 

da Virgem, Anunciação, Visitação, Natividade, Apresentação do Menino no Templo, 

Adoração dos Reis Magos, Fuga para o Egipto, Morte da Virgem. A predela é 

constituída por quatro tábuas com temas hagiógrafos: Santa Luzia e Santa Ágata, Santa 

Margarida e Santa Madalena, Santa Apolónia e Santa Inês, Santa Catarina e Santa 

Bárbara.  

Aspectos Musicais: gaita-de-foles; duas charamelas tiple (?); canto (?). 

Descrição: Obra não documentada que a tradição atribui a Gregório Lopes, por vezes 

como de parceria com Jorge Leal, tendo uma data inscrita na cornija do retábulo pétreo 

da Morte da Virgem, «1527»
16

 segundo o Dr. Álvaro Temudo, e «1523» segundo 

estudos recentes. Seja como for, o que salta à vista neste conjunto retabular é a pequena 

dimensão das tábuas e o evidente esquematismo de influência nórdica na composição - 

quer nas tábuas, quer na predela com as Santas Mártires a meio corpo - possivelmente, 

devido ao comitente ser apenas uma importante confraria de pescadores e, como tal, 

resultado numa empreitada menos exigente. Quanto à composição, em primeiro plano e 

ao centro, em espaço misto, apresenta o Menino ao colo da Virgem ladeados por S. 

José, assumindo funções domésticas que o evangelho apócrifo Proto-Evangelho de S. 

                                                           
16

 Esta data é repetida em vasta bibliografia. Cf. AA. VV., No tempo das Feitorias. A arte portuguesa…, 

Vol. II, 1992, p.133. 
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Tiago (cap. XIX) atribui às parteiras, Zelomi e Salomé. Num plano mais recuado anjos 

músicos e pastores trazem instrumentos musicais. Vejamos. Num plano terreno e 

recuado, um dos pastores tange uma gaita-de-foles, numa zona de desgaste da camada 

cromática, mas onde ainda é visível o fole, o ponteiro, o bordão e o assoprete; num 

plano superior, encimando a composição, um grupo de anjos sobrevoa na diagonal e em 

sentido descendente, sendo visível um duo de anjos tangendo uma charamela cada. 

Julgamos tratarem-se de duas charamelas soprano, apresentando a primeira um pavilhão 

exageradamente largo. A este primeiro duo de anjos que sobrevoam a composição, 

segue-se outro duo de cantores que se guia por um livro aberto, mas do qual nada é 

possível saber. Imediatamente abaixo destes, outro duo de anjos apresenta uma filactéria 

onde são visíveis vestígios de notação musical, à semelhança de outra pintura 

homónima do MNAA e que se encontra em depósito no MGV, e que julgamos não ser 

mais do que fruto de um repinte posterior. Em síntese, mais uma vez se associa a gaita-

de-foles aos pegureiros (terreno) e as charamelas e o canto aos anjos (celeste). 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 16 - Natividade (pormenor), Retábulo do Paraíso, pegureiro com gaita-de-foles. 
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FICHA 5 

 

 

 

Fig. 17 – Natividade, Mestre de Celas, MNMC, ca. 1525. 
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Instituição/Proprietário: MNMC 

Tema: Natividade    

N.º de Inventário do Objecto: 2531; P34 

Autoria: Mestre de Celas 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga (?) / escola francesa (?) 

Datação: ca. 1522-1525
17

 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1450 x L. 920 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Mosteiro de Santa Maria de Celas, Coimbra. 

Fotografia: MNMC (foto integral do painel); Ana Pereira, FCT-UNL (pormenores e 

reflectografia de infravermelhos). 

Descritores: Faz parte de um políptico constituído por seis painéis; um deles permanece 

no Mosteiro de Celas e os restantes cinco, entre eles a Assunção (P 33)*, encontram-se 

expostos no MNMC. 

Aspectos Musicais: gaita-de-foles 

Descrição: Fundado em 1210 por D. Sancha, filha de D. Sancho I, o mosteiro recebeu 

as primeiras monjas em 1219 sendo reformado, entre 1521 e 1541, durante o 

abadessado de D. Leonor de Vasconcelos, altura da encomenda e importação do 

políptico, do norte da Europa. Deste conjunto destacamos esta Natividade e uma 

Assunção, ambas com iconografia musical saídas da oficina deste ignoto mestre a quem 

convencionalmente se chamou Mestre de Celas. As mais remotas informações sobre 

este políptico apontam que foi comprado no Norte de França, em 1525, por iniciativa da 

abadessa do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Celas, D. Leonor de Vasconcelos, 

tendo o transporte até Coimbra sido pago pelo rei D. João III. Consta igualmente na 

mesma fonte, a ficha de inventário manual do MNMC, que a aquisição pode ter sido 

feita em território francês mas o trabalho terá muito provavelmente saído de uma oficina 

de Antuérpia. Seja como for, formalmente esta pintura remete-nos, estilisticamente, para 

uma outra tábua do MNAA de mestre flamengo desconhecido - inv. 1243 Pint - e para 

obra saída da oficina de Rogier van der Weyden (vide o mesmo pormenor do Menino 

                                                           
17

 Exames recentes de dendocronologia protagonizados pelo projecto interdisciplinar encabeçado pela 

Dr.ª Ana Pereira (FCT- UNL) permitiram saber que a pintura só pode ter sido feita a partir de 1522. 
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deitado sobre o próprio manto da Virgem na Natividade, painel central do Retábulo de 

Bladelin (1450-1452), no Gemäldegalerie, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, em 

Berlim. Quanto à composição dividida em três planos, apresenta no primeiro e ao 

centro, a Virgem de grandes dimensões de mãos postas, ladeada por dois anjos, o 

Menino sobre o manto da Virgem e a vaca junto de uma coluna partida; num plano 

intermédio, o burro e S. José com a vela; e num plano recuado dois pastores um deles 

com uma gaita-de-foles. Instrumento de sopro de elevado volume sonoro com um 

característico som nasal e associado aos pegureiros, a gaita-de-foles, gozou de grande 

popularidade durante a Idade Média (cf. a pintura de Geertgen tot Sint Jans, Bosch, 

Bruegel o Velho, etc.). Uma análise ao desenho subjacente revela que não houve 

repintes fantasiosos e a gaita-de-foles apresenta-se com as mesmas características: um 

enorme fole, assoprete, tubo melódico com seis ou sete orifícios e dois bordões.  

 

   

Figs. 18 e 19  – Natividade (pormenor) MNMC. Pegureiro tangendo uma gaita-de-foles: desenho 

subjacente
18 

; luz visível.  

 

                                                           
18

 Obtida com fotografia de infravermelho, máquina equipada com programa de night-shot e um filtro de 

720 nanómetros (gentilmente cedida pela Dr.ª Ana Pereira, UNL-FCT). 

http://www.scholarsresource.com/browse/museum/104
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Fig. 20 - Natividade, Jorge Leal (atrib.), MMLT, ca. 1513-25. 

  



45 
 

 

Fig. 21 – Reconstituição conjectural do Políptico da Igreja de Santa Maria do Castelo segundo 

Ricardo Duarte
19

. 

 

 

1- Anunciação; 2- Assunção*; 3- Visitação; 4- Natividade*; 5- Adoração dos 

Reis Magos. 

  

                                                           
19

 Cf. Ricardo DUARTE, «O Problema "Jorge Leal"»,… p. 37; Fernando António Baptista PEREIRA, 

Imagens e histórias de devoção, … vol. II, p. 106. 
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Instituição/Proprietário: Igreja de Santa Maria do Castelo, Torres Vedras; em 

depósito no MMLT. 

Tema: Natividade 

N.º de Inventário do Objecto: MMLT.000324 

Autoria: Jorge Leal (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga / oficina de Lisboa 

Datação: ca. 1513-1525  

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1320 x L. 915 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Convento do Varatojo, Torres Vedras.  

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: retábulo do altar-mor da Igreja de Santa Maria do Castelo constituído por 

5 painéis de temática mariana: Anunciação, Visitação, Adoração dos Reis Magos, 

Adoração dos Pastores, Assunção da Virgem*. 

Aspectos Musicais: gaita-de-foles 

Descrição: Sem documentação que revele comitente e oficina onde foi realizada, esta 

tábua esteve atribuída a vários mestres, nomeadamente, a um desconhecido que 

convencionalmente se designou por «Mestre de Torres Vedras», a Cristóvão de 

Utreque, a Gregório Lopes e finalmente, reunindo algum consenso, a Jorge Leal. 

Quanto à composição, a cena principal desenrola-se em espaço aberto representando-se, 

ao centro e em primeiro plano, o Menino deitado numa manjedoura ladeado por S. José 

aureolado e pela Virgem, ambos em genuflexão e de mãos postas. Centrado, atrás do 

Menino estão dois anjos em adoração e os animais apócrifos, aproximando-se da cena 

principal, dois pegureiros, um deles ainda de mãos postas no ponteiro de uma gaita-de-

foles. Instrumento de música alta, este aerofone, associa-se nesta altura, 

indiscriminadamente, à dança de corte, mas também, como aqui, ao meio rural 

aparecendo tangida por pegureiros nos mais diversos contextos (Bruegel o Velho, 

Bosch, etc.) e em representações de cariz erótico (Jan Sandres van Hemessen). Quanto à 

gaita-de-foles aqui enquadrada em assunto religioso, apresenta um roncão comprido de 

largo remate que lhe confere uma altura grave, um fole provavelmente de pele de 

animal (geralmente de ovinos ou caprinos), um ponteiro com nove orifícios (quando o 

mais usual seriam sete) e o respectivo assoprete.  
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Fig. 22 - Natividade, Frei Carlos, ME, ca. 1525-30.  

 

     

Figs. 23 e 24 – Natividade (pormenor), Frei Carlos, pegureiro com gaita-de-foles; Anjo aparece a S. 

Joaquim (pormenor), gravura de Albrecht Dürer, ca. 1490-1528, pegureiro com gaita-de-foles. 
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Instituição/Proprietário: MNAA / em depósito no ME 

Tema: Natividade 

N.º de Inventário do Objecto: ME 1525 

Autoria: Frei Carlos  

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga /oficina do Espinheiro 

Datação: ca. 1525-30 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1500 x L. 1170 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Pala de altar de uma das capelas laterais do Mosteiro de frades jerónimos 

de Santa Maria do Espinheiro, Évora. 

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Anunciação* (MNAA, 677 Pint); Aparição de Cristo à Virgem; Ascensão 

de Cristo; Assunção da Virgem* (MNAA, 82 Pint). 

Aspectos Musicais: gaita-de-foles 

Descrição: Advertimos para o facto da tábua se apresentar muito desgastada e com 

ausência de camada cromática um pouco por toda a superfície. Centrado na composição 

e em primeiro plano, o Menino, deitado sobre uma manjedoura pétrea, é ladeado por S. 

José, pela Virgem e animais apócrifos. A sobrevoar a composição três anjos ostentam 

uma filactéria onde nenhum texto é perceptível. Em segundo plano, aproximam-se dois 

grupos de pastores. No grupo à esquerda, um dos pastores traz uma gaita-de-foles, 

aerofone de elevado volume sonoro, que vem suspensa ao corpo do pegureiro. Apesar 

do enorme desgaste de toda a camada cromática é perceptível da morfologia do 

instrumento o assoprete, o ponteiro, dois bordões e o curioso fole com pêlo de animal 

(?) a avaliar pela cor branca e esverdeada que lhe foi empregue, invulgar quando 

comparado com os materiais descritos na tratadística, literatura e iconografia coevas que 

indicam que seria de pele de suíno curtida, de cordeiro ou mesmo de bexiga de animal, 

devendo assumir uma cor mais clara e dentro dos ocres. Voltaremos a estes assunto na 

gaita-de-foles (vermelho e verde) da Adoração dos Pastores de Diogo Teixeira e 

António da Costa em Alcochete. A posição e características do instrumento e do 

pegureiro remeteu-nos para várias fontes coetâneas, nomeadamente, uma gravura de ca. 

1490-1528, de Albrecht Dürer, denominada Anjo aparece a S. Joaquim (Fig. 24).   
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Fig. 25 - Natividade, Mestres de Ferreirim, Mosteiro de Santo António de Ferreirim, 1534. 
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Instituição/Proprietário: Mosteiro de Santo António de Ferreirim, Ferreirim. 

Tema: Natividade 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido. 

Autoria: Mestres de Ferreirim (parceria documentada) 

Produção/Centro de Fabrico: oficina portuguesa 

Datação: 1534 

Suporte: madeira de castanho  

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1290 x L. 920 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: in situ.  

Fotografia: Carlos Nodal Monar, 2001 (pormenores); Sónia Duarte, 2010 (painel). 

Descritores: Tábua que integrava, antes de um incêndio, um conjunto desmembrado da 

qual restam apenas oito painéis. 

Aspectos Musicais: canto; pergaminho com notação musical. 

Descrição: Tábua da autoria dos Mestre de Ferreirim (Cristóvão de Figueiredo, Garcia 

Fernandes e Gregório Lopes), nome convencional dado por Luis Reis-Santos a uma 

parceria documentada de pintores. Encomenda do Infante D. Fernando
20

 e do bispo D. 

Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos, como nos indica a documentação
21

, 

encontra-se in situ na Igreja do Mosteiro franciscano de Santo António de Ferreirim. O 

contrato firmado em 1533 entre o guardião do Mosteiro e o pintor Cristóvão de 

Figueiredo, e logo depois em Abril de 1534, confirma a presença dos outros dois 

pintores, denunciando os contornos do funcionamento do trabalho colectivo de uma 

oficina, neste caso, a subempreitada gerida por um Mestre
22

. Dos painéis que nos 

chegaram do conjunto apenas esta tábua tem iconografia musical. Trata-se da 

representação de um pergaminho com notação musical cujo texto se encontra rasurado 

(Figs. 26 e 27), possivelmente porque deixou de corresponder aos cânones pós-

tridentinos. Curiosamente, o musicólogo Sampaio Ribeiro apresenta, em 1943, a 

transcrição mas nada tece quando ao texto nem ao facto de estar rasurado. 

                                                           
20

 Quinto filho de D. Manuel e D. Maria, casado com D. Guiomar Coutinho, filha do 4.º conde de 

Marialva, de resto, genro e herdeiro do instituidor do Mosteiro. 

21
Cf. Vergílio CORREIA, Pintores Portugueses do Século XV e XVI, 1928, pp. 29-33. 

22
 Cf. Joaquim Oliveira CAETANO, (ed.), Garcia Fernandes…, pp. 22-23. 
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Fig. 26 – Natividade (pormenor). Trio de anjos cantores com pergaminho. 

 

 

Fig. 27 – Natividade (pormenor). Notação musical em pergaminho voltado para os anjos músicos. 

 

 

TRANSCRIÇÃO E EDIÇÃO 

  

Não é possível transcrever com exactidão, sem recurso a métodos mais elaborados, a 

notação musical que se representa nesta pintura. Por um lado, porque as dimensões são 

reduzidas, por outro, o estudo in loco tornou-se inviável devido à colocação alta da 

tábua, por outro, ainda, o pormenor da pintura apresenta-se bastante repintado sendo 

muito curioso o facto do texto se apresentar rasurado, motivo pela qual o musicólogo 

Mário de Sampaio Ribeiro, diante da peça, entre 1940-43, não teceu qualquer 

comentário relativo ao texto mas apresentou uma transcrição da notação musical (Fig. 

28). Julgamos que o caso poderá vir a ser clarificado, futuramente, e com recurso a 

instrumentos adequados, pois a avaliar pela excelente produção (desenho de Cristóvão 

de Figueiredo, colorido, etc.) em concordância com as elevadas exigências constantes 

no contrato desta empreitada - leia-se «E a dita pimtura toda será de muito boas timtas 

(…) rostos (…) muito fermosos (…) roupas bem lauradas de bom trapo (…) a qual obra 
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ho dito cristovam de Figueiredo se obrigou a fazer boa e bem feita (…) de boos 

colores» (…)»
23

 - é muito provável que este excerto fosse fiel a uma fonte musical 

anterior ou coeva, que estivesse disponível aos Mestres que nela participavam, até 

porque as figuras musicais estão muito bem desenhadas contrariamente ao que acontece 

noutros exemplos de notação musical do corpus. De forma muito sumária, apenas 

podemos confirmar a presença de uma pauta de 5 linhas e o que parece ser a tentativa de 

desenhar uma peça polifónica (motete?) segura por três seres incorpóreos; do texto 

apenas se percebe a existência de um „R‟ (responsório?). Tentamos uma transcrição 

para notação moderna e confirmamos concordância da voz do altus com a do tenor, mas 

uma enorme discrepância entre o bassus e o superius. Quanto ao texto rasurado talvez 

se explique, como o dissemos acima, por já não servir os intentos da Igreja num período 

pós-tridentino. 

 

  

 

Fig. 28 – Transcrição por Mário de Sampaio Ribeiro
24

. 

 

 

  

                                                           
23

 Cf. Vergílio CORREIA, Pintores Portugueses no século XV e XVI,…, pp. 29-30. 

24
 Cf. Mário de Sampaio RIBEIRO, Aspectos Musicais…, p. 8.  
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Fig. 29 – Natividade, Gregório Lopes (atrib.), colecção particular, ca. 1525-1550.  

 

 

 



54 
 

Instituição/Proprietário: Colecção particular 

Tema: Natividade 

N.º de Inventário do Objecto: não revelado 

Autoria: Gregório Lopes (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa 

Datação: ca. 1525-1550 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2042 x L. 1540  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Transitou do convento masculino franciscano de Santo António da 

Piedade (Évora) para a Igreja de Nossa Senhora das Mercês (antigo Museu de Artes 

Decorativas, Évora) e daí para colecções particulares. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Desconhecido 

Aspectos Musicais: rabeca; anjos cantores de livro aberto com vestígios de notação 

musical (hoje imperceptível). 

Descrição: Tábua tida como de paradeiro desconhecido desde a década de 70 do séc. 

XX e quase nunca mencionada nos muitos trabalhos académicos e publicações 

dedicadas à figura e obra do pintor Gregório Lopes e sua oficina. Foi o Dr. Mário 

Tavares Chicó o primeiro, em 1948, a dar notícia do paradeiro desta Natividade, que na 

altura estava na colecção particular do Dr. Luís Sangreman Proença
25

. Em 1966, 

voltamos a ter notícias da tábua pela mão do Dr. Túlio Espanca
26

 que nos informa que 

em Évora, na freguesia de S. Pedro, e na colecção Luís Sangreman Proença se encontra 

uma «Natividade, pintura primitiva portuguesa, atribuída a Gregório Lopes, 

proveniente do Convento de Santo António da Piedade, ca. de 1545»
27

 acrescentando 

ainda que «Do templo de Santo António [da Piedade] saíram, em Dezembro de 1938, 

por almoeda pública, além de outros móveis antigos, uma preciosa tábua da Escola de 

Pintura Portuguesa de cerca de 1550, representando a Adoração dos Pastores e 

atribuída ao pintor Régio Gregório Lopes, que foi adquirida pelo antiquário Luís 

                                                           
25

 AA. VV., História da Arte em Portugal, Vol. II, Porto, Portucalense Editora, 1948, p. 385. 

26
 Cf. Túlio ESPANCA, (coord.), Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, Vol. I, VII, 

Lisboa, Associação Nacional de Belas Artes, 1966, p. 313. 

27
 Cf. Idem, Ibidem, p. 313. 
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Sangreman Proença»
28

. Pouco tempo depois consta no catálogo da Exposição 

Temporária Pintura dos Mestres do Sardoal e Abrantes
29

 uma «Natividade, madeira de 

carvalho, A. 2042 x L. 1540 mm / Proveniência: Convento de Santo António da 

Piedade, Évora / Entidade possuidora: Herdeiro de Luís Sangreman Proença, Évora» 

todavia, segundo informação dos actuais proprietários, esta tábua nunca ali fora exposta 

mas tão só uma cópia desta, em tela, e que outrora cobria a original em madeira por 

motivos de salvaguarda (esta cópia esteve também em colecção particular). Em 1999, 

estabelecendo um paralelo entre esta tábua e a homónima de Valverde (hoje no ME), 

Vítor Serrão, discorre: «Gregório Lopes pintou, de seguida, à empresa de Valverde 

(1525-50), nova versão do modelo. Posto que simplificada de estrutura e pormenores, 

destinada a outra casa henriquina eborense, o Convento de Santo António da Piedade – 

o que indica encomenda feita pelo Cardeal- Infante. Trata-se de uma «Adoração dos 

Pastores» com garridos pastores em vigoroso notturno, integrada na col. Sangreman 

Proença, hoje de paradeiro desconhecido, onde o desenho dos anjos adorantes, por 

exemplo, é muito similar»
30

. Ao ver a tábua in situ fomos esmagados pela cor e brilho 

que dela emanam, bem como pelo excelente desenho das carnações, das indumentárias, 

do agrupamento de anjos cantores e do cordofone friccionado que nela se apresenta no 

canto inferior esquerdo e que não vemos comparação com nenhuma outra tábua do 

corpus. Quanto à composição, a cena principal decorre em espaço aberto, enquadrada 

por ruínas e apresenta, ao centro, a Virgem, S. José e vários anjos de mãos postas em 

adoração. A encimar, um grupo de anjos - cuja representação da expressão bocal se 

assemelha muito à do cantor-violeiro do tema homónimo da Misericórdia de Abrantes - 

canta por um livro aberto com vestígios de notação musical, actualmente indecifrável 

(Fig. 30). Num plano terreno, à esquerda, aproxima-se vários pegureiros com as suas 

oferendas e sobre uma coluna partida, à semelhança do que acontece em Santiago do 

Cacém, está pousada uma rabeca com respectivo arco. Cordofone de corpo periforme 

escavado no tampo sobre o qual assentam um número de cordas variável entre uma e 

cinco, a rabeca é um instrumento friccionado por intermédio de um arco. Esta 

                                                           
28

 Cf. Idem, Ibidem, p. 313. 

29
 AA. VV. Pintura dos Mestres do Sardoal e Abrantes. Catálogo das Obras Atribuídas e Roteiro da 

Exposição, Abrantes, Câmara Municipal de Abrantes, 1971. 

30
 Cf. AA. VV., «Estudo da pintura portuguesa: Oficina de Gregório Lopes», in Actas [do] Seminário 

Internacional Estudo da Pintura portuguesa – Oficina de Gregório Lopes, Lisboa, Instituto José de 

Figueiredo, 11 e 12 de Fevereiro de 1999, p. 71. 
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apresenta-se com três cordas e respectivas cravelhas e um curioso remate zoomórfico do 

cravelhal (Fig. 31). Na tratadística, Virdung, em 1511, apresenta-nos uma rabeca (clein 

Geigen) com três cordas
31

 que eram afinadas em 5.ª 
32

  e a restante iconografia e a 

tratadística mostram-nos que é tocada ora com o bojo apoiado no ombro, ora no peito 

estando socialmente associada aos estratos sociais mais baixos, predominando no meio 

rural, quer em situações de cariz sacro quer profano, como nos aponta Tinctoris ao 

discorrer sobre ela que «those that induce piety and stir my heart most ardently to the 

contemplation of heavenly joys. For these reasons I would rather reserve them solely 

for sacred music and the secret consolations of the soul than have them sometimes used 

for profane occasions and public festivities»
33

. Relativamente ao timbre da rabeca, que 

só podemos imaginar através de reconstruções modernas, seria grave e nasalado, como 

nos apontou David Munrow: «Folk music survivals and modern reconstructions suggest 

that the rebec had a thin, nasal tone which can be very penetrating particularly when 

played in a resonant acoustic»
34

. Ainda sobre o painel, e parafraseando o Dr. Túlio 

Espanca, trata-se de um «espécime notável» da pintura portuguesa quinhentista que só 

um olhar in situ pode sentir e não transcrever por palavras. Relativamente ao comitente 

e proveniência a documentação aponta que a tábua estava no Convento de Santo 

António da Piedade, fundado pelo cardeal-infante D. Henrique em 1576, mas somente 

aberto em 1581, já com o arcebispo D. Teotónio de Bragança, ou seja, a obra que aqui 

tratamos não foi feita originalmente para este convento e desconhecemos a resposta. 

 

 

 

                                                           
31

 Cf. Beth BULLARD (tradução), Musica getutscht: a treatise on musical instruments (1511) by 

Sebastian Virdung, Cambridge, Cambridge University Press, 199, p. 105. 

32
 Cf. Mary REMNANT, «The use of Frets on Rebecs and Mediaeval Fiddles», in Galpin Society 

Journal, XXI, 1968, p. 149.  

33
 Cf. Anthony BAINES, «Fifteenth-century Instruments in Tinctoris‟s De Inventione et Usu Musicae», in 

Galpin Society Journal, III, 1950, pp. 24-25. 

34
 Cf. David MUNROW, Instruments of the Middle Ages and Renaissance…, p. 28. 
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Fig. 30- Natividade (pormenor). Anjos cantores segurando um livro aberto com vestígios de notação 

musical. 

 

 

Fig. 31- Natividade (pormenor). Rabeca e arco. 
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Fig. 32– Natividade e Anunciação (disposição dos painéis), altar-mor da Igreja de Santa Susana, 

Alcácer do Sal, ca. 1540-50. 

 

 

 

Fig. 33 – Natividade (pormenor). À direita, anjo músico com pandeireta e guizos.  
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Instituição/Proprietário: Igreja de Santa Susana, Alcácer do Sal. 

Tema: Natividade 

N.º de Inventário do Objecto: AS.SU.1.003/1pin 

Autoria: Mestre desconhecido do círculo do Mestre da Lourinhã 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga 

Datação: ca. 1540-50 

 Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1590 x L. 900 

Estado de Conservação/Data: Mau, 2010.  

Proveniência: Desconhecida 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Deverá ter pertencido a um conjunto retabular, desconhecido. 

Aspectos Musicais: pandeireta (pandeiro sem pele e com soalhas); guizos. 

Descrição: O painel está atribuído ao círculo do Mestre da Lourinhã que Vítor Serrão 

identifica com o pintor e iluminador régio Álvaro Pires a quem Manuel Batoréo atribui 

como período de actividade 1498 a 1539. Vários são os factores já estudados e 

apresentados por este último historiador de arte que indicam que o painel não está no 

sítio para onde foi encomendado, nem faz conjunto com a Anunciação que hoje se 

encontra no altar-mor, apresentando disparidades de dimensões e de estilo. Por outro 

lado, como salientou o próprio historiador, não é claro se estamos perante o uso de uma 

linguagem anacrónica ou se, pelo contrário, essa linguagem traduz a antiguidade desta 

Igreja com a capela-mor coberta por uma abóbada de cruzaria de ogivas e ladeada de 

pinturas murais quatrocentistas/quinhentistas, podendo indicar a proveniência desta 

pintura. O penoso estado de conservação da camada cromática repleta de inúmeros 

destacamentos, vestígios de presença de xilófagos (também no suporte), a 

movimentação de tábuas, repintes e vernizes escurecidos não permitem visualizar a 

qualidade da modelação e o desenho do instrumento de percussão raramente 

representado na pintura portuguesa anterior ao séc. XVII (nem apresentar fotografias 

adequadas). No entanto, é possível perceber que Gabriel transporta uma filactéria com a 

habitual mensagem, «...VE GRACIA PLENA DOM...NUS TECUM» (Ave Gratia 

Plena Dominus Tecum) e o outro ser incorpóreo tange uma pandeireta, idiofone 

raramente representado no corpus, com a mão esquerda e nos pulsos traz duas pulseiras 

com guizos, igualmente estridentes. O primeiro idiofone apresenta um formato 



60 
 

cilíndrico em cujo aro de madeira, encarnado, se fixa uma fila de soalhas e que sacode, 

simultaneamente, com a pandeireta. Ambos os idiofones de agitamento aparecem 

recorrentemente nos textos sagrados associados a momentos de celebração como é a 

natividade. Na dança tem como principal função a marcação do ritmo e a iconografia 

coetânea e anterior vem comprovar isso mesmo ao apresentar a pandeireta, em 

ambientes seculares associados a menestréis, malabaristas e outros exibicionistas, os 

primeiros nas danças de corte, e os segundos e terceiros nos bailes do povo. Não raras 

vezes aparece representada tangida por anjos em festividades religiosas como procissões 

ou nas mãos de um pegureiro acompanhando uma sanfona. Advertimos que a pandeireta 

não deve ser confundida com o pandeiro com soalhas o seu par híbrido (membranofone-

idiofone), recorrente na pintura ocidental coetânea e temática religiosa. Quanto aos 

guizos nos pulsos, sinalizadores, são também recorrentes e voltarão a aparecer no 

corpus que agora apresentamos, nomeadamente, na pintura de Bosch no MNAA.  
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FICHA 11 

 

 

 

Fig. 34 – Natividade, Mestre de Abrantes, Igreja da Misericórdia de Abrantes, ca. 1550. 
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Fig. 35 – Pinturas do retábulo-mor da igreja da Misericórdia de Abrantes, Igreja da Misericórdia 

de Abrantes. 

 

 

1-  Cristo a Caminho do Calvário*; 2- Crucificação; 3- Deposição no Túmulo; 4-

Anunciação; 5- Visitação; 6- Natividade. 
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Instituição/Proprietário: Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, Abrantes. 

Tema: Natividade 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre de Abrantes  

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa? 

Datação: ca. 1550 

 Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1215 x L. 870 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011.  

Proveniência: in situ 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: A tábua pertenceu ao antigo retábulo-mor da Igreja da Santa Casa da 

Misericórdia constituído por seis tábuas: Anunciação, Visitação, Natividade, Cristo a 

Caminho do Calvário*, Crucificação, Deposição no Túmulo.  

Aspectos Musicais: viola de mão; anjos cantores.  

Descrição: Não há consenso por parte da historiografia da arte quanto à autoria deste 

conjunto retabular, actualmente desmembrado e colocado nas paredes laterais da nave 

da Misericórdia de Abrantes, que denuncia qualidade distinta entre os seis painéis. 

Reynaldo dos Santos, Adriano de Gusmão e Flávio Gonçalves atribuíram o conjunto a 

um ignoto Mestre seguidor de Gregório Lopes; Luís Reis-Santos atribuiu-o ao pintor 

régio Gregório Lopes, posição defendida nalguns trabalhos académicos dedicados ao 

pintor; Vítor Serrão liga esta convenção a Cristóvão de Utreque, um colaborador de 

Gregório Lopes, ou ao seu próprio filho Cristóvão Lopes que o vem suceder no cargo de 

pintor régio, opinião que Joaquim Oliveira Caetano corrobora. Mais recente é a opinião 

de Maria Teresa Desterro
35

 que vê a mão do pintor luso-flamengo Francisco de Campos 

nos anjos músicos fazendo, inclusive, uma comparação com os anjos músicos de 

Santiago do Cacém, Terena e Durham, opinião que não subscrevemos, como 

explicaremos adiante. A composição apresenta, em primeiro plano e ao centro, a 

Virgem com o Menino de mão estendida para o fogareiro, acompanhada de dois anjos e 

                                                           
35

 Cf. Maria Teresa Ribeiro Pereira DESTERRO, Francisco de Campos (ca. 1515-1580) e a Bella 

Maniera entre Flandres, Espanha e Portugal, Tese de Doutoramento em História da Arte, Departamento 

de História, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2008, Vol. II, p. 210. 
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S. José, alheado da cena. Mais recuado está um grupo de quatro anjos músicos, três 

deles parecem cantar com excepção do terceiro que apenas segura no livro aberto por 

onde os outros seguem. O primeiro marca o tactus e o quarto dedilha um cordofone, que 

dobra a voz, a que Mário de Sampaio Ribeiro chama «guitarra de Alcácer»
36

 atribuição 

que não vem clarificar o instrumento musical que ali se faz representar. Relativamente a 

este cordofone de mão são visíveis onze cravelhas - e não dez cravelhas como 

repetidamente se tem escrito - correspondendo a cinco cordas duplas e uma chanterelle, 

ou seja, seis ordens. O cravelhame rectangular está ligeiramente flectido para trás, a 

caixa alta de ressonância apresenta um enfranque pouco acentuado e o tampo harmónico 

uma rosácea trabalhada. As cordas, geralmente de tripa, estão presas a um cavalete 

estreito colocado sobre o tampo e dispostas até ao braço com uma escala de apenas 

cinco trastos, possivelmente devido a um desgaste da camada cromática ou mesmo à 

opção do autor, que não necessariamente pintor-músico. Seja como for, a morfologia 

deste cordofone de mão remete-nos para uma gravura muito disseminada feita a partir 

de uma pintura do bolonhês Francesco Francia (ou Francesco Raibolini), hoje 

desaparecida. Essa gravura conhecida por Suonatore di viola da mano, datada de ca. 

1510-15, é da autoria do italiano Marcantonio Raimondi e representa como tocador de 

viola um reputado filósofo italiano de nome Giovanni Filoteo Achillini (1466–1538), 

associando-se o instrumento à classe intelectual. Distinguível da guitarra por estar 

associada aos estratos sociais mais elevados, a viola de mão, visualmente muito 

próxima, difere também pela afinação e encordoamento. Sobre estas diferenças entre os 

dois cordofones David Munrow atesta que «Whilst the vihuela was a sophisticated 

instrument of courtly society, the guitar belongs to the more popular realms of music-

making and between them the two instruments covered the gamut of sixteenth-century 

instrumental forms. One or two contemporary writers emphasize the fact that the 

vihuela and guitar share the same basic design, the chief difference being the 

stringing»
37

. Sobre este assunto Bermudo (1554) discorre no seu tratado que a viola é 

mais larga e mais comprida que a guitarra e, por tal, mais sonora e de âmbito mais 

alargado, portanto com mais ordens, geralmente seis, afinadas em 4.ª. Apesar de 

raramente representada na pintura anterior ao séc. XVII, há inúmeras referências à viola 

dedilhada durante os séculos XV e XVI nas farsas vicentinas, nos regimentos das 

                                                           
36

 Cf.  Mário de Sampaio RIBEIRO, Aspectos musicais…, p. 13. 

37
 Cf. David MUNROW, Instruments of the Middle Ages and Renaissance…, p. 84. 
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procissões (principalmente as do corpo de Deus que associavam anjos a violas), etc. 

Relativamente aos anjos músicos de Terena, Durham, Santiago do Cacém atribuídos a 

Francisco de Campos (e oficina) convém salientar que, se entre esses três podemos 

encontrar alguns aspectos em comum, em relação a este somente a cor acidulada poderá 

funcionar como factor de coesão. Vejamos melhor. Não há naqueles três casos aspectos 

musicais que se repitam neste, porque o gesto do anjo na marcação do tactus em nada se 

assemelha com o anjo de Terena; o cordofone dedilhado deste não volta a aparecer em 

nenhum daqueles; o livro aberto é também muito distinto do de Terena ou Santiago do 

Cacém; para além disso, como veremos nas fichas próprias destes três exemplos, 

Francisco de Campos e oficina pareciam apreciar, largamente, instrumentos fantasiosos 

e este cordofone dedilhado está claramente descrito, documentado, ao contrário do 

cordofone dedilhado a que o pintor acrescentou um arco (!) na pintura de Santiago do 

Cacém, ou na estranha viola da gamba na mesma pintura, ou ainda no estranho teclado 

de Terena com a tubaria disposta na perpendicular ao teclado e ao fole (!).  

 

 

 

Fig. 36 – Natividade (pormenor). Anjos Músicos: canto e viola de mão. 
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FICHA 12 

 

 

 

Fig. 37 – Natividade, Mestre desconhecido, Museu de Arte Sacra do Convento de Santa Cruz de 

Vila Viçosa, ca. 1565. 

 

 

 

 

Fig. 38 – Natividade (pormenor). Livro aberto com notação musical. 
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Instituição/Proprietário: Museu de Arte Sacra do Convento de Santa Cruz de Vila 

Viçosa (Igreja e Convento de Santa Cruz).  

Tema: Natividade 

N.º de Inventário do Objecto: VV.BA.2.017 pin 

Autoria: Francisco João (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: ca. 1565  

Suporte: madeira de carvalho (?) 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A.1190 x L. 1335  

Estado de Conservação/Data: Mau, 2010. 

Proveniência: in situ (encontra-se provisoriamente na Igreja Paroquial de S. 

Bartolomeu de Vila Viçosa devido a obras) 

Fotografia: Arquidiocese de Évora (cedida pelo Prof. Dr. Artur Goulart) 

Descritores: Desconhecido  

Aspectos Musicais: livro aberto com notação musical indecifrável 

Descrição: Trata-se de uma encomenda do convento feminino da Ordem dos Eremitas 

de Santo Agostinho, fundado ca. 1525. A composição, de escola portuguesa e oficina 

regional, apresenta, ao centro, o Menino ladeado pela Virgem, S. José, animais 

apócrifos e por anjos em adoração que suportam uma coluna, uma coroa de espinhos, 

uma cruz e pregos, instrumentos da Paixão. Encimando a composição vários anjos 

cantam, e um deles marca o tactus, a partir de um livro aberto com notação musical 

perceptível mas indecifrável pela ausência de rigor. Mesmo assim é possível perceber 

que o livro, sustentado por um dos anjos, está voltado para o fiel mas o conteúdo para os 

seres incorpóreos representados. Apesar de quase tudo ser erro musical repintado, há 

aspectos que se podem considerar, nomeadamente, a pauta composta de cinco linhas, o 

desenho das figuras musicais redondas (como geralmente se representam a partir da 2.ª 

metade do séc. XVI e início de XVII) e claramente perceptíveis oscilando, ritmicamente 

entre semibreves, mínimas e semínimas, sendo possível distinguir de que notas se 

tratam devido à sua cuidada posição na pauta. No entanto, estão ausentes outros 

elementos importantes que nos poderiam ajudar a decifrar este curto excerto, 

nomeadamente, um texto. Não dispomos de exames de reflectografia de infravermelhos 

que possam dar eventuais pistas pelo que achamos desnecessário apresentar a 

transcrição. 
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FICHA 13 

 

 

 

Fig. 39 - Natividade, Vasco Pereira Lusitano, MNAA, 1575. 

 

 

      

Fig. 40 – Natividade (pormenor). Anjos músicos ao centro da composição: canto, alaúde e harpa. 

 

 

 

Fig. 41 – Natividade (pormenor). Pastor com gaita-de-foles, à direita da composição. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Número de Inventário do Objecto: 1842 Pint 

Denominação / Tema: Natividade 

Datação: 1575 (datada) 

Dimensões: A. 320 x L.1165  

Autoria / Produção: Vasco Pereira Lusitano (assinada) 

Descritores: painel de predela (?) 

Técnica: óleo 

Suporte: madeira 

Proveniência: Compra - Wildenstein e C.ª, Paris. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Aspectos Musicais: canto; alaúde; harpa; gaita-de-foles. 

Descrição: A maior parte da produção Vasco Pereira Lusitano (1536- 1609), discípulo 

de Luis de Vargas, confinou-se a Espanha, especialmente a Sevilha, um novo pólo de 

atracção artística onde Vasco Pereira se veio a radicar. Mas é nos Açores que se 

encontra a sua mais conhecida tábua com iconografia musical
38

 e que não será tratada 

neste trabalho por sair do âmbito da baliza temporal. Neste painel de predela que agora 

apresentamos, cuja composição se desenvolve na horizontal, coexistem duas adorações: 

à esquerda, a Epifania e, à direita, a Adoração dos Pastores, estando ao centro a 

Natividade. No primeiro plano e centrada na composição encontram-se a Virgem em 

grande escala, o Menino e seis anjos, três deles visivelmente músicos. Este trio executa, 

respectivamente, canto, alaúde, e harpa, semelhante ao que Frei Carlos já havia 

representado numa pintura de temática religiosa, a Anunciação (MNAA, inv. 677 Pint). 

A análise iconográfica ao painel não será demorada devido aos aspectos musicais 

                                                           
38

 Em Fevereiro de 1604, já na sua última fase, Vasco Pereira Lusitano pintou, em Sevilha, destinada ao 

colégio dos jesuítas de Ponta Delgada, uma enorme tábua conhecida por Nossa Senhora dos Anjos, ou A 

Virgem com o Menino e Anjos Músicos, ou A Coroação da Virgem, repleta de iconografia musical e hoje 

exposta no Museu Carlos Machado daquela cidade. Também esta pintura sobre madeira se encontrou 

coberta por uma pintura de tema semelhante, mas em tela, da primeira metade do séc. XVIII, à 

semelhança do que havia acontecido com uma outra de Gregório Lopes (atrib.), hoje numa colecção 

particular, que coberta estava com uma cópia em tela do séc. XVII. A história da arte portuguesa não 

conta só com estes dois exemplos, igualmente em diversos espaços religiosos se verificou o mesmo, quer 

para ocultar dos «iconoclastas» a boa pintura e salvá-las das suas garras, quer para melhor convencer os 

fiéis, nos casos de tábuas que apresentavam desgaste da camada pictórica e degradação provocada por 

xilófagos, optando-se por colocar uma tela sobreposta mais de acordo com o decorum tridentino.  
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apresentarem reduzidíssimas dimensões à excepção do pegureiro tocador de gaita-de-

foles. No entanto, é possível perceber que o anjo cantor segura um pergaminho do qual 

não resta qualquer vestígio de notação musical; que o alaudista dedilha um alaúde com 

caixa de ressonância periforme; e que a harpa apresenta uma consola e uma caixa de 

ressonância semelhante à harpa gótica diatónica de Glareanus. A contrastar com os dois 

instrumentos de música baixa associados ao canto, está um grupo de pegureiros dos 

quais se destaca o tocador de gaita-de-foles. Nesse instrumento de timbre nasalado, de 

alto volume sonoro, são visíveis dois roncos na parte superior do fole, um assoprete e 

um ponteiro de forma cónica e de campânula larga. Trata-se de um instrumento 

frequentemente associado a ambientes bucólicos e aprazíveis rurais, em cenários de ar 

livre, como nos comprova a diversa iconografia musical coeva e anterior. Em síntese, 

mais uma vez há uma clara separação dos personagens – pegureiros e anjos - a partir 

dos instrumentos que executam através da proximidade e do afastamento com o divino, 

centrado no Menino.  
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Adoração dos Pastores 
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FICHA 14 

 

 

 

Fig. 42 - Adoração dos Pastores, Jorge Afonso (atrib.), MNAA, 1515. 
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Fig. 43 - Retábulo do Mosteiro da Madre de Deus. Reconstituição conjectural segundo Dagoberto 

Markl e Fernando António Baptista Pereira
39

. 

 

1- Epifania; 2- Aparição de Cristo à Virgem; 3- Ascensão; 4- Anunciação; 5- 

Assunção*; 6- Pentecostes; 7- Adoração dos Pastores*; 8- Sacrário (?); 9- S. 

Francisco entregando os Estatutos da Ordem a Santa Clara. 

 

 

                                                           
39

 Para este retábulos foram feitas outras propostas conjecturais, nomeadamente por Reynaldo dos Santos 

e outra por Fernando António Baptista Pereira, a solo. Cf. Dagoberto MARKL e Fernando António 

Baptista PEREIRA, História da Arte em Portugal. O Renascimento, 1993, vol. 6, p. 134. 
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Instituição/Proprietário: MNAA  

Tema: Adoração dos Pastores 

N.º de Inventário do Objecto: 2096 Pint 

Autoria: Jorge Afonso (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga 

Datação: ca. 1515 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1605 x L. 1245  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Mosteiro da Madre de Deus, Xabregas, Lisboa. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010; Fernando António Baptista Pereira e Dagoberto Markl 

(reconstituição conjectural). 

Descritores: retábulo de grandes dimensões, desmembrado e do qual faziam parte sete 

(ou oito
40

) painéis: Anunciação, Adoração dos Pastores, Adoração dos Magos, 

Aparição de Cristo à Virgem, Ascensão de Cristo, Pentecostes, Assunção* (MNAA, 

1278 Pint) e Entrega da Regra
41

. 

Aspectos Musicais: viola da gamba (soprano); conjunto flauta e tambor de cordas
42

; 

rabeca soprano (?); alaúde; rabeca; flauta. 

Descrição: A tábua, executada para o mosteiro franciscano, é tradicionalmente atribuída 

a Gregório Lopes não havendo, no entanto, documentação que o comprove. Exames 

laboratoriais vieram pôr a descoberto na Aparição de Cristo à Virgem (inv. 1632 Pint), 

                                                           
40

 Ao conjunto de sete painéis pode considerar-se um oitavo Entrega da Regra, opinião que não é 

unânime entre os historiadores e críticos de arte. 

41
 Cf. José Alberto SEABRA, «Retábulo da Madre de Deus», in Casa Perfeitíssima…, pp. 265-272.  

42
A designação tambourin de Béarn, sem tentativa de tradução, aparece em diversas referências 

bibliográficas e das quais salientamos autores como James Blades ou Jeremy Montagu (Cf. Bibliografia). 

Encontramos, também, termos equivalentes como tambor navarro. Seja como for, consiste num saltério 

ou tambor de cordas de formato rectangular, afinado em concordância com a tonalidade da flauta. Cf. 

Jeremy BLADES, Percussion Instruments and their History, 1975, pp. 202 – 203: «[tambourin de Béarn] 

an instrument consisting of six gut strings stretched over a wooden sound-box and tuned to the keynote 

and fifth of the pipe. The player strikes the strings with a stick as an accompaniment to the pipe (in the 

style of pipe and tabor)». Cf. Jeremy MONTAGU, «Pipe and Tabor», in The Oxford Companion to 

Music, edited by Alison Latham, Oxford Music Online,  www.oxfordmusiconline.com/ subscriber/ article/ 

opr/t114/e5193 (consulta: 12/02/2011). 



75 
 

uma das tábuas do conjunto, uma inscrição com a data 1515, motivo pela qual se passou 

a designar convencionalmente por Mestre de 1515. Todavia, as afinidades com o 

retábulo de Setúbal conduziram a que a historiografia de arte aceitasse a atribuição a 

Jorge Afonso. Seja como for, Adriano de Gusmão
43

 apontou esta tábua como a mais 

antiga representação, neste suporte e técnica, deste tema iconográfico. Quanto aos 

aspectos musicais da composição, são apresentados em dois registos: no inferior, dois 

pegureiros trazem oferendas e instrumentos musicais, uma frauta sobre ovos num cesto 

e uma rabeca; no superior, quatro anjos agrupados executam, respectivamente, viola da 

gamba, flauta de tamborileiro e tambor de cordas, rabeca soprano (?) e alaúde. A viola 

da gamba, posicionada na vertical sobre a perna esquerda do anjo (de pé) apresenta uma 

caixa de ressonância pequena semelhante às tiple representadas na tratadística. Quanto 

ao n.º de cordas Virdung apresenta um exemplo com nove cordas (Musica getutscht, 

1511) e Agricola uma com quatro cordas (Musica instrumentalis deudtsch, 1528/1545) 

mas entra em contradição ao teorizar que a viola da gamba soprano, alto e tenor têm 

todas cinco cordas e somente a baixo apresenta quatro
44

. Apesar de algum desgaste na 

camada cromática, o recurso a uma reprodução com quase meia década
45

 mostrou-se 

infalível na medida em que conseguimos comprovar a nossa suspeita, ou seja, a 

presença de cinco cordas, como de acordo com o n.º de cravelhas e de furos no 

estandarte triangular. Desmistificado o n.º de cordas assentes sobre um cavalete 

disposto sobre a caixa de ressonância ovalada com dois pronunciados enfranques 

simétricos, avancemos para o que lhe sucede e que tange um conjunto atípico no nosso 

corpus, ou seja, um tambor de cordas e flauta de madeira, que só voltaríamos a 

encontrar na Assunção do mesmo conjunto retabular. O anjo tamborileiro executa, com 

a mão esquerda, uma flauta com bisel de tubo estreito e comprido e com três orifícios 

dianteiros e, na mão direita, por intermédio de um plectro executa, em simultâneo, um 

cordofone apoiado no braço esquerdo. Este cordofone apresenta uma caixa de 

ressonância de formato rectangular com duas aberturas vegetalistas no tampo e um 

cavalete em cada uma das extremidades, onde se apoiam as quatro cordas. Jeremy 

Montagu anota que este conjunto flauta e tamboril de cordas tocados, em simultâneo, 

pelo mesmo executante, parece ser um fenómeno puramente europeu e de 

                                                           
43

 Cf. Adriano de GUSMÃO, Ensaios de Arte e Crítica… pp. 261-262.   

44
 Cf. Martin AGRICOLA, Musica instrumentalis deudtsch (Wittenberg, 1528), Leipzig, Breitkopf & 

Härtel, 1896, pp. 90-92. 

45
 Luís REIS-SANTOS, Jorge Afonso, …, 1966 (Fotografia de Mário Novais). 
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desmemoriada origem, mas muito em voga desde o séc. XIII ao XVII, com apogeu por 

volta de meados do séc. XIV
46

 como nos atesta a diversa iconografia em manuscritos, 

pinturas murais e esculturas. Relativamente à posição das mãos, Jeremy Montagu anota 

que «en Europa tenemos muchos prejuicios acerca de nuestras manos, las cosas hacia 

la derecha son diestras, inteligentes y buenas; cosas hacia la izquierda son siniestras, 

incluso malignas o malvadas. Esto sugiere que el tambor era musicalmente más 

importantes, tocado con la mano derecha, y que la flauta, que siempre se toca con la 

mano izquierda, excepto por algunos zurdos, era el instrumento secundario.»
47

 

Segundo Frederick Crane, a partir da lista que elaborou sobre instrumentos musicais 

medievais sobreviventes, e já aqui referida, sobreviveram até aos dias de hoje apenas 

dois conjuntos, um de oficina polaca (ca séc. XI) e outro de oficina espanhola (1402). 

Está por fazer e dar à estampa um estudo incisivo sobre a presença deste conjunto em 

Portugal, porque à ausência de documentação leva-nos a supor tratar-se de citações a 

partir de fontes gravadas. O outro ser incorpóreo que lhe segue tange, por intermédio de 

um arco, uma pequena e fantasiosa rabeca de bojo arredondado e cravelhame flectido 

(visível apenas in situ). O último ser incorpóreo canta, acompanhando de um alaúde, 

que tange em simultâneo, com nove cravelhas mas onde deveriam estar sete – seis 

choeur e uma chanterelle –, uma vez que apresenta um total de treze cordas! Num 

registo inferior, um dos pegureiros traz uma rabeca, instrumento de madeira construído 

de uma só peça e onde são visíveis três cordas e remate zoomórfico do cravelhame. São 

apenas visíveis as duas cravelhas à direita, mas supõe-se a existência de uma terceira à 

esquerda, pois há espaço, entre as duas, para isso. O tampo harmónico do instrumento é 

escavado e são visíveis duas aberturas, pormenores que aparecem já na reflectografia de 

infravermelhos entretanto publicadas
48

. O primeiro pastor, traz com as oferendas - um 

cesto de ovos - uma flauta, de corpo feito numa única peça e com cinco orifícios 

dianteiros, o último dos quais duplo, e um bisel. No entanto, parte do instrumento 

encontra-se tapado pela pega do cesto, que deve corresponder a mais dois orifícios, 

fazendo um total de sete orifícios mais um. Relativamente escrita está a relação deste 

painel com a obra vicentina, nomeadamente, com o Auto de Mofina Mendes (ou 

Mistérios da Virgem) visto não faltarem quatro anjos instrumentistas, anjos cantores, 

                                                           
46

 Jeremy MONTAGU, «Significação do conjunto flauta e tamboril», in Txistulari, Outubro 1997, n.º 

172.  

47
Idem, Ibidem. 

48
  Cf. Primitivos Portugueses…, Catálogo da Exposição,…,  2010, p. 204. 
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pastores com oferendas que irrompem pela sala depois da rainha (Nossa Senhora) dar à 

luz, faltando, apenas ilustrar a dança que nos aparece em apenas duas pinturas do 

corpus.   

 

 

          

    

 

Figs. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 – Adoração dos pastores (pormenores): Caixa da viola da gamba; braço e 

cravelhal da viola da gamba; flauta de tamboril e tambor de cordas, rabeque soprano; alaúde, 

flauta; rabeca. 
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FICHA 15 

 

 

Fig. 50 - Adoração dos Pastores, Gregório Lopes, MNAA, 1539-41. 

 

                 

Figs. 51 e 52 - Adoração dos Magos (pormenor  de pastor com flauta de  bisel), Jan Gossaert dito de 

Mabuse, 1510-15, NG; Adoração dos Pastores (pormenor de pastor com flauta), Gregório Lopes, 

MNAA, 1535-40. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Adoração dos Pastores 

N.º de Inventário do Objecto: 1171 Pint 

Autoria: Gregório Lopes (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa 

Datação: ca. 1535-40 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1345 x L.1140 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Igreja do Mosteiro de Santos-o-Novo, Lisboa. 

Fotografia: José Pessoa, DDF, 1995 (integral); Sónia Duarte, 2010 (pormenores). 

Descritores: Políptico constituído por, pelo menos, seis tábuas: Anunciação, Adoração 

dos Pastores, Adoração dos Magos, Jesus no Horto*, Deposição no Túmulo, 

Ressurreição. 

Aspectos Musicais: flauta 

Descrição: Este conjunto é tradicionalmente atribuído a Gregório Lopes devido à 

proximidade estilística com outras obras documentadas do pintor para a Charola do 

Convento de Cristo e para a Igreja de S. João Baptista de Tomar. Trata-se de uma 

provável encomenda da Ordem de Santiago da qual era seu Grão-Mestre D. Jorge de 

Lencastre. Quanto aos aspectos musicais, um dos pegureiros traz uma flauta que eleva 

com a mão direita, representada a meio-corpo e feita, aparentemente, de uma só peça de 

madeira, em concordância com a tratadística e restante iconografia musical coevas. Para 

além do bisel é visível o bico, o pequeno pavilhão e alguns orifícios (provavelmente 

sete mais um, o último duplo). Instrumento popular feito de vários tamanhos, a flauta, 

referida em inúmeras fontes literárias portuguesas - sem no entanto aparecerem 

descriminadas umas em relação às outras - aparece também aqui associada ao campo 

como atributo de pegureiros. Instrumento especialmente usado no Renascimento e 

Barroco, mas de origens muito remotas, este aerofone de timbre delicado estava 

associado a instrumentos de música baixa e adquire a sua forma definitiva durante o 

séc. XVI. Expõe-se na National Gallery de Londres (NG) um painel com uma 

representação de flauta semelhante a esta e no mesmo tema iconográfico. Trata-se da 

Adoração dos Reis Magos de Jan Gossaert (NG2790) datado de ca. de 1510-15 que 

poderá ter tido por base a mesma fonte gravada (Figs. 51 e 52), desconhecida.  
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Fig. 53 – Adoração dos Pastores, Mestre desconhecido, Igreja de Santa Cruz do Funchal, ca. 1540-

50. 
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Instituição/Proprietário: Igreja Matriz de Santa Cruz, Funchal. 

Tema: Adoração dos Pastores 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: ca. 1540-50 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1160 x L. 950  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: in situ 

Fotografias: cedidas pela Professora Doutora Isabel Santa Clara. 

Descritores: conjunto retabular do altar-mor da Igreja Matriz de Santa Cruz, 

actualmente desmembrado, do qual se conservam seis tábuas: Anunciação, Adoração 

dos Pastores, Adoração dos Magos, Calvário, Ressurreição e Deposição da Cruz
49

. 

Aspectos Musicais: gaita-de-foles  

Descrição: Não estando documentadas oficinas locais de pintura activas na Madeira, na 

primeira metade de quinhentos, parece certo tratar-se de uma importação do continente 

para o Funchal, cujos contornos desconhecemos. A tábua encontra-se exposta na Igreja 

de Santa Cruz dedicada a S. Salvador, uma igreja de fundação régia (D. Manuel I) e 

apresenta, quanto à composição, o Menino deitado numa manjedoura ladeado por anjos 

em adoração, a Virgem e S. José. Do lado esquerdo representam-se três pegureiros, 

destacando-se o primeiro em genuflexão e com uma gaita-de-foles. O aerofone não está 

completo uma vez que o extremo do bordão enfeitado está cortado, indicando que a 

tábua poderá ter sido cortada para caber noutro espaço que não aquele para onde havia 

sido concebida originalmente. Pouco usual na pintura portuguesa é o colorido do fole 

cujo tecido é trabalhado, aparentemente, tipo patchwork. Outro aspecto invulgar em 

relação às restantes pinturas do corpus tem que ver com o facto do pegureiro tanger este 

instrumento de música alta junto do Menino (!). Para além do sfumato dos corpos é 

notória, à semelhança da Natividade de Vasco Pereira Lusitano, a grande escala da 

Virgem e S. José, este último também mutilado devido ao corte na tábua. Representam-

                                                           
49

 Encontram-se, actualmente, nas paredes laterais da capela-mor da mesma Igreja, dedicada a S. 

Salvador. 
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se ainda os animais apócrifos como usualmente antes do concilio tridentino (1545-63) e 

vários anjos em adoração ladeando a manjedoura. Quanto à morfologia da gaita-de-

foles, apresenta um comprido e estreito bordão, decorado com cordão e borla mutilada 

numa das extremidades. O assoprete é estreito e o pegureiro digita alguns orifícios no 

ponteiro cónico, comprido e fino (Figs. 54 e 55).  

  

 

 

     

Figs. 54 e 55 – Adoração dos Pastores (pormenor). Pastor tocador de gaita-de-foles e fole. 
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Fig. 56 – Adoração dos Pastores, Mestre desconhecido, ME, ca. 1550.  



84 
 

Instituição/Proprietário: ME 

Tema: Adoração dos Pastores 

N.º de Inventário do Objecto: ME 1450 

Autoria: Mestre desconhecido  

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa 

Datação: ca. 1550 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1360 x L. 1040 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Ignoto Mosteiro de Évora; Biblioteca Pública de Évora. 

Fotografo: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: canto; livro aberto com notação musical perceptível. 

Descrição: Não há documentação que comprove a autoria deste painel, no entanto, Luís 

Reis-Santos aponta a oficina de Gregório Lopes como provável. Está, à semelhança da 

tábua anterior, cortada nas extremidades como se pode ver pelo pormenor do primeiro 

pegureiro em genuflexão. A composição apresenta ao centro a Virgem em grande 

escala, o Menino deitado numa manjedoura e, mais recuado, alheado da cena, S. José 

igualmente em grande escala. No extremo direito, separados por cercadura, 

representam-se os animais apócrifos e, em primeiro plano mais abaixo, um grupo de 

anjos que cantam e marcam a solfa a partir de um livro aberto com notação musical 

perceptível. O primeiro ser incorpóreo segura o livro aberto, de formato semelhante ao 

representado no tema homónimo de Gregório Lopes, proveniente do Mosteiro do Bom 

Jesus de Valverde (inv. ME 1520), e os outros marcam o tactus e cantam a partir dele. 

Inevitável é a comparação entre as carnações do trio de anjos cantores desta tábua com 

o quarteto da Natividade do desmembrado painel da Igreja da Misericórdia de Abrantes, 

já aqui analisada. Da mais de uma dezena de exemplos com notação musical, esta 

parece ser o único, apesar dos repintes que apresenta na camada cromática, em que a 

notação musical se aparente decifrável e apresenta um texto identificável com (O) 

Gloriosa (Domina).   
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TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

 

Fig. 57 – Adoração dos Pastores (pormenor). Livro aberto com notação musical e texto (O) Gloriosa. 

 

Este livro aberto apresenta uma composição musical a duas vozes – tenor (C4) e baixo 

(F3) – ambas em Si bemol, erradamente ou acidentalmente repetidas em oitavas 

diferentes. Escrita num pentagrama de 5 linhas encarnadas, as figuras musicais 

apresentam-se já de forma redonda, como é hábito em manuscritos portugueses da 

segunda do século XVI e inícios do XVII. Trata-se de notação mensural redonda e a 

indicação no início da pauta parece ser ₵ (tempo imperfeito diminuto). Quanto ao texto, 

ficamos na dúvida entre os vários hinos à Virgem apesar da composição dizer respeito à 

iconografia de Cristo e não à iconografia mariana. Partimos de várias hipóteses, entre 

elas, (O) Gloriosa ou (O) Gloriosa Domina e excluímos a possibilidade de se tratar da 

antífona O gloriosa Dei genitrix, por só aparecer depois do Concílio de Trento (a menos 

que a datação do painel não esteja correcta, mas aí a presença dos animais apócrifos 

constituiria um problema). A historiografia da música dá-nos conta que O gloriosa 

domina (ou femina ou virginum), a segunda parte de um hino à Anunciação denominado 

Quem terra, pontus, aethera
50

 e composto por Venantius Fortunatus (530-609) é 

                                                           
50

 Aparecendo vulgarmente, depois de 1632, Quem terra, pontus, sidera, colunt, adorant, praedicant (Ao 

qual a terra, o mar, os astros louvam, adoram, exaltam) correspondendo às Laudes do Breviarium 
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frequentemente usado na liturgia e muito popular em Espanha durante o séc. XVI
51

 e 

Portugal, como nos ilustram dois episódios: um na obra de André de Resende e outro na 

obra de Gil Vicente. Em A Santa Vida e Religiosa Conversão de Frei Pedro
52

 (Capítulo 

XXI), André de Resende refere um episódio passado no mosteiro de S. Domingos de 

Évora, onde o próprio havia ingressado ainda novo, aquando Frei Fernando Amado se 

encontrava às portas da morte «Frei António Farto e eu [Frei Pedro], que concertávamos 

ambos bem, começámos a cantar os hinos – Ave maris setlla – e – Quem terra, pomtus, 

aethera – dizendo nós um verso e os outros todos outro»
53

. Também o Auto Pastoril 

Português de Gil Vicente apresenta uma cena com a entoação do hino O gloriosa 

domina (sendo o cântico uma tradução em paráfrase do hino). Assim, e conscientes que 

a reflectografia de infravermelhos nos possa vir a revelar mais texto do que aquele que a 

camada cromática à luz visível nos dá a ver hoje, as nossas pesquisas apontam, por ora, 

para uma peça polifónica (motete?) de textura imitativa intitulada O gloriosa domina 

excelsea super sidera (ou aethera) e que transcrevemos mais abaixo
54

.  

 

O gloriosa domina 

excelsa super aethera, 

qui te creavit provide, 

lactas sacrato ubere. 

 

Quod Eva tristis abstulit, 

tu reddis almo germine; 

intrent ut astra flebiles, 

sternis benigna semitam.  

Tu regis alti ianua 

et porta lucis fulgida; 

vitam datam per Virginem, 

gentes redemptae, plaudite. 

 

Patri sit Paraclito 

tuoque Nato gloria, 

qui veste te mirabili 

circumdederunt gratiae. Amen. 

 

                                                                                                                                                                          
Romanum. Cf. texto integral in Raymond F. GLOVER, The Hymnal 1982 companion, vol 3, New York, 

Raymond G. Glover ed., 1994, p. 514. 

51
 Cf., por exemplo, Mário de Sampaio RIBEIRO, «Música mariana portuguesa», in Separata A Virgem e 

Portugal, 1965, pp. 839-868.  

52
 André de RESENDE, Obras Portuguesas, prefácio e notas do Prof. José Pereira Tavares, Lisboa, 

Livraria Sá da Costa, 1963. 

53
 Cf. Idem, Ibidem, pp. 169-170. 

54
 Joseph STEVENSON, publicação de George Andrews, The Latin hymns of the Anglo-Saxon church: 

with an interlinear Anglo-Saxon gloss, Durham, s. ed., 1851. 
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Outra questão que fica em aberto é que, comparativamente aos erros musicais que 

costumam predominar nas transcrições que integram as pinturas deste corpus, este 

excerto apresenta sentido musical o que nos leva a questionar: estaremos perante um 

pintor-cantor? Ou apenas de um exímio copista?   

 

 

 

Fig. 58 – Transcrição para notação moderna. 
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Fig. 59 - Adoração dos Pastores [e Adoração dos Reis Magos], Francisco de Campos, Museu de Arte 

Sacra de Santiago do Cacém, ca. 1555-1560. 
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Instituição/Proprietário: Museu de Arte Sacra de Santiago do Cacém, Santiago do 

Cacém. 

Título: Adoração dos Pastores [e Adoração dos Reis Magos] 

N.º de Inventário do Objecto: Pint 3 

Autoria: Francisco de Campos  

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga / oficina de Lisboa  

Datação: ca. 1550-60 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1420 x L. 990 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Galerias S. José, 1991
55

. 

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Painel de um desconhecido retábulo desmembrado.  

Aspectos Musicais: viola da gamba; charamela tenor (?); cítola (?)
56

. 

Descrição: Possivelmente oriunda de uma igreja transtagana
57

, a pintura está hoje na 

Igreja Matriz de Santiago do Cacém, onde se expõe e guarda o Tesouro da Colegiada. 

Esteve anteriormente numa colecção particular de Lisboa, como nos informou o 

historiador de arte e escultor Martin Soria
58

 e à venda num mercado de antiguidades que 

já não existe (Galeria D. José I), em 1991. O painel apresenta, simultaneamente, a 

Adoração dos Pastores, em primeiro plano, e a Epifania, em plano mais recuado, e está 

atribuído, com algum consenso, à fase madura de Francisco de Campos. N‟Adoração 

dos Pastores representa-se a Virgem, o Menino e três anjos em adoração. No lado 

esquerdo, três pastores - dois adultos e uma criança - trazem consigo oferendas, onde 

constam uma cesta de vime com ovos e um brinquedo e, no lado oposto, alheado, S. 

José idoso, numa representação típica na iconografia tardo-medieval. Neste primeiro 

plano, na extremidade inferior da tábua encontra-se representado, no meio do caos de 

                                                           
55

 Cf. José António FALCÃO, Entre o Céu e a Terra. Arte Sacra na Diocese de Beja, Tomo II, Beja, 

Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, 2000, pp.150-157. 

56
 Cf. Laurence WRIGHT, «Citole», in Grove Music Online. Oxford Music Online, http://www 

.oxfordmusiconline.com/ subscriber/ article/grove/music/05829 (consulta: 20-03- 2011). 

57
 Cf. Martin S. SORIA, «Francisco de Campos (?) and Mannerist Ornamental Design in Évora, 1555-

1580», in Belas-Artes, X, Lisboa, 1957, pp. 33-39. 

58
 Cf. José António FALCÃO, op. cit., pp. 150-157. 
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fragmentos arquitectónicos um estranhíssimo cordofone com trastes e cordas duplas 

mas ao qual se acrescentou um arco (!) que não oferece dúvida, tratar-se de mais um 

instrumento fantasioso saído da oficina de Francisco de Campos. As três cordas duplas, 

dispostas sobre o tampo harmónico - correspondendo correctamente às seis cravelhas 

laterais do cravelhal – só por si revelariam a impossibilidade de ser tocadas por fricção, 

portanto, com recurso a um arco. Para que não pudessem restar dúvidas recorremos ao 

luthier veneziano Stefano Pio, que nos confirmou as suspeitas de tratar-se de um 

instrumento fantasioso mas alertando-nos para a típica rosácea veneziana. Saliente-se, 

por fim,  outro erro organológico por erro de interpretação de uma fonte secundária, ou 

de memória, ou fantasia voluntária do Mestre (e/ou colaboradores), que diz respeito à 

presença de oito trastos duplos no braço! À semelhança de outras pinturas já estudadas 

neste corpus, é possível que o Mestre tivesse intenção de representar uma rabeca, 

cordofone que habitualmente figura neste assunto iconográfico nas mãos dos 

pegureiros
59

. A encimar a composição, encontra-se representado um grupo de seis anjos, 

os dois de cada extremo são instrumentistas e os outros estão em oração. O primeiro, à 

esquerda, executa uma tosca viola da gamba, em que quase tudo é erro organológico, 

salientando-se que no braço são visíveis 10 trastos duplos (!) e um n.º indecifrável de 

cordas assentes num cavalete mal posicionado. O que nos leva a supor tratar-se de uma 

viola da gamba é o seu posicionamento em relação ao corpo do instrumentista. A seguir, 

um anjo sustenta nas costas um livro aberto por onde os outros três de mãos postas não 

parecem cantar, mas somente orar. Por fim, o sexto anjo tange um aerofone 

praticamente indecifrável. Se a configuração se assemelha a uma doçaina, instrumento 

de música baixa, que como nos indica uma das fontes literárias quinhentistas de Luis 

Fróis «Ante nós [Europeus] é suavíssima a melodia de (…) doçainas, etc.»
60

, por outro, 

não condiz com a face túrgida do anjo instrumentista que o executa. Houve, quanto a 

nós, a intenção de representar uma charamela e apesar de não ser visível a pirouette está 

identificável uma fontanelle. Na cena da Epifania, em segundo plano, um dos pastores 

traz consigo um punhal, cujo punho revestido de placas de madrepérola se assemelha a 

um corno com furos, mas in situ dissipou-se a dúvida relativa a essa possibilidade.  

                                                           
59

 Não dispomos de exames de reflectografia de infravermelhos que nos apontem se o arco figura no 

desenho subjacente ou foi, porventura, fruto de um acrescento posterior já durante a aplicação do 

pigmento e do óleo. 

60
 Cf. Luis FRÓIS, Europa, Japão: um diálogo civilizacional no século XVI, Lisboa, CNCDP, 1993, p. 

160.  
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Fig. 60 – Adoração dos Pastores [e Adoração dos Reis Magos] (pormenor). Viola da gamba e 

charamela tenor (?). 

 

 

 

Fig. 61 – Adoração dos Pastores [e Adoração dos Reis Magos] (pormenor). Instrumento fantasioso 

com algumas características de citola (?).  
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Fig. 62 – Adoração dos Pastores, Francisco de Campos, Nasher Museum of Art, ca. 1560-65. 
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Instituição/Proprietário: Nasher Museum of Art, Duke University of Durham, North 

Caroline 

Tema: Adoração dos Pastores 

N.º de Inventário do Objecto: 1979.51.2 

Autoria: Francisco de Campos (atrib.) 
61

 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga 

Datação: ca. 1560-65 

Suporte: madeira de nogueira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 662 x L. 432 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: colecção particular 

Fotografia: Nasher Museum of Art, Durham. 

Descritores: Retábulo desmembrado constituído por, pelo menos, seis pinturas: 

Natividade, Calvário, Ressurreição, Pentecostes, Noli me Tangere, Assunção e 

Coroação de Nossa Senhora.  

Aspectos Musicais: rabeca; flauta de tamborileiro e tamboril; livro aberto com notação 

musical. 

Descrição: Tábua de um políptico desmembrado que esteve, até há pouco tempo, 

atribuído a um desconhecido mestre de oficina espanhola
62

. Está agora atribuído, por 

Vítor Serrão, a Francisco de Campos. A composição apresenta, em primeiro plano, dois 

pegureiros em genuflexão que trazem as suas oferendas, um deles prendendo um punhal 

ao cinto, pormenor que nos remete para o painel homónimo de Santiago do Cacém (cf. 

ficha de inventário anterior). Ao pé de Maria representam-se livros, símbolos da palavra 

de Deus, o Verbo encarnado feito Homem, e mais recuados aproximam-se dois pastores 

que tangem instrumentos musicais: o primeiro um cordofone friccionado e o segundo, 

um aerofone e um membranofone, um dos raros exemplos de instrumentos de percussão 

                                                           
61

 Agradecemos a Ruth Barach Cox o acesso ao «Examination report and treatment». 

62
 Atribuído por Isabel Mateo Gómez a um mestre anónimo do círculo do pintor toledano Juan Correa de 

Vivar (ca. 1510-1566); por outro lado Priscilla E. Muller (Hispanic Society of America) atribui o 

políptico a um mestre espanhol do séc. XVI provavelmente do círculo de Alonso Berruguete; ainda 

Alonso Pérez Sánchez (Museu do Prado) diz tratar-se de um conjunto de pintura espanhola 

provavelmente saída de um atelier de Castela, datado por volta de 1550-60; por cá Vitor Serrão atribui ao 

luso-flamengo Francisco de Campos. 
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na pintura portuguesa e luso-flamenga anterior a 1580
63

. Este segura na mão esquerda a 

flauta de tamboril e, na mão direita, uma baqueta, que deixa de percutir, apontando para 

o Menino. A rabeca representada em 2.º plano e de reduzidas dimensões apresenta um 

estranhíssimo prolongamento do tampo harmónico e braço. Não é possível saber o n.º 

de cordas mas é visível um cavalete apoiado no tampo e uma abertura vegetalista. 

Tecnicamente seria impossível tanger este cordofone friccionado com o arco seguro a 

meio. A encimar a composição, putti de corpos rotundos e amaneirados, seguram um 

livro aberto com caracteres pseudo-epigráficos e notação musical.  

  

 

 

Fig. 63 - Adoração dos Pastores (pormenor). Francisco de Campos, Nasher Museum of Art. Pastores 

tangem um rabeque e um conjunto de flauta de tamborileiro e tambor, respectivamente.   

                                                           
63

 Voltarão a aparecer instrumentos de percussão pela mão do mesmo pintor no Santuário de Terena, 

Alandroal. 
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TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

Fig. 64 – Adoração dos Pastores (pormenor). Francisco de Campos, Nasher Museum of Art, ca. 

1560-65. Livro aberto com notação musical e texto pseudo-epigráfico musicado. 

 

Trata-se da representação de um livro aberto cuja notação musical mensural é 

perceptível, embora indecifrável, e o texto musicado pseudo-epigráfico. O livro 

encontra-se voltado não para o fiel-espectador mas para os putti que nele seguram e a 

partir dele cantam, e um deles marca o tactus. As figuras musicais, ora ligeiramente 

rombóides, ora de formato redondo, apresentam ainda outras incorrecções, 

nomeadamente, a posição incerta no pentagrama, o que nos leva a supor tratar-se de 

uma interpretação errada da fonte que lhe serviu de base; outra incorrecção está nos 

custos que ou são fantasiosos, ou estão mal repintados (não havendo ligação ao 

pentagrama seguinte) e as hastes das figuras musicais colocadas ora ante ora depois das 

figuras musicais, dificultando a tarefa de saber se se tratou de um decalque ou não. 

Experimentamos esta técnica no detalhe da pintura mas também não obtivemos 

resultados satisfatórios quanto ao uso de decalque para representar este pormenor da 

pintura. Seja como for, trata-se de um texto musicado a uma voz apresentando todas as 

pautas na clave de Dó3, e numa delas há indicação de tempo imperfeito (C). A pauta é 

colorida a encarnado e apresenta 5 linhas. Também a encarnado estão duas indicações 

imperceptíveis nos cabeçalhos de cada página. A escrita fantasiosa apresenta uma série 

de rectângulos legato fingindo tratarem-se de palavras, à semelhança da escrita da 

pintura quinhentista de Jorge Afonso, no Convento de Jesus, em Setúbal (cf. Assunção). 
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Fig. 65 – Adoração dos Pastores, Mestre desconhecido do círculo de Francisco Henriques, Museu de 

Arte Sacra de Sesimbra, ca. 1570. 
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Instituição/Proprietário: Museu de Arte Sacra / Capela do Espírito Santo dos 

Mareantes, Sesimbra  

Tema: Adoração dos Pastores  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido do círculo de Francisco Henriques 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa (?) 

Datação: ca. 1570  

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1640 x L. 910 

Estado de Conservação/Data: não se aplica. 

Proveniência: Capela do Espírito Santo dos Mareantes, Sesimbra. 

Fotografia: Instituto Português de Conservação e Restauro (IPCR), data desconhecida. 

Descritores: Fez parte do tríptico que integrou o retábulo-mor da capela do Espírito 

Santo dos Mareantes de Sesimbra
64

 constituído por uma escultura de vulto da 

Santíssima Trindade e dois volantes ao centro, Pentecostes e Adoração dos Reis Magos 

(subjacente a esta última encontra-se uma Nossa Senhora do Rosário).   

Aspectos Musicais: flauta 

Descrição: Esta pintura foi irremediavelmente removida na totalidade para pôr a 

descoberto um Pentecostes que se encontrava subjacente e, portanto, já não existe! O 

Pentecostes, que José Pessoa (DDF) pôs a descoberto, através de exames radiográficos, 

encontra-se, hoje, na exposição permanente do Museu de Arte Sacra de Sesimbra e está 

atribuído ao círculo do pintor régio luso-neerlandês Francisco Henriques. A Adoração 

dos Pastores, destruída, segue em termos formais uma outra tábua homónima, também 

de mestre desconhecido e que hoje se encontra no MNAA (Inventário 2160 Pint, ficha 

de inventário seguinte). Tratando-se de um dos casos de cripto-história da arte, a 

composição apresenta, em primeiro plano, o Menino ladeado pela Virgem e S. José 

ambos de mãos postas, os animais apócrifos, dois pegureiros com oferendas, um deles 

tangendo uma flauta e outros dois em plano recuado. A encimar toda a composição 

representam-se vários putti. Da flauta, instrumento associado aos pegureiros, apenas é 

                                                           
64 As mais remotas notícias desse tríptico datam de 1516 e 1527 e voltam a ser comprovadas em 1553 

Vide Visitação da Vila de Sesimbra por D. Jorge, mestre da Ordem de Santiago, em 1516 (Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, Ordem de Santiago, B, 50, fl.159). 
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visível parte do corpo que apresenta um tubo estreito e comprido na qual o pastor digita 

alguns orifícios, geralmente sete. Muito usada durante o período renascentista e 

recorrentemente referida nas fontes literárias, a flauta aparece associada a contextos 

pastoris, de bailes populares e como reforço das partes vocais. É impossível adiantar 

mais características desta flauta, uma vez que o instrumento musical se encontra 

parcialmente tapado pelo corpo do pegureiro que o antecede. 

 

 

 

Fig. 66 - Radiografia do Pentecostes em que é visível a sobreposição da extinta Adoração dos 

Pastores.   
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Fig. 67 - Adoração dos Pastores, Mestre desconhecido, MNAA, ca. 1570. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Adoração dos Pastores 

N.º de Inventário do Objecto: 2160 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa   

Datação: ca. 1570 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1200 x L. 800  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Convento extinto (?) 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: flauta 

Descrição: É nítida a aproximação, em termos formais, desta pintura com a pintura 

anterior, já desaparecida. A documentação não revelou, por ora, qualquer contrato, 

dados sobre o comitente, datação, ou autor. Todavia, é mais ou menos consensual tratar-

se de uma tábua de ignoto mestre saída da oficina de Lisboa. Pouco escrita, a 

composição associa, uma vez mais, um instrumento de sopro a um pegureiro num 

ambiente bucólico e aprazível rural, dado pela paisagem de fundo e pela presença dos 

animais apócrifos num período pós-tridentino (!). Instrumento de sopro recorrentemente 

referido nas fontes literárias portuguesas sem, no entanto, se adiantar adjectivação das 

mesmas, da flauta só parcialmente visível, adivinha-se pela posição das mãos que 

digitam orifícios do tubo, coberto pelo pastor que o antecede. Se dúvidas houvesse 

sobre a sonoridade baixa do instrumento, ficariam dissipadas pelas carnações pouco 

túrgidas do pegureiro que a executa, confirmando também outra que se tem verificado 

ao longo deste corpus, que aponta que somente os instrumentos de música baixa 

parecem ser executados perto do Menino, pormenor que parece indicar algum cuidado 

na representação dos instrumentos musicais. Quanto aos outros aspectos da composição, 

repete-se o esquema da composição anterior, isto é, o Menino, ao centro, ladeado pela 

Virgem, S. José e quatro pastores trazendo as suas oferendas e à excepção da Virgem e 

do Menino, todas as restantes figuras humanas que povoam o quadro apresentam uma 

tez escura, denunciando a sua ligação ao mundo rural numa composição cujo ambiente é 

marcado pelo chiaroscuro e os corpos das figuras humanas volumosas.  
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Fig. 68 – Adoração dos Pastores, António Campelo, MMCR, ca. 1570. 

 

 

Fig. 69 – Adoração dos Pastores (pormenor). Pastor com gaita-de-foles.  
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Instituição / Proprietário: MMCR, Torres Novas. 

Título: Adoração dos Pastores 

N.º de Inventário do Objecto: SCMTN 31 

Autoria: António Campelo 

Produção/Centro de fabrico: escola luso-italiana 

Datação: ca. 1570 

Suporte: madeira de castanho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2100 x L. 1700 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: colecção particular da Casa do Mogo de Melo Carrilho, Torres Novas. 

Fotografia: José Alberto Borralho, MMCR, 2010. 

Descritores: Desconhecido 

Aspectos musicais: gaita-de-foles 

Descrição: A historiografia da arte aponta que esta tábua teve como comitentes D. 

Antão Mogo de Melo Carrilho e sua esposa Ângela Sigêia, aia da casa da Infanta D. 

Maria, por sua vez filha d‟O Venturoso. A tábua continuou na propriedade dos Pessoas 

de Amorim que, em 1988, foi adaptada a Museu Municipal desta cidade, continuando, 

assim, a albergar a tábua. A composição denuncia influências italianas no desenho e na 

camada cromática, ou por via dos ensinamentos de António Campelo em Roma, ou por 

estudo, cópia, decalque de estampas italianas, sobretudo ao nível da representação de 

figuras robustas e de grande movimento. Apresenta o Menino ao centro, ladeado pela 

Virgem de mãos postas, S. José, três pastores e uma pastora com as suas oferendas. O 

pegureiro mais recuado traz uma gaita-de-foles, aerofone de timbre nasalado e 

intensidade forte e que, talvez por isso, seja representado próximo do Menino mas cuja 

execução fora interrompida. É também este pegureiro que interrompendo a melodia que 

estava a executar aponta para o Menino. Desta gaita-de-foles é quase invisível o fole 

devido ao chiaroscuro da composição, mas reconhecível está o assoprete, o ponteiro e o 

enorme ronco rematado com um largo pavilhão. Esta composição remete-nos 

inevitavelmente para uma outra tábua homónima (D 21.3/6) de Diogo Teixeira (1586-

88), da oficina de Lisboa, e que integra o altar-mor da Igreja da Misericórdia de 

Alcochete, agora Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal de Alcochete, mas que por 

ser posterior à baliza temporal do nosso corpus não será aqui incluída.  
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Fig. 70 – Adoração dos Pastores, Mestre desconhecido, Igreja de Santo Antão, ca. 1580. 
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Instituição/Proprietário: Igreja de Santo Antão, Évora. 

Tema: Adoração dos Pastores 

N.º de Inventário do Objecto: EV.AN.1.003 pin 

Autoria: Mestre desconhecido  

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-italiana 

Datação: ca. 1580 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1840 x L. 2300 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: in situ ? 

Fotografia: Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora 

Descritores: Capela de Santa Teresinha do Menino Jesus (designação actual) 

Aspectos Musicais: gaita-de-foles; canto. 

Descrição: A igreja de Santo Antão foi obra arquitectada sob o mecenato do Cardeal 

Infante D. Henrique, à data arcebispo da província eborense. Constituída por três naves 

e dez capelas laterais, esta tábua encontra-se numa das capelas que agora está dedicada 

a Santa Teresinha do Menino Jesus, anteriormente designada capela de Santa Ana 

(também já chamada capela de N.ª Sr.ª dos Prazeres). Quanto à composição representa-

se em primeiro plano e centrado, o Menino, ladeado pela Virgem, S. José, animais 

apócrifos e dois grupos de pastores. Quanto aos aspectos musicais, um dos pastores à 

esquerda tange uma gaita-de-foles e, a encimar a composição, três anjos cantam por um 

livro aberto. Da gaita-de-foles é visível o fole, o assoprete, o ponteiro e dois bordões, 

um deles, mais comprido, decorado por uma franja de fio encarnada. Tal como as 

homónimas de Alcochete e de Torres Novas, também esta apresenta influências da 

escola italiana no desenho dos corpos, nomeadamente no serpentinato da Virgem e 

policromia. Também aqui aparece associada aos pegureiros como de acordo com a 

tratadística e a literatura, uma vez que se trata de um instrumento muito usado em 

contextos pastoris, de festas nas aldeias, de celebrações de cerimónias como casamentos 

e danças campestres. Para além disso, os materiais usados na sua construção – madeira, 

pele de suíno – associam-no a esse meio bucólico e aprazível do campo. Para além desta 

tábua há, na Igreja de Santo Antão, uma pintura mural repleta de iconografia musical, 

que incluiremos noutro trabalho fora deste âmbito. 
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Fig. 71 – Adoração dos Pastores, Francisco João, ME, 1580-1590. 

 

 

Fig. 72 – Adoração dos Pastores (pormenor). Anjos músicos: alaúde (?); corneta muda (?); viola da 

gamba; canto; livro aberto com notação musical; harpa; viola da gamba.  
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Instituição/Proprietário: ME 

Tema: Adoração dos Pastores 

N.º de Inventário do Objecto: ME 18352 

Autoria: Francisco João (atrib.)  

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa/oficina eborense 

Datação: 1580-90 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2990 x L. 2350 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Mosteiro de S. Bento de Cástris, Évora. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Desconhecido 

Aspectos Musicais: alaúde (?); corneta muda (?); viola da gamba; canto; livro aberto 

com notação musical; harpa; viola da gamba. 

Descrição: Atribuída a Francisco João, pintor eborense activo entre 1562 e 1595, a 

quem Túlio Espanca no Inventário Artístico (1979) chamou «pintor de feição 

populista», este painel provém de S. Bento de Cástris, mosteiro extinto da ordem de 

Cister. Em 2008 saiu deste mosteiro - que tem sido alvo, nos dias que correm, de 

múltiplas pilhagens - para as reservas da Igreja das Mercês (antigo Museu de Artes 

Decorativas), em Évora. Está agora na Exposição Permanente do ME. Nesta tábua (ou 

conjunto de tábuas) houve um claro reaproveitamento de pinturas e uma alteração da 

função original, pois, a(s) mão(s) da composição superior - demarcada pelo semicírculo 

e onde se representam os aspectos musicais - não é/são a(s) mesma(s) da composição 

inferior. Seja como for, as composições dividem-se em dois planos horizontais, a saber, 

uma Adoração dos Pastores, na parte inferior com desenho de qualidade medíocre e, na 

parte superior, um grupo de seres incorpóreos músicos muito mexidos. 

Cronologicamente, a historiografia de arte apresenta a metade superior mutilada como 

posterior à Adoração dos Pastores. Sobre a questão de restauros e repintes, atente-se, 

por exemplo, na notação musical do livro aberto cujas figuras musicais e tipo de escrita 

representada se assemelha à usualmente usada durante os séculos XVII e XVIII. 

Relativamente aos outros aspectos musicais só podemos aventar hipóteses, uma vez 

que, ou por repinte ou de origem, quase tudo constituí erro organológico. 

Primeiramente, julgamos que há uma intenção clara de representar dois grupos distintos 
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de música baixa: o primeiro, composto por um alaúde, uma viola da gamba e uma 

corneta muda (?); e o segundo grupo, composto por um anjo que marca o tactus a partir 

de um livro aberto com notação musical instrumental que outro anjo sustenta nas mãos 

e para onde aponta, para auxiliar o harpista. Os erros de morfologia dos instrumentos 

advém do desconhecimento dos instrumentos originais por parte da oficina provincial, 

ou por erros de interpretação de gravura a juntar a um insuficiente domínio do desenho 

e das tintas (sem esquecer as mutilações, por um lado, e o vandalismo, por outro, a que 

esteve exposta durante anos), ou ainda por questões estilísticas e de estética. É possível, 

no entanto, propor algumas das intenções do autor através da análise de linhas e de 

formas. Vejamos. O alaúde, periforme possui somente cinco cordas simples (!) fixas a 

um atadilho serpentiforme, colocado sobre o tampo harmónico com uma minúscula 

abertura sobre a qual o músico dedilha as cordas, estendidas pelo braço curto até ao 

cravelhal, quase sumido, flectido, formando um ângulo recto. Segue-se um aerofone 

com bocal extremamente fino que nos parece uma junção de flauta com charamela e 

corneta muda ou direita e nenhuma delas ao mesmo tempo, ou seja, à primeira vista 

tocada nos extremos da boca assemelha-se a uma flauta mas in situ apercebemo-nos que 

o furo é cónico o que nos leva a excluir a flauta, ficando com as opções corneta e 

charamela. Todavia, a configuração da campânula parece ser de charamela, excluindo-

se, assim, a possibilidade de se tratar de uma corneta e uma flauta. Todavia, as 

carnações pouco túrgidas do instrumentista levam-nos a excluir a charamela que 

exigiria um semblante mais carregado para fazer vibrar a palheta dupla. Pela leveza da 

expressão iríamos repescar a flauta; pela campânula uma charamela; pela forma como o 

instrumentista coloca o instrumento na boca uma corneta muda em „G‟, de sonoridade 

mais doce e surda que as demais e de bocal integrado no corpo do instrumento, 

condizente com o grupo de música baixa que integra. A finalizar este conjunto, uma 

viola da gamba de caixa harmónica completamente disforme com uma reduzida 

abertura sonora sobre a qual se dispõem cinco cordas simples sobre um cavalete, 

friccionadas por um arco tão lasso que seria impossível de ser manejado de forma a 

obter-se som. O segundo núcleo apresenta um anjo sustentando um livro aberto, voltado 

para os fiéis e uma harpa constituída por nove cordas, presas directamente na consola (!) 

e, parcialmente mutilado, um cordofone que julgamos tratar-se de outra viola da gamba. 

O único ponto de contacto entre os instrumentos representados parece ser o facto de se 

tratarem todos de instrumentos de música baixa de acordo com a ideia de se representar 

música em louvor ao Menino. 
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TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

Fig. 73 – Adoração dos Pastores (pormenor). Livro aberto com notação musical instrumental (?) 

posterior a Francisco João.  

 

Na metade superior está representado um livro aberto, voltado para os fiéis, com 

notação musical sem texto e com figuras musicais de curta duração que julgamos serem 

posteriores a Francisco João, como já referimos. Deste pormenor, aventamos várias 

transcrições, recorrendo a algumas técnicas, mas o desgaste na camada cromática é 

grande havendo ainda uma clara sobreposição de figuras dando a entender que 

primitivamente se encontraria uma composição para dois instrumentos (?). Diante de tal 

panorama decidimos não apresentar qualquer transcrição, por acharmos que mais não 

mostraríamos senão uma súmula de resultados de repintes e mutilações. Sabemos que 

esta pintura está a ser alvo de tese doutoral, a nível de materiais e técnicas, que poderá 

vir a dissipar as muitas dúvidas acerca do pintor eborense e da sua obra. 
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Baptismo de Cristo 
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Fig. 74 - Baptismo de Cristo e doador, André de Padilha, Igreja do Convento de S. Francisco, ca. 

1525-32. 
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Instituição/Proprietário: Igreja do Convento de S. Francisco, Porto. 

Tema: Baptismo de Cristo e doador 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: André de Padilha (atrib.) (act. 1517-1561) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina regional norte peninsular 

Datação: ca. 1525-32 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): Desconhecidas. 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: in situ 

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Inserido numa estrutura retabular setecentista. 

Aspectos Musicais: vestígios de fontanelas de charamelas e campânulas de aerofones. 

Descrição: O painel, de remate trilobado, está envolto numa gorda talha setecentista 

que cobre uma série de anjos músicos e dos quais nos restam apenas vestígios de 

instrumentos musicais, sinais que comprovam a readaptação deste painel aos novos 

paradigmas decorativos. Saído das mãos do pintor regional André de Padilha
65

, 

encontra-se no altar da capela de João Carneiro, uma das capelas laterais da igreja deste 

convento, instituída pelo próprio como se pode ler na lápide parietal gravada a capitais 

góticas, à esquerda da capela, «ESTA CAPELLA MANDOV / FAZER IOAM / CARNEIRO 

MESTRE ESCOLA. Q. FOI NA / SEE D. BRAGA. E. A. DOTOV E INSTI / TVIO. EM 

MORGADO. E DEIXOV. POR ADMINISTRADOR. DELA A LVIS CAR / NEIRO SEU 

IRMÃO, E A SEVS DESCENDEN / TES. ACABOUSE NO ANNO [D. M. D.]». A obra não 

está documentada mas apresenta uma afinidade estilística com outras obras regionais, 

que não diminuem este pintor «exímio retratista»
66

 e que nos deixa adivinhar a 

qualidade dos instrumentos musicais que estariam ali representados. Quanto à mutilada 

composição
67

, dividida em dois registos, apresenta no inferior o baptismo de Cristo no 

Rio Jordão e, outro superior, Deus Pai e vestígios de anjos músicos (para além das 

                                                           
65

 Cf. Vitor SERRÃO, André de Padilha e a Pintura …, 1998, pp. 110-160.   

66
 Cf. Pedro FLOR, A arte do retrato em Portugal…, p. 283. 

67
 Não só os anjos músicos dos quais apenas restam vestígios nos indicam essa mutilação, mas também o 

facto de o anjo atrás de figura do doador (ajoelhado e de mãos postas), olhar para fora do painel o que 

poderá indicar a existência de mais figuras e/ou cenas, inclusivamente, mais anjos músicos. 
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campânulas e barriletes, são visíveis fímbrias de vestimentas). Tal como outras 

composições homónimas coevas e anteriores
68

, representa-se Cristo no eixo central do 

primeiro plano apenas com um perizonium, ladeado do lado direito por S. João que o 

baptiza e, do lado oposto, o doador em genuflexão e de mãos postas junto a um anjo que 

sustenta as vestes de Cristo. Centrado e a encimar toda a composição, o Padre Eterno, 

ladeado por anjos músicos e intermediado pela pomba do Espírito Santo, como de 

acordo com os relatos canónicos que referem a descida da pomba do Espírito Santo 

sobre Cristo enquanto do céu se fazia ouvir a voz de Deus Pai. A avaliar pelo período de 

actividade, esta poderá ser uma das primeiras obras de André de Padilha e as 

semelhanças com pinturas flamengas homónimas são, quanto a nós evidentes, vide por 

exemplo, a obra homónima do hispano-flamengo Juan de Flandres hoje numa colecção 

particular, ou o painel central do tríptico de Jean Des Trompes datado de 1505 do 

Groeninge Museum. Do instrumentário são apenas visíveis cinco campânulas de 

aerofones e, em duas delas, fontanelas de charamelas. No caso português este é o único 

exemplo encontrado de instrumentos musicais neste assunto iconográfico sendo também 

raro na pintura ocidental sobre madeira
69

. A presença de instrumentos musicais pode 

justificar-se pelo facto do baptismo ser o rito através do qual um novo membro é aceite 

na comunidade de fiéis, como tal, motivo de celebração ou pela relação do comitente 

com esta actividade. 

 

  

Figs. 75 e 76– Baptismo de Cristo (pormenores). Campânulas e fontanela visíveis nos extremos do 

remate superior trilobado. São visíveis também vestígios de asas de anjos e panejamentos. 

                                                           
68

 Vide o Baptismo de Cristo de Juan de Flandres, 1496-99, colecção particular. 

69
 Vide, por exemplo, o Baptismo de Cristo de um desconhecido mestre, a quem convencionalmente se 

designou Mestre do Altar de S. Bartolomeu (activo em Colónia entre 1470-1510), ca. 1500, hoje no 

National Gallery of Art, Washington. 
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Jesus no Horto 
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Fig. 77 – Jesus no Horto, Gregório Lopes, MNAA, 1539-41. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Jesus no Horto 

N.º de Inventário do Objecto: 1173 Pint 

Autoria: Gregório Lopes (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa (?) 

Datação: 1539-41 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo  

Dimensões (mm): A. 1340 x L. 1110  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Mosteiro de Santos-o-Novo, Lisboa. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Políptico constituído por, pelo menos, seis tábuas: Anunciação, Adoração 

dos Pastores* (MNAA, inv. 1171 Pint, Adoração dos Magos, Jesus no Horto, 

Deposição no Túmulo, Ressurreição. 

Aspectos Musicais: corno 

Descrição: Sem documentação que o comprove, este conjunto é tradicionalmente 

atribuído ao pintor régio Gregório Lopes pelas aproximações estilísticas às 

documentadas da Charola do Convento de Cristo de Tomar e as da Igreja de S. João 

Baptista da mesma cidade. A composição representa, em primeiro plano, um tema da 

Paixão de Cristo, relatado pelos sinópticos Mateus e Marcos. Segundo eles, Cristo 

temendo a morte, deslocou-se para Getsemani fazendo-se acompanhar de três discípulos 

mais chegados, Pedro, Tiago Maior e João e encontrando-se no local dormiram 

enquanto Jesus orava (Mt. 26, 36-45), aparecendo posteriormente o anjo para o 

reconfortar da sua agonia (Lc. 22, 43). Em segundo plano representa-se a aproximação 

ao local de Judas, um dos doze, com uma grande multidão, com espadas e paus, como 

de acordo com o mesmo evangelista (Mt., 26, 47). É precisamente a comandar o cortejo 

que vem um dos soldados-carrascos com um instrumento de sinal semelhante a um 

corno, habitualmente representado em cenas como Cristo a Caminho para o Calvário 

(cf. Misericórdia de Abrantes e o Paço Ducal de Vila Viçosa).  
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Fig. 78 – Jesus no Horto (pormenor). Judas dirigindo-se para Getsemani acompanhado de uma 

multidão, e ao comando um soldado-carrasco transportando um instrumento de sinal. 
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Cristo a caminho do Calvário 
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Fig. 79 - Cristo a caminho do Calvário, Mestre desconhecido, Museu de Arte Sacra de Arouca, 2.ª 

metade do séc. XV. 
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Instituição/Proprietário: Museu de Arte Sacra de Arouca 

Tema: Cristo a caminho do Calvário 

N.º de Inventário do Objecto: A4 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina provincial 

Datação: 2.ª metade do séc. XV  

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: têmpera, óleo e folha de ouro  

Dimensões (mm): A. 945 x L.560  

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010. 

Proveniência: Mosteiro de S. Pedro e S. Paulo, Arouca. 

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Esta tábua faz parte de um conjunto de oito painéis: Apresentação do 

Menino no Templo, Oração no Horto, Flagelação, Coroação de Espinhos, Cristo a 

caminho do Calvário, Calvário, Aparecimento de Cristo a Madalena e Missa de S. 

Gregório.  

Aspectos Musicais: trombeta recta 

Descrição: Trata-se de um conjunto desmembrado que, segundo Pedro Dias, poderá ter 

pertencido a um cadeiral de coro
70

 proveniente do Mosteiro de S. Pedro e S. Paulo de 

Arouca. Actualmente exposta numa das salas de pintura do Museu de Arte Sacra, anexo 

ao Mosteiro, a composição apresenta um desenho sumário e estilizado e a pincelada 

esquemática resulta numa pintura de carácter arcaizante e pouco erudita fortemente 

influenciada pela gravura nórdica coeva e pela técnica de pintura mural, a avaliar pelas 

sombras e contornos bem marcados, que provavelmente se praticava na dita oficina. 

Ainda agarrada a uma noção medieval de construção do espaço, esta pintura ingénua e 

sem noção perspéctica, apresenta em segundo plano um esboço arquitectónico sobre um 

pano branco e uma esquemática vegetação de um verde muito vivo. Tema da Paixão de 

Cristo representa-se, ao centro e em primeiro plano, a figura de Cristo com a cruz às 

costas, coroado de espinhos e aureolado acompanhado no cortejo por três figuras, 

primeiramente, Simão de Cirene (retrato do doador?) que O auxilia na cruz aliviando-

Lhe o peso, seguido por um carrasco cujo rosto terçado denuncia uma expressão rude e, 

por último, precedendo o carrasco outra figura do povo que executa uma trombeta recta 

                                                           
70

 Cf. Pedro DIAS, Mosteiro de Arouca, …, 1980, pp. 60-64. 
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de perfil cónico geralmente associada à representação cerimonial do poder ou a 

situações de cariz militar. Saliente-se que à lupa é visível uma espécie de relevo no tubo 

cilíndrico, semelhante a uma fontanela, imediatamente a seguir ao bocal e que julgamos 

ser invenção do pintor ou repinte posterior. Nas crónicas da época são dezenas as 

referências às trombetas tocadas quer em grupo, quer a solo (cf. Vol. I) como 

instrumento de sinalização.  

 

 

 

 

Fig. 80 – Cristo a caminho do Calvário (pormenor). Carrasco com trombeta recta.  
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Fig. 81 - Panorama de Jerusalém, Mestre desconhecido, MNAz, ca. 1500. 

 

 

  

Fig. 82 - Panorama de Jerusalém (pormenor). Um grupo de soldados comanda o cortejo de Cristo a 

caminho do Calvário três deles tangendo shofares.   
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Instituição/Proprietário: MNAz 

Tema: Panorama de Jerusalém (ou Paixão de Cristo) 

N.º de Inventário do Objecto: Pt. 1 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga (?) / escola alemã (?) 

Datação: ca. 1500 

Suporte: madeira  

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1960 x L. 2057 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: coro alto da igreja da Madre de Deus  

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: três shofares 

Descrição: Exposto numa pequena sala do MNAz, o painel de formato irregular 

ofertado à Rainha Perfeitíssima D. Leonor
71

 que se faz representar no canto inferior 

esquerdo, foi uma obra importada do norte da Europa que deve ter sido concluída já em 

Portugal
72

. A composição representa minuciosos episódios da Paixão de Cristo e, num 

dos últimos passos, Cristo a caminho do Calvário no registo superior, representa-se 

uma massa caótica de gente onde sobressai, ao comando do cortejo, três figuras 

masculinas todas elas com um fez na cabeça e tangendo cada um, um shofar. Este 

primitivo instrumento de sopro, associado à tradição judaica, é feito de uma única peça, 

geralmente corno de carneiro (nunca de vaca ou touro) por ser considerado um material 

puro. Instrumento de sinalização de elevado volume sonoro, o shofar, apresenta-se 

desprovido de qualquer orifício. De rara representação no contexto ocidental, com 

excepções de algumas xilogravuras de Albrecht Dürer e de algumas obras de ignotos 

mestres flamengos, voltaria a aparecer no tríptico Virgem das Dores em depósito no ME 

(cf. inv. 1039-1040 Pint), como veremos. É possível que esta representação instrumental 

se deva aos textos do AT onde o termo aparece mãos de setenta vezes, dos quais 

destacamos o Êxodo (19, 13): «Quando soar longamente o chifre do carneiro, eles 

subirão à montanha». 
                                                           
71

 As crónicas coetâneas indicam ter sido oferta do Imperador Maximiliano I à sua prima, a rainha 

fundadora, D. Leonor. 

72
 Como vieram comprovar recentes exames de raio-X.  
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Fig. 83 - Cristo a caminho do Calvário, volante exterior esquerdo das Tentações de Santo Antão, 

Hieronymus Bosch, MNAA, ca. 1500. 

 

 

Fig. 84 - Cristo a caminho do Calvário (pormenor). Um soldado-carrasco tange uma trombeta no 

cortejo para o Calvário. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Cristo a caminho do Calvário (volante exterior esquerdo) 

N.º de Inventário do Objecto: 1498 Pint 

Autoria: Hieronymus Bosch (ca. 1450- 1516)  

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: ca. 1500 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1315 x L. 530 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Palácio das Necessidades, Lisboa, 1913. 

Fotografia: José Pessoa, DDF, 1994 (principal); Sónia Duarte, 2010 (pormenor). 

Descritores: Tríptico das Tentações de Santo Antão (cf. Ficha 76).  

Aspectos (Musicais): trombeta  

Descrição: Tesouro nacional, este tríptico é uma das obras de pintura mais escritas pela 

crítica portuguesa e, ao mesmo tempo, uma das que menos se sabe. Deste tríptico 

trataremos, mais adiante, dos aspectos musicais do anverso mas, por ora, do volante 

exterior esquerdo, monocromático, que representa um dos temas finais da Paixão de 

Cristo. A composição, repleta de menções literárias e iconográficas, representa Cristo 

sucumbindo aos ataques no meio de uma caótica massa humana constituída 

maioritariamente por soldados e figuras do povo - uma delas semi-deitada antecipando-

O e d‟Ele fazendo troça - com lanças e outros instrumentos rudimentares de tortura. 

Bastante presente na iconografia ocidental de assunto homónimo (vide, por exemplo, 

De Arithmetica de Boethius, Biblioteca Nazionale, Nápoles, MSVA14) um dos 

carrascos, de semblante carregado, insufla um aerofone de elevado volume sonoro que 

se afigura com um tubo comprido, cónico e curvado e onde não se vislumbram orifícios, 

parecendo corresponder ao tipo de instrumento de sinalização vulgarmente designado 

trombeta. Este instrumento apresenta um bocal com respectiva palheta e pirouette, um 

dos erros organológicos ou fantasia do pintor. Pelo esquematismo evidente da 

composição e pela repetição do tema é possível que Bosch se tenha servido de uma 

gravura nórdica, a que voltaria a recorrer para executar o óleo sobre tábua do Palacio 

Real, em Madrid.  
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Fig. 85 - Cristo a caminho do Calvário, Quentin Metsys, MNAA, 1509-13. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Cristo a caminho do Calvário 

N.º de Inventário do Objecto: 1821 Pint 

Autoria: Quentin Metsys (act.1466-1530) e colaboradores  

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: 1509
73

-1513 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 820 x L. 825 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: altar-mor da Igreja do Mosteiro da Madre de Deus, Xabregas. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Retábulo das Dores da Virgem constituído por oito painéis: Apresentação 

do Menino no Templo, Repouso na Fuga para o Egipto, Menino entre os Doutores, 

Cristo a caminho do Calvário, Calvário, Lamentação, Três Marias e S. João no 

Túmulo, Virgem das Dores (Mater Dolorosa). 

Aspectos Musicais: trombeta  

Descrição: Provável encomenda de João Brandão, consignatário real em Antuérpia 

entre 1509 e 1514 e entre 1521 e 1526, o painel foi incorporado no MNAA em 1937. 

Sobre o assunto iconográfico do conjunto retabular julga-se que a mais remota 

composição homónima da Península Ibérica seja a que pertence à catedral de Palência, 

obra do flamengo Jan Joest von Kalkar, datada de 1505. Esta devoção à Virgem 

directamente relacionada com a devotio moderna tornou-se popular na Holanda por 

volta de 1500, disseminando-se, depois, pelo resto da Europa. Quanto à composição, 

representa uma agitada cena de Cristo a caminho do Calvário auxiliado na cruz por 

Simão de Cirene, ladeado por soldados de cruéis expressões, um deles tangendo uma 

trombeta recta de grande qualidade e guarnecida com um pendão, onde heraldicamente 

se representa uma águia imperial bicéfala (Habsburgo), rematada por larga campânula. 

Relatos literários indicam que o som da trombeta era penetrante e por isso usado em 

diversos contextos de ar livre, a solo e em grupo: bélico (ataque, marcha, retirada), 

comemorações de vitórias, representações teatrais ou cerimónias religiosas (Cf. Queda 

dos anjos rebeldes de Bruegel o Velho, Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels).  

                                                           
73

 Ano da fundação do Mosteiro da Madre de Deus.  
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Fig. 86 – Nossa Senhora das Dores, Garcia Fernandes (atrib.), MNAA, ca. 1525. 

 

 

Da esquerda para a direita e de baixo para cima está representado: Profecias de 

Simeão/Apresentação no Templo, Fuga para o Egipto, Desaparecimento do Menino 

durante três dias no Templo de Jerusalém, Cristo a caminho do Calvário, Calvário, 

Lamentação sobre Cristo Morto e Deposição no túmulo. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Cristo a caminho do Calvário (pormenor da tábua Nossa Senhora das Dores) 

N.º de Inventário do Objecto: 947 Pint 

Autoria: Garcia Fernandes (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: ca. 1525-1550 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 730 x L. 560 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: transitou de uma desconhecida igreja de um convento extinto para o 

Convento da Esperança, Lisboa. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos (Musicais): trompa curva 

Descrição: Assunto iconográfico raro na pintura portuguesa. Apresenta, ao centro, a 

Virgem de expressão dolorosa e mãos ao peito e, ao redor, sete pequenas cenas que 

evocam, enternecidamente, as Dores de Maria. Atribuído, sem consenso, a Garcia 

Fernandes, o aspecto musical representado no pequeno rectângulo aberto apresenta um 

instrumento de sinal semelhante ao de Jesus no Horto (inv. 1173 Pint) e a outra 

composição homónima do próprio Garcia Fernandes que na actualidade se exibe no 

Palácio Ducal de Vila Viçosa (inv. 140). O instrumento de sinal aparenta ser de metal, 

de uma só peça, a apresenta uma curvatura e remate em campânula larga. Ausentes 

quaisquer orifícios, parece indubitável tratar-se de uma trompa curva pela tonalidade 

que o pintor emprega e volta a repetir em Vila Viçosa, mas também pela forma como o 

executante pega no instrumento e o insufla, ou seja, um „instrumento‟ de sopro com um 

formato de corno alongado, em metal. O soldado-carrasco apresenta um semblante 

carregado e as faces túrgidas que nos indicam o esforço para que dali se obtenha um 

sinal de elevada intensidade sonora, adequado à sinalização num ambiente caótico. Este 

pequeno pormenor de Cristo a caminho do Calvário remete-nos, em termos formais, 

para a obra homónima de Bruegel, o Velho, que hoje se encontra no Kunsthistorisches 

Museum, Vienna (1564), que não lhe serviu obviamente de base, mas que poderá ter 

tido a mesma fonte gravada como base.   



129 
 

FICHA 32 

 

 

 

Fig. 87 – Cristo a caminho do Calvário, volante esquerdo do Tríptico da Paixão de Cristo, Cristóvão 

de Figueiredo e Garcia Fernandes, Paço Ducal de Vila Viçosa, 1536. 
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Instituição/Proprietário: Paço Ducal de Vila Viçosa 

Tema: Cristo a caminho do Calvário (volante esquerdo)  

N.º de Inventário do Objecto: 140 

Autoria: Cristóvão de Figueiredo e Garcia Fernandes 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa/oficina de Lisboa 

Datação: 1536 

Suporte: madeira de castanho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1710 x L. 1140  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Igreja do Mosteiro das Chagas, Vila Viçosa. 

Descritores: Tríptico da Paixão de Cristo constituído por volante esquerdo - Cristo a 

caminho do Calvário, painel central – Calvário, volante direito – Lamentação sobre 

Cristo Morto. Juntamente com outro tríptico (na fiada inferior) constituído por As 

Santas Mulheres no Sepulcro (paradeiro desconhecido), a Ressurreição e a Aparição de 

Cristo à Virgem constituiriam o políptico do primitivo retábulo da Igreja das Chagas. 

Fotografia: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: trompa curva  

Descrição: Adquirido, em 1906, em hasta pública pelo rei Diplomata, o Tríptico de que 

nos ocuparemos somente do volante esquerdo, o único com iconografia musical, 

encontra-se, desde 1940, exposto na Sala dos Paramentos do Paço Ducal, enquanto a 

fiada inferior (Cf. «Descritores») no altar-mor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

da mesma cidade, com excepção de um painel que se perdeu. A composição apresenta 

centrado, e em primeiro plano, Cristo curvado e auxiliado por Simão de Cirene que 

segura a trave longitudinal da cruz numa cena que decorre às portas de Jerusalém onde 

Pilatos se mostra indiferente o sofrimento de Cristo, como lhe denuncia o rosto terçado. 

A par, uma massa de gente assiste ao cortejo como se de um espectáculo público se 

tratasse. A sinalizar o cortejo um dos soldados-carrascos insufla um instrumento de 

sinal feito de uma só peça, sem orifícios, curvo e rematado por campânula larga e cuja 

tonalidade o assemelha a uma peça de metal (Cf. 947 Pint). Demasiado curto para se 

tratar de uma trombeta e demasiado longo para se tratar de um corno, julgamos que o 

oficial ou Mestre pode querer ter representado uma trompa curva, instrumento que se 

repete em temática homónima coeva.  
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Fig. 88 - Cristo a caminho do Calvário, Mestre de Abrantes, Igreja da Misericórdia de Abrantes, ca. 

1550. 
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Instituição/Proprietário: Santa Casa da Misericórdia de Abrantes 

Tema: Cristo a caminho do Calvário 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: ca. 1550 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1220 x L. 875 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010.  

Proveniência: in situ (Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes) 

Descritores: Retábulo desmembrado constituído por seis painéis: Anunciação, 

Visitação, Natividade* (cf. Ficha 11), Cristo a caminho do Calvário, Calvário, 

Deposição no túmulo. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Aspectos (Musicais): corno  

Descrição: Painel de cores pardas e de desenho inspirado em gravura nórdica (via 

Dürer) e italiana (via Agostino Veneziano) pertenceu ao retábulo-mor da Igreja da Santa 

Casa da Misericórdia, onde ainda se encontra, mas agora desmembrado e colocado nas 

paredes da nave do lado do Evangelho. Quanto à composição apresenta uma caótica 

massa de figuras humanas ladeando Cristo de coroa de espinhos e auréola raiada, com a 

cruz às costas, centrado e em primeiro plano. A precedê-lO no cortejo, um carrasco de 

barrete vermelho na cabeça e martelo na mão esquerda, cujo rosto terçado nos denuncia 

uma expressão cruel e de escárnio e a comandar o cortejo um algoz de amarelo - cor da 

traição - brande um chicote e segura uma esponja de vinagre. Mais recuado, um soldado 

de elmo e armadura executa um sopro semelhante a um corno de animal, instrumento 

com a função de sinalizar, usado no contexto de caçada, como se pode verificar 

comparando estilisticamente com outras manifestações artísticas. Está minuciosamente 

descrito, apresentando bocal, debruado e com uma pega em metal, não se vislumbrando 

orifícios. Este instrumento prolifera em várias manifestações artísticas como escultura 

tumular. Vide a título de exemplo o túmulo de D. Pedro no Mosteiro de S. João de 

Tarouca; ou o capitel na capela-mor, do lado da Epístola, na Matriz de Arruda dos 

Vinhos; ou o capitel em granito do séc. XII (30 Lap) do MNSR. 
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Fig. 89 – Tríptico aberto da Virgem das Dores, Mestre desconhecido, MNAA, 1.ª metade do séc. 

XVI. 

 

 

Fig. 90 – Cristo a caminho do Calvário (pormenor do painel central Virgem das Dores). Figura com 

um fez masculino na cabeça tange um shofar (?). 
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Instituição/Proprietário: MNAA, em depósito no ME 

Tema: Cristo a caminho do Calvário (pormenor do painel central Virgem das Dores) 

N.º de Inventário do Objecto: 1039-1040 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: 1.ª metade do séc. XVI 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): Desconhecidas 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Convento do Paraíso, Évora. 

Descritores: Tríptico - Aparição de Cristo à Virgem (volante esquerdo), Virgem das 

Dores (painel central), Ressurreição (volante direito). 

Fotografia: Sónia Duarte, 2011. 

Aspectos Musicais: shofar (?) 

Descrição: Trata-se de uma composição compartimentada em oito cenas à semelhança 

de outra anteriormente apresentada (inv. 947 Pint). O pequeno detalhe com um dos 

episódios da Paixão de Cristo apresenta desgaste cromático e desenho estilizado, sendo 

visível, ainda assim, que uma das figuras que antecipa o cortejo em direcção ao Calvário 

segura e tange um sopro que se assemelha a um shofar. Instrumento de música alta feito 

a partir de chifre de animal, geralmente de carneiro, o shofar, costumava ser usado quer 

em ocasiões solenes, quer em situações de cariz militar, em contextos de ar livre. 

Todavia, a tonalidade empregue remete-nos para um instrumento de metal 

possivelmente uma trombeta, um sopro frequente em assuntos homónimos da pintura 

ocidental. A forma como o executante segura e tange o instrumento adequa-se a 

qualquer uma das hipóteses enunciadas, inclusivamente a uma trompa curva pelo corpo 

curto que apresenta. Seja como for, o que distancia esta representação das demais 

ocidentais são os acessórios de vestuário, como o fez masculino que ostentam na cabeça 

as duas figuras que comandam o cortejo e que nos remete para culturas de tradição 

judaica. Julgamos também que a tonalidade impressa no instrumento seja mera fantasia 

dos intervenientes e que se deverá ter inspirado numa fonte bíblica (por exemplo, no 

Êxodo (19, 13), e não em fonte gravada ou sopro original para representar este 

instrumento.  
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Fig. 91 - Cristo a caminho do Calvário, Mestre desconhecido, Museu Municipal de Faro, ca. 1580. 
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Instituição/Proprietário: Museu Municipal de Faro 

Tema: Cristo a Caminho do Calvário 

N.º de Inventário do Objecto: 2136 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: oficina maneirista lisboeta (?) 

Datação: ca. 1580  

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A.1265 x L. 876 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010. 

Proveniência: Ermida de Santo António do Alto, Faro (hoje Museu Antonino). 

Fotografia: Museu Municipal de Faro, 2010. 

Descritores: Série de quatro painéis com cenas da Paixão de Cristo: Jesus no Horto, 

Flagelação, Ecce Homo e Cristo a caminho do Calvário. 

Aspectos Musicais: corno 

Descrição: Desconhece-se o comitente e o local exacto onde inicialmente foi colocado 

o conjunto. Supõe-se, no entanto, ter feito parte do antigo retábulo de uma igreja em 

Faro, transitando, já desmembrado, para a Ermida de Santo António do Alto e daí para o 

Museu Municipal de Faro. Influenciada pela pintura maneirista lisboeta como nos 

adiantou Vítor Serrão, devido às carnações de Diogo Teixeira, ao tratamento da luz de 

Gaspar Dias e ao desenho de António Campelo, a composição apresenta, em primeiro 

plano e ao centro, a figura de Cristo auxiliado por Simão de Cirene como de acordo com 

os textos canónicos e alguns apócrifos. Mais recuado uma massa caótica de gente e, em 

destaque, a comandar o cortejo até ao Calvário uma figura que tange um sopro. A tábua 

encontra-se mutilada nos extremos, sinais reveladores da alteração de função que sofreu 

ao longo do seu percurso, não sendo possível ver todo o corpo do instrumento. No 

entanto, assemelha-se a um instrumento feito de uma só peça, adequado a contextos 

bélicos e de caça pelo seu elevado volume sonoro, sendo capaz de se fazer ouvir perante 

caótica massa de gente. Contrariamente aos exemplos já apresentados, este aerofone 

parece ter três orifícios, uma vez que o executante parece digitar no corpo do 

instrumento precisamente com três dedos. Se assim for, o instrumento para além de 

sinalizar permitiria ainda a execução de melodias muito simples. Na pintura ocidental 

medieval o corno com três orifícios fronteiros é relativamente raro (Cf. Painel Central 

do Tríptico de Portinari de Hugo van der Goes, Galería Uffízi).  
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Santíssima Trindade 
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Fig. 92 – Santíssima Trindade, Retábulo do Mosteiro da Trindade, Garcia Fernandes, MNAA, 1537. 
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Fig. 93 - Proposta de reconstituição do retábulo do Mosteiro da Trindade (Exposição «Primitivos 

Portugueses», MNAA, 2010-2011
74

). 

 

 

Fig. 94 – Santíssima Trindade (pormenor). Rei David com harpa.  

                                                           
74

 Cf. AA. VV., Primitivos Portugueses 1450-1550. O Século de Nuno Gonçalves, Catálogo da 

Exposição, 11 de Novembro/18 de Novembro de 2010-23 de Abril de 2011, Lisboa, MNAA/IMC, 

Athena, 2010, pp. 257-264. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Santíssima Trindade 

N.º de Inventário do Objecto: 680 Pint 

Autoria: Garcia Fernandes 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: 1537 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2550 x L. 2060 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: capela-mor da Igreja do Mosteiro da Santíssima Trindade, Lisboa. 

Fotografia: Carlos Monteiro, DDF, 1994 (painel integral); Sónia Duarte, 2010 (outras). 

Descritores: Deverá ter feito parte de um políptico constituído por oito painéis, 

Natividade, Apresentação do Menino no Templo, Baptismo de Jesus, Transfiguração, 

Ressurreição de Cristo, Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade. 

Aspectos Musicais: harpa 

Descrição: Este retábulo, proveniente do altar-mor do Mosteiro da Santíssima 

Trindade, saído das mãos de um dos Mestres de Ferreirim, Garcia Fernandes, discípulo 

do pintor régio Jorge Afonso (documentado) e casado com uma filha de Francisco 

Henriques, foi encomendado durante o governo de Fr. Nicolao de Lisboa. Certa parece 

ser a datação de uma das tábuas da reconstituição conjectural onde aparece inscrita a 

data «1537», tratando-se provavelmente do ano em que a empreitada se achava 

concluída. Assunto iconográfico com alguma representação no território português (cf., 

a exemplo, o tema homónimo de Diogo de Contreiras, col. particular) apresenta, ao 

centro, a trinitate
75

 entronizada (num trono idêntico ao Julgamento das Almas do 

MNAA), ladeada pelos quatro Evangelistas e alguns Patriarcas do Antigo Testamento, 

entre eles o Rei David que transporta uma harpa, um dos seus atributos. Deste 

cordofone é visível apenas a consola curva onde se prendem pelos menos vinte e seis 

cravelhas (idealização?) e os remates vegetalistas decorativos.  

                                                           
75 A trinitate foi enunciado como dogma em 325, durante o Concílio de Niceia, e representa a unidade 

divina de três figuras polimorfas: Pai, Filho e Espírito Santo. O dia comemorativo é o domingo que se 

segue ao Pentecostes.  
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Julgamento das Almas
76

 

 

 

  

                                                           
76

 Não é consensual tratar-se do Julgamento das Almas. Outras propostas apontam para o tema do Juízo 

Final. 
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Fig. 95 – Julgamento das Almas, oficina de Gregório Lopes, MNAA, ca. 1540-1550. 

 

     

Figs. 96, 97 e 98 - Julgamento das Almas (pormenores). Rei David com harpa; duo de trombetas; 

órgão positivo e canto.  
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Julgamento das Almas 

N.º de Inventário do Objecto: 71 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido do círculo de Gregório Lopes 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa 

Datação: ca. 1540-1550 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2145 x L. 1765  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Mosteiro de S. Bento da Saúde, Lisboa (?). 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: tríptico ou políptico desconhecido (?).  

Aspectos Musicais: trombetas; harpa; órgão positivo; canto. 

Descrição: A crítica não é consensual quanto à datação deste painel sendo variável 

entre 1518 e 1550. O historiador Luís Reis-Santos atribuiu-o à fase final Gregório 

Lopes mas a maioria dos investigadores a um ignoto Mestre da oficina de Lisboa. Sem 

documentação que comprove comitente, autoria ou reconstituição conjectural, aventa-se 

que este Julgamento das Almas possa ter sido o painel central de um tríptico constituído 

por mais uma Anunciação e um Baptismo de Cristo (Maria José Mendonça, 1940; 

Reynaldo dos Santos, 1958). A composição está dividida em três fiadas, representando 

três estádios distintos, numa perspectiva escatológica de normalização de 

comportamentos, da seguinte forma: 1. Purgatório, Julgamento das Almas e Inferno; 2. 

A Multidão dos escolhidos (entre mártires e não mártires); 3. Empíreo. É precisamente 

neste último estádio onde se representam a Virgem, Cristo no trono, as santas mártires e 

os anciãos do AT que encontramos os aspectos musicais. Representa-se, à direita, o Rei 

David com uma harpa semelhante à de vinte e quatro cordas de Glareanus, consola 

curva, com coluna e caixa de ressonância rematadas por motivos zoomórficos, 

morfologicamente semelhante à que já havíamos visto na Santíssima Trindade (680 

Pint). Mais recuado, em sfumato, representam-se, à esquerda, duas trombetas (Levítico, 

10, 1-10) tocadas por seres alados e, no extremo oposto, um órgão positivo com 

respectivo instrumentista e foleiro, ambos alados, aos quais se juntam um grupo de 

anjos cantores que se regem por um livro aberto. Como fonte secundária Dagoberto 

Markl apontou o contributo do teatro vicentino com todo o seu aparato cenográfico. 
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Inferno 
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Fig. 99 – Inferno, Mestre desconhecido, MNAA, ca. 1510-20. 

 

 

 

 

 

        

Fig. 100 - Inferno (pormenores). Trompa curva segura pelo Diabo-mor.  
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Inferno 

N.º de Inventário do Objecto: 432 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido  

Produção/Centro de Fabrico: oficina de Lisboa (?)
77

  

Datação: ca. 1510-20 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1190 x L. 2175 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: convento masculino extinto (?) / Tribunal da Relação de Lisboa (?) 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Predela de ignoto políptico (?) 

Aspectos musicais: trompa curva; gaita-de-foles (metamorfoseada). 

Descrição: Este inferum é, por um lado, uma das obras portuguesas quinhentistas mais 

escritas e, por outro, uma das que poucas (ou nenhumas) certezas há. Não se lhe 

conhece documentação anterior a 1838 e a que lhe está posterior não comprova nem o 

comitente, nem autoria, nem o local onde estaria exposto. Certo é que passou no crivo 

da Inquisição, foi vítima de vandalismo e em tempos não muito recuados «condenado» 

por ser peça de exposição permanente no MNAA. A crítica tem feito inúmeras 

atribuições, nomeadamente, aos luso-flamengos como Francisco Henriques ou 

colaborador, a Jorge Afonso, e/ou ao Mestre da Lourinhã, apesar de Manuel Batoréo, 

especialista em pintura do Mestre da Lourinhã, apontar a impossibilidade nessa 

atribuição
78

. Seja como for, a pintura serve-se de um reportório medieval
79

 com 

referências teológicas cristãs, nomeadamente a Ars Moriendi, como nos adiantou o 

próprio Manuel Batoréo remetendo o espectador para uma imagem do Inferno, como 

lugar de suplício, incessantes torturas, povoada de seres risíveis e lugar de condenação 

eterna daqueles que em vida incorreram nos Pecados Capitais, independentemente do 

                                                           
77

 A crítica atribui, de forma não consensual, a Francisco Henriques ou a um colaborador seu, a Jorge 

Afonso e/ou ao Mestre da Lourinhã ou simplesmente a um Mestre desconhecido de escola flamenga.  

78
 Cf. Manuel BATORÉO, Moda, Modelo, Molde. A Gravura…, 2005, p. 325. 

79
 Como nos apontou Manuel Batoréo ao fazer o paralelo do Diabo-Mor com o incunábulo Ars Moriendi. 

Cf. Manuel BATORÉO, «O Índio na Arte Portuguesa do Renascimento», in Actas de Da Visão do 

Paraíso à Construção do Brasil, II Curso de Verão da Ericeira, Mar de Letras, 2001, pp. 123-133. 
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seu estado ou condição social ou da monumental obra escrita a partir de 410 por Santo 

Agostinho, A Cidade de Deus, que aponta vários castigos corporais para os pecadores 

após a morte e de fontes iconográficas como o caldeirão dos condenados, representado 

ao centro, que nos remete para temas iconográficos do Juízo Final anteriores e coevos 

nas mais variadas manifestações artísticas (iluminura, vitral, mobiliário, gravura, pintura 

mural e pintura sobre madeira
80

). Não sendo o propósito deste trabalho analisar todas as 

fontes prováveis, salientamos que não são de excluir as fontes orais e a descrição de 

Pero Vaz de Caminha n‟A Carta a el-rei D. Manuel sobre o achamento do Brasil, sobre 

o aspecto dos índios e de como se enfeitavam de penas de ave e os aspectos musicais 

evocados trombetas, gaiteiro com gaita, corno ou buzina, tamboril
81

. É precisamente a 

horrível figura de Lúcifer, entronizado e com toucado de coloridas plumas, que segura e 

aponta um instrumento de sinal, semelhante a uma trompa curva, para as três mulheres 

nuas representadas, à esquerda. Pela cor que lhe resistiu parece tratar-se de um 

instrumento de metal, ideal para uma sonoridade alta e estridente, em perfeita 

consonância com as fantasiosas torturas, suplícios e caos instalado e para aumentar o 

inventário de monstros, fruto da imaginação do ignoto autor. A configuração é muito 

semelhante à de alguns dos sopros já representados em temáticas como Cristo a 

caminho do Calvário, que designamos por corno e que as oficinas periféricas vão 

adaptar a narizes de seres fantásticos, como nas tábuas de predela na Igreja de Lordosa, 

ou no MGV, em temas como a Descida de Cristo ao Limbo, sendo recorrentemente 

referida a sua forma fálica. No entanto, este parece ser de metal, apresentando um bocal 

em forma de taça, um corpo cónico rematado em larga campânula não se vislumbrando 

orifícios. Fantasiosa é a forma como o ignoto autor incorporou duas gaitas-de-foles no 

corpo de uma mulher-diabo alada e onde são visíveis dois ponteiros (o primeiro com 

quatro orifícios e o segundo com três) que trespassam cada um dos volumosos seios que 

substituem os foles e as fímbrias das asas quirópteras que substituem os roncos, não 

faltando, também, os assopretes para completar morfologicamente duas gaitas-de-foles, 

e não se tratando, como se tem aventado de «flautas», «trompas» ou «buzinas».  

 

                                                           
80

 Vide a têmpera sobre madeira de Fra Angelico, datável de ca. 1431, hoje no Museo di San Marco 

(Florença). 

81
 Não refere nunca a presença de instrumentos de metal. 
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Fig. 101 - Inferno (pormenores). Diabo com tronco em forma de gaitas-de-foles. 

 

          

Figs. 102 e 103 – Gaitas-de-foles (pormenores): Demónio com gaita-de-foles, gravura de Erhard 

Schön, colecção particular, ca. 1525. Coroação da Virgem (pormenor), pintura mural de Gaudenzio 

Ferrari, 1534-38, Santa Maria dei Miracoli, Saronno. 
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Cordeiro de Deus  
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Fig. 104 – Adoração do cordeiro, Mestre desconhecido, MM, séc. XVI. 

 

   

Fig. 105, 106 e 107 – Adoração do cordeiro (pormenores). Anjos com corneta comum, corneta 

tenor; anjo com clareta; anjo com viola da gamba e Rei David com harpa.   



151 
 

Instituição/Proprietário: MM 

Tema: Adoração do Cordeiro 

N.º de Inventário do Objecto: MM 899 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina do norte de Portugal (?) 

Datação: 2.ª metade do séc. XVI 

Suporte: madeira de castanho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1175 x L. 950 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2011. 

Proveniência: capela ou convento extinto do norte de Portugal (?) 

Descritores: Poderá ter sido um painel final de um conjunto maior com assuntos 

iconográficos ligados à história da Salvação.   

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Aspectos Musicais: corneta; corneta tenor; clareta (trombeta); viola da gamba; 

harpa; canto; charamela. 

Descrição: Obra provincial de mestre desconhecido, provavelmente com oficina no 

norte de Portugal, apresenta um enorme desgaste da camada cromática e 

incontáveis zonas cobertas por tratteggio sendo visíveis, a olho nu, alguns 

arrependimentos do autor, nomeadamente, nos aspectos musicais. Os desgastes na 

camada cromática apresentam-se, sobretudo, na vertical, o que nos leva a supor 

tratarem-se de queimaduras provocadas pela proximidade de velas e escorrerias de 

humidade. A pintura adquirida, por compra, em 1983, às Galerias da Vandoma 

(Porto)
82

 apresenta, quanto à composição, uma estrutura geral desproporcionada, 

desenvolvendo-se em dois planos horizontais: no inferior, representam-se anjos 

músicos, os anciãos do AT e o Rei David; no superior, ao centro, o cordeiro 

apocalíptico, símbolo de Cristo e da Sua morte e Ressurreição, assente nas 

Sagradas Escrituras, ladeado por querubins (o séquito do Rei dos Reis) e adorado 

por santas e santos com a palma do martírio, a pomba do Espírito Santo e a Virgem 

em glória, sentada no trono e coroada. Ladeando o círculo luminoso onde se 

representa o cordeiro, um duo de querubins executa um uma charamela, da qual 

apenas resta o tubo e o arrependimento visível da campânula, enquanto o outro 

                                                           
82

 MM, Processo da Pintura MM 899, 1983. 
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canta «SANUS». Servindo-se certamente do Evangelho de S. João, especialmente a 

passagem que sai da boca de S. João Baptista «Aí está o Cordeiro de Deus que vai 

tirar o pecado do mundo» (S. João, I, 29
83

) o ignoto autor ilustrou o Paraíso com 

uma arquitectura de nuvens brancas e luz dourada. Quanto aos aspectos musicais 

representados no plano inferior da composição, importa analisar o primeiro anjo de 

meio rosto que executa uma corneta estilizada; o segundo, de retrato fronteiro, 

executa uma corneta tenor facilmente identificável pela sua forma em „S‟ não 

sendo, no entanto, visível a chave
84

; por fim, um aerofone semelhante a uma 

clareta, tal como nos ilustra Virdung, de corpo em forma de „S‟ oblongo e 

estreitíssima campânula (mais um erro organológico). Seguem-se os cordofones. 

Primeiramente, um anjo a meio rosto que executa uma estranha viola da gamba 

apoiado na perna, de arco convexo e cravelhame inclinado com remate em voluta, 

constituído por seis cordas, em que quase tudo é incorrecto sob ponto de vista 

organológico, a começar pelas aberturas sonoras em «SS» mal posicionadas no 

tampo harmónico do instrumento, e na relação do instrumento com o corpo do 

próprio instrumentista. Mais recuados, anjos seguram e cantam por um livro aberto 

onde não é visível texto ou notação musical. Por fim, o Rei David com os atributos 

habituais, incluindo uma harpa de ângulo pronunciado, consola de remate em 

voluta e cabeça zoomórfica, contribui juntamente com os anjos músicos da corte 

celestial para abrilhantar a cerimónia da Salvação da humanidade, dos eleitos, no 

Paraíso. Portanto, parece-nos claro a usurpação do mundo secular de instrumentos 

musicais, como a clareta, para um contexto religioso. Sobre a datação da pintura 

não temos dados relevantes para com maior clareza contestar ou confirmar a 

datação desta pintura muito mexida e cuja estilização não deve ser confundida com 

a antiguidade ou anacronismo da pintura. No entanto, saliente-se que no referido 

processo (cf. nota de rodapé 82) aparece como tábua de «primitivo português» e, 

relativamente aos aspectos musicais representados, saliente-se a presença da 

corneta curva que só aparece na iconografia a partir de finais do séc. XVI.  

 

 

 

                                                           
83

 Cf. Frei Alcino COSTA, op. cit., 1991, p. 146.   

84
 Podem ser vistos no MM dois instrumentos originais de época (inventários MM 189 e MM 190). 
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A Virgem com o Menino  
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Fig.108 - Virgem com o Menino e Anjos, Álvaro Pires de Évora, Igreja de Santa Croce in 

Fossabanda, 1415-23. 
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Instituição/Proprietário: Igreja de Santa Croce in Fossabanda, Pisa. 

Tema: Virgem com o Menino e Anjos 

N.º de Inventário do Objecto: --- 

Autoria: Álvaro Pires de Évora (assinada) 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-italiana  

Datação: 1415-23 

Suporte: madeira 

Técnica: têmpera e folha de ouro 

Dimensões (mm): A. 2310 x L. 1350  

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010. 

Proveniência: in situ (?) 

Fotografia: Desconhecido. 

Descritores: Poderá ter feito parte de um políptico de que não se conhece 

documentação. 

Aspectos Musicais: órgão portativo; guitarra medieval. 

Descrição: Atribuídas a Alvaro di Piero di Portogallo, designação de Vasari na Vite 

de’piu eccellenti pittori scultori e architetti
85

, estão ca. de  três dezenas têmperas 

tardo-góticas que hoje se encontram em colecções particulares e espaços 

museológicos diversos de Volterra, Brunswick, Pisa, Nicosia, Varsóvia, Münster, 

Livorno ou Berna. Por ora, em Portugal, há apenas uma tábua dedicada a Nossa 

Senhora, S. Pedro e S. Paulo na Exposição Permanente do ME, desde 9 de Janeiro 

de 2002. A tábua de Santa Croce, a única das atribuídas ao pintor com iconografia 

musical, encontra-se bastante mutilada na parte superior devido não só à ausência 

de camada cromática mas também à readaptação do remate superior em arco 

quebrado. Para além do instrumentário destaca-se na parte inferior a seguinte 

inscrição: «ALVARO PIREZ DEVORA PINTOV» (Álvaro Pires de Évora Pintou). 

Não nos cabe, por ora, tentar comprovar a nacionalidade portuguesa de Álvaro 

Pires, nem tentar gizar o percurso e em que circunstâncias chegou a Itália, se foi ou 

não monge franciscano, mas a ser verdade, e tomando as palavras do Prof. Dr. 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida trata-se do primeiro nome que temos na 

história da arte em Portugal e a quem podemos atribuir pinturas. Não conhecendo, 

até à data, muito mais documentação coeva que nos comprove datação, comitentes, 

                                                           
85

 Cf. Giorgio VASARI, «Taddeo Bartoli», in Vite…, tomo III, Venezia, 1828. 
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destinos, oficina, mas somente duas tábuas assinadas
86

 e a presença do seu nome 

nas Vite a propósito da biografia de Taddeo Bartoli, importa referir que a sua 

actividade está documentada, entre 1411 e 1434, em várias cidades italianas. Nada 

mais adianta aventar relativamente à sua vida para tentar encontrar possíveis fontes 

para a representação dos instrumentos musicais mas tão só analisar sumariamente 

as têmperas que nos chegaram e que nos conduzem à escola pictórica italiana 

(Turino de Vanni, Taddeo di Bartoli) ou parafraseando José Alberto Seabra 

«Álvaro Pires é um pintor italiano cuja formação não foi certamente marcada pelo 

ambiente artístico do lugar em que nasceu»
87

. Quanto aos aspectos musicais da 

composição, representa-se um aerofone - o órgão portativo - e um cordofone 

dedilhado - uma guitarra – de resto um duo recorrente nos retábulos marianos 

tardo-medievais no mundo ocidental, sobretudo em território espanhol
88

. Da 

guitarra medieval
89

 importa dizer que são raros os instrumentos coetâneos que nos 

chegaram devido à fragilidade dos materiais que eram utilizados na feitura
90

 deste 

cordofone executado ora por intermédio de um plectro ora directamente pelos 

dedos, apresenta quatro ordens duplas dispostas sobre uma caixa periforme, costas 

bombeadas em aduelas, o tampo decorada com uma pequena abertura sonora e 

braço curto dividido por trastes móveis, cravelhal em forma de foice e cravelhas 

laterais que Tinctoris refere como ser um instrumento mais associado às mulheres 

que homens, pela sua sonoridade ténue. Curiosamente este pintor muito escrito e de 

obra conhecida nunca aparece referido nos consideráveis textos dados à estampa, 

em Portugal, sobre guitarra medieval e viola. Quanto ao órgão portativo, também 

designado organetto, teve uma forte disseminação durante os séculos XIII e XIV 

altura em que se procuram instrumentos mais pequenos, de sonoridade homogénea 

e de fácil transporte para uso nas procissões, em detrimento dos monumentais e 

pesados órgãos de igrejas. Um pequeno mas ilustrativo excerto do poema alegórico 

                                                           
86

 Reynaldo dos SANTOS, ALVARO PIREZ DEVORA PINTO…, 1922.  

87
 Cf. Paulo PEREIRA (dir.), História da Arte em Portugal, …p. 474. 

88
 Vide as pinturas de Pere Serra (ca. 1357-1408) ou Lluís Borrassà (ca. 1360 – 1425) na Cataluña; 

ou a pintura mural de Simone Martini na capela de San Martino, San Francesco in Assisi (ca. 1312-

17), entres outras. 

89
 Terminologia que ainda levanta reservas aparecendo frequentemente como sinónimo de guitarra 

mourisca, cordofone de sonoridade baixa e doce. 

90
 Um dos exemplos sobrevivente é a cítara do Wartburg Castle Museum (cf. Vol. I – Cordofones). 
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sobre o amor, Roman de la Rose, por Guillaume de Lorris (ca. 1230) e continuado 

por Jean de Meun (ca. 1270) mostra-nos essa progressão: «Orgues i r’a bien 

maniables, / A une sole main portable, / Ou il-meismes soufle et touche / Et chante 

avec a plaine bouche / Motes, ou treble ou teneure…»
91

 (tradução livre: Estes são 

órgãos facilmente manejáveis e transportáveis à mão, podendo a mesma pessoa e 

em simultâneo dar ao fole, tocar o instrumento e cantar motetes, na voz de soprano 

ou na voz de tenor…). O órgão portativo, podia ser tocado com o instrumentista de 

pé ou sentado como o que aqui se representa e que executa com a mão direita a 

melodia enquanto a esquerda dá ao fole. Em suma, as suas características sonoras e 

práticas ajudaram a disseminar este instrumento quer em contextos sacros 

(procissões), quer profanos (danças na corte). Sobre a morfologia e o timbre deste 

aerofone, a bibliografia aponta, no geral, que o instrumento com duas fiadas de 

tubos foi diatónico até ao séc. XIV e cromático a partir do séc. XV. A tubaria, 

decisora no timbre obtido, podia apresentar diversos materiais havendo descrições 

de órgãos com tubos de papel, por exemplo, nas já muito escritas pinturas de Hans 

Memling, no Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.  

  

                                                           
91

 Cf. David MUNROW, op. cit., 1976, p. 16. 
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FICHA 41 

 

 

 

Fig. 109 – Nossa Senhora da Glória, círculo de Gerard David, ME, ca. 1500. 



159 
 

 

Fig. 110 – Retábulo do altar-mor da Sé de Évora. Proposta de reconstituição retabular por 

Joaquim Oliveira Caetano 
92

, ME, ca. 1500.  

 

Treze tábuas dedicadas à Vida e Glorificação da Virgem: Encontro de S. 

Joaquim e Santa Ana (ou o Encontro na Porta Dourada), Nascimento da 

Virgem, Apresentação da Virgem no Templo, Casamento da Virgem, 

Anunciação
93

, Natividade, Adoração dos Reis Magos, Apresentação do Menino 

Jesus no Templo, Circuncisão, Fuga para o Egipto, Menino entre os Doutores, 

Morte da Virgem, Nossa Senhora da Glória.  

                                                           
92

 Existem outras propostas de reconstituição retabular, nomeadamente, as de José Luís Porfírio e de 

Fernando António Baptista Pereira.  

93
 Apresenta no fólio da esquerda do livro aberto de Maria, uma harpa nas mãos do Rei David, mas 

que não será objecto de análise no presente trabalho uma vez que as reduzidíssimas dimensões não 

vêm acrescentar novidade ao trabalho. Serve par confirmar o atributo do Rei David. 



160 
 

Instituição/Proprietário: ME 

Tema: Nossa Senhora da Glória 

N.º de Inventário do Objecto: 1501 

Autoria: Mestre (s) desconhecido (s) / círculo de Gerard David
94

 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: ca. 1500
95

 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2695 x L. 1570  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Sé Catedral de Évora 

Fotografia: José Pessoa, 2004 (painel central e pormenores); Sónia Duarte, 2010 

(conjunto na Exposição Permanente). 

Descritores: Retábulo constituído, e aceite de forma mais ou menos consensual, 

por treze tábuas dedicados à Vida e Glorificação da Virgem ás quais se juntam seis 

painéis de predela, de menores dimensões, com Passos da Paixão de Cristo - Última 

Ceia, Prisão de Cristo, Cristo e Pilatos, Descida da Cruz, Ressurreição e 

Ascensão.  

Aspectos Musicais: dulcimer; viola de arco; flauta; canto; pergaminho com 

notação musical perceptível e texto imperceptível; alaúde; harpa; triângulo; órgão. 

Descrição: Nossa Senhora em Glória é, provavelmente, o painel central do maior
96

 

retábulo de pintura flamenga existente em Portugal cujo comitente da empreitada 

destinada à capela-mor da Catedral de Évora, aquando das obras de remodelação da 

capela-mor (1492/95-1500), deverá ter sido o bispo D. Afonso de Portugal. As 

                                                           
94

 O conjunto retabular tem sido colocado na órbita de Gerard David (ca. 1450/60-1523) devido ao 

colorido suave, minúcia das paisagens, etc. Todavia, aventam-se outros nomes e oficinas, 

nomeadamente, a oficina de Hugo van der Goes (ca. 1440-82) e a oficina de Hans Memling (ca. 

1433-94). 

95
 Exames recentes de dendocronologia à Série da Vida da Virgem, pelo IMC, indicam que o 

suporte é anterior a 1500 (variações entre 1371 e 1476. Sobre estas discrepâncias cf. Lília 

ESTEVES; Isabel RIBEIRO; Maria José OLIVEIRA; e José Carlos FRADE, «Estudo material do 

Retábulo de Évora», in Cadernos de Conservação e Restauro, n.
ºs
 6-7, 2008, pp. 85-98. 

96
 Sobre as dimensões cf. Mercês LORENA; José MENDES; e Sónia PIRES, «Caracterização 

material do Retábulo de Évora – suporte e técnica», in Cadernos de Conservação e Restauro, n.º
s 
6-

7, 2008, pp. 35-74.   
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visitações à cidade indicam que o retábulo já tinha sido limpo em 1537, reformado 

em 1565 ou 1575
97

, e apeado em 1717- [1718]
98

. Do séc. XIX há notícia de ter sido 

restaurado, emoldurado e colocado (à excepção de O Menino entre os Doutores), a 

pedido de Frei Manuel do Cenáculo, na capela privada do Paço Episcopal, 

encontrando-se hoje, após pontuais transições, exposto no ME. Não há 

documentação que comprove autoria, oficina e disposição dos painéis
99

, apesar de 

ser mais ou menos consensual que se trate de uma obra colectiva que teve ao seu 

dispor iluminuras ganto-brugenses e obra de Rogier van der Weyden (ca. 1400-

1464), Dieric Bouts, o Velho (ca. 1415-1475), Hugo van der Goes (1440-1482) 

e/ou Gerard David (ca. 1450/60-1523) apesar dos desníveis entre os painéis que 

compõe o conjunto como notou, em 1966, o Dr. Túlio Espanca que, relativamente 

ao painel central, discorria o seguinte: «(…) muito distinto na factura, dos restantes, 

e possivelmente anterior (…)»
100

. Relativamente aos aspectos musicais do painel 

central foi revelado por um estudo multidisciplinar
101

, com recurso a radiografias e 

reflectografias de infravermelhos, o uso de uma técnica de transposição do desenho 

designada poncif
 
 (ou estrezido)

102
, decisora na compreensão do pergaminho com 

notação musical da qual nunca se aventou uma única linha, como adiante 

retomaremos. A composição do painel representa, ao centro, a Virgem e o Menino 

                                                           
97

 Joaquim Oliveira CAETANO, «O retábulo flamengo do Museu de Évora. Algumas reflexões 

sobre um processo de investigação em curso», in Cenáculo, Boletim online do Museu de Évora, n.º 

2, Dezembro de 2007 (Cf. www.museudeevora@imc-ip.pt).  

98
 Cf. Túlio ESPANCA, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, VII, [Vol. I], Lisboa, 

Academia Nacional de Belas-Artes, 1966, p. 127. Estudos mais recentes apontam a data 1718. 

99
 Anotando, sumariamente, alguns estudos concretos: Joaquim O. Caetano defende que o retábulo 

não pode ter sido feito em Portugal, mas na Flandres inserindo-o num contexto de relações artísticas 

entre os dois; por outro lado, Maryan Ainsworth defende a teoria do retábulo ter sido feito em 

Évora, por um mestre flamengo e seus colaboradores, orientados por Gerard David e estabelecendo, 

inclusive, um paralelo com o altar-mor da Igreja de Palma de Mallorca que está também atrib. a G. 

David; Nicole Dacos defendeu que o retábulo saiu de oficina portuguesa das mãos de um mestre 

português (posição que não é aceite pela crítica).  

100
 Cf. Túlio ESPANCA, op. cit., VII, [Vol. I], 1966, p. 127. 

101
 Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque; National Gallery of Art, Washington, DC; 

Instituto José de Figueiredo, etc. 

102
 Consiste em passar um desenho (em papel) para uma superfície a pintar. O desenho é picado com 

uma agulha a intervalos regulares e sobre eles aplica-se por cima pó de carvão com ajuda de uma 

boneca.  
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ladeados de anjos músicos e encimados por mais quatro anjos (e não Deus Pai) que 

coroam a Virgem. O primeiro instrumento, nunca representado na pintura 

portuguesa coeva, mas representativo na pintura e iluminura nórdica (flamenga, 

francesa, etc.) e central (alemã), é um dulcimer. Possui um corpo de madeira 

hexago-rectangular sobre o qual estão colocadas, horizontalmente, vinte e seis 

cordas – doze duplas e duas simples - conforme nos comprovam o n.º de cravelhas 

laterais percutidas por intermédio de plectros, distinguindo-se do saltério, segundo 

Praetorius, precisamente por este ser tangido directamente pelos dedos. Trata-se de 

um instrumento diatónico de música baixa, de timbre brilhante e suave, que podia 

ser tocado no colo do músico ou sobre uma mesa, como nos ilustra vária 

iconografia. Distintiva é a decoração no tampo harmónico que, para além da 

habitual rosácea central funcional, possui mais cinco pequenas aberturas 

decorativas. Estranhamente um olhar in situ revelou-nos que as cordas não estão 

rectilíneas mas emaranhadas umas nas outras. Porquê? Quis a oficina representar a 

vibração das cordas? Ou tratou-se de uma interpretação errada da fonte gravada não 

conhecendo o autor o instrumento real? Ficam em aberto… Segue-se uma viola de 

arco (latim fidula), um cordofone friccionado bastante comum na literatura e 

iconografia medieval, tocada encostada ao ombro do instrumentista que possui no 

tampo plano da caixa de ressonância, para além do habitual estandarte e cavalete, 

uma decoração que esteticamente se liga ao dulcimer e ao alaúde. Possui ainda 

duas aberturas sonoras em „C‟ sobre as quais se estendem quatro cordas, 

engrenadas a um enorme cravelhame de estranho remate. Integrado no mesmo 

grupo, outro ser incorpóreo tange uma flauta representada a meio-corpo e com um 

corte axial no bocal, não permitindo saber de mais pormenores. Pela digitação 

adivinham-se oito orifícios num corpo cilíndrico, de madeira, que termina numa 

campânula pouco pronunciada. A face suave e pouco túrgida do músico pode 

indicar, por um lado, que o instrumento não está a ser tocado (como defende Mário 

de Sampaio Ribeiro
103

) ou simplesmente denunciar o timbre suave do instrumento, 

como julgamos. A finalizar o grupo da esquerda está um grupo de anjos que canta 

por um rolo de pergaminho onde para além de notação musical perceptível há 

                                                           
103

 Cf. Mário de Sampaio RIBEIRO, «A Virgem da Glória. Suposto painel central do políptico da 

antiga Capela-mor da Sé de Évora, não está como saiu das mãos do autor?», in Separata de A cidade 

de Évora, Boletim da Câmara Municipal de Évora, n.º 9-10, 1945, pp.18-19.  
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também texto imperceptível devido ao desgaste que apresenta nessa parte. O 

enrolamento não permite ver a parte inicial da transcrição (ou invenção) do pintor, 

ao qual se alia o desgaste da camada cromática e os vários repintes, como 

retomaremos a seguir. No lado oposto representa-se, em primeiro plano, um alaúde 

com seis ordens de cordas feitas por incisão
104

 com recurso a um estilete – cinco 

duplas e uma simples perfazendo um total de onze cordas e não doze como 

repetidamente se tem escrito! - e no cravelhame flectido são visíveis apenas as seis 

cravelhas superiores e no braço curto sete trastos. Segue-se uma harpa diatónica 

tardo-medieval composta por vinte e quatro cordas e, mais recuado, um 

instrumento de percussão, o triângulo com o respectivo batente, cuja iconografia 

remonta pelo menos ao séc. X, havendo referências à presença deste instrumento na 

igreja durante a Idade Média. Apresenta uma barra trapezoidal, composta de cinco 

(ou seis) anéis na parte inferior, completamente fechada o que originaria um som 

baixo e abafado, em detrimento de um som estridente se a barra estivesse aberta. 

James Blades, percussionista e investigador, deixa umas linhas sobre o seu contexto 

social deste idiofone: «Like its ancestor the sistrum, the triangle was clearly used 

for religious cerimonies, quite widely in mediaeval churches judging from the 

frequency and virulence of the denunciations launched against them, and the 

necessity every few years to issue another edict prohibiting them»
105

 (tradução 

livre: Tal como o sistrum, seu antepassado, também o triângulo foi usado nas 

cerimónias religiosas, muito amplamente nas igrejas medievas, a avaliar pelas 

frequentes denúncias contra o seu uso em tais espaços, sendo necessário, devido à 

revelia, de com frequência renovar as directrizes no sentido de os proibir). Por fim, 

representa-se um dos instrumentos associados por excelência à liturgia a partir da 

Idade Média, o grande órgão positivo – com a tubaria disposta ao contrário, 

indicada ter sido feita por decalque – que o anjo toca na parte mais aguda (à direita 

                                                           
104

 Cf. Mercês LORENA; José MENDES; e Sónia PIRES, «Caracterização material do Retábulo de 

Évora- suporte e técnica» in Cadernos de Conservação e Restauro, n.
ºs 

6 e 7, p. 55: «Destaca-se um 

outro tipo de desenho inciso utilizado para marcação pontual de áreas padronizadas, como os 

motivos têxteis, e algumas linhas superficiais e rectilíneas, como se verifica nas cordas dos 

instrumentos musicais da pintura Virgem da Glória. Estas incisões, mais ou menos finas, formam 

sulcos na matéria cromática, significando que foram efectuadas directamente sobre esta camada, 

surgindo sobre a cor de fundo.»  

105
 Cf. James BLADES, Percussion Instruments and their History… , 1975, p. 191. 
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do manual). Frequentemente representado na iconografia mariana e processional 

das oficinas flamengas e alemãs
106

, a sua posição enviesada não permite saber 

pormenores relativos à possibilidade de se tratar de um instrumento transportável, 

sendo apenas visível o corpo e a tubaria constituída por (pelo menos) doze tubos de 

flautado aberto, numa primeira fila, mas adivinhando-se uma segunda fila. Em 

síntese, parece-nos claro que em particular este instrumento define o espaço em que 

era tocado, a igreja.  

 

     

       

   

Figs. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 - Dulcimer, anjos cantores com pergaminho com 

notação musical perceptível, flauta, harpa, órgão, triângulo, viola de arco, alaúde. 

 

 

                                                           
106

 Cf. por exemplo a muito escrita série de gravuras dedicada ao Imperador Maximiliano I (1526) 

pelo pintor e gravador alemão Hans Burgkmair (1473-1531) que apresenta um tangedor e um 

foleiro; o órgão do retábulo de Gand (1432) pela mão de Jan e Hubert van Eyck (e oficina) que 

apresenta vinte e um tubos e pegas laterais para facilmente ser transportado, etc. 
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TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

    

Figs. 119 e 120 – Nossa Senhora da Glória (pormenor). Pergaminho com notação musical 

voltado para o trio de anjos; poncif desse pormenor.  

 

Um estudo multidisciplinar revelou o recurso ao estrezido na representação de texto 

nas fímbrias do pluvial de dois anjos. Sampaio Ribeiro discorre o seguinte: «(…) 

não se trata de música a valer (..). Quanto ao conteúdo do pergaminho que se 

encontra mais ou menos perceptível, podemos enunciar que a notação quadrada é 

homogénea, repetindo-se a clave C2 em todas tratando-se, possivelmente de uma 

composição a uma só voz cujo conteúdo seja, por exemplo, «Salve Regina» ou «O 

Gloriosa»
107

. Em verdade a melodia não tem nexo, nem está de acordo com os 

cânones de antano.»
108

. Por tal, recorrendo a meios informatizados fizemos o 

decalque/poncif ao pormenor com notação musical e a conclusão a que chegamos 

foi que, obviamente ficando com a clave C2 na cauda da pauta, a restante notação 

musical não sofreu alterações. E porquê? As figuras musicais voltadas para os anjos 

que a seguram, e não para os fiéis, apresentam-se minuciosamente desenhadas e 

pintadas e rigorosamente colocadas nos espaços e nas linhas, apesar das hastes 

centradas, não sendo de invalidar a possível invenção do autor, uma vez que as 

                                                           
107

 Cf. o texto integral de O Gloriosa domina na ficha de inventário da peça ME 1450. 

108
 Cf. Mário de Sampaio RIBEIRO, «A Virgem da Glória. Suposto painel central ..., 1945, p. 23. 
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transcrições aventadas por nós, não nos afiguram com sentido. Deixamos, abaixo, 

uma das possíveis composições que poderia ter figurado nesta temática mariana. 

  

 

 

Fig. 121– Liber Usualis: «Dominica ad Completorium, Salve, Regína, A primis Vesperis Festi 

Ss. Trinitatis usque ad Nonam Sabbati ante Adventum»
109

.  

  

                                                           
109

 Cf. Liber Usualis Missae et Officii pro Dominicis et Festi cum Cantu Gregoriano, etc., Typis 

Societatis S. Joannis Evangelistae, Roma, 1951, p. 276. 



167 
 

FICHA 42 

 

 

 

Fig. 122 - A Virgem, o Menino e dois Anjos Músicos, Mestre desconhecido, MNAA, ca. 1500. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: A Virgem, o Menino e dois Anjos Músicos 

N.º de Inventário do Objecto: 1020 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido / círculo de Robert Campin? 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: ca. 1500 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 575 x L. 445  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011.  

Proveniência: Convento de Jesus, Semide. 

Fotografia: Carlos Monteiro, DDF, 1999 (painel integral); Sónia Duarte, 2010 

(outras). 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: harpa; saltério. 

Descrição: O painel de pequenas dimensões, certamente de devoção particular, 

apresenta uma composição que o aproxima da obra de Robert Campin (também 

chamado, por lapso, de Mestre de Flémalle) e seus seguidores. Numa visita à NG 

de Londres deparamos com um painel, datado ca. 1500, atribuído a um 

desconhecido seguidor de Robert Campin designado A Virgem com o Menino numa 

abside e dois Anjos que veio a revelar-se um decalque da mesma fonte gravada que 

deverá ter servido de modelo a este que agora está no MNAA, provável cópia de 

um original perdido de Campin (act. 1406 -1444) (Figs. 124 e 125). Quanto à 

composição, a Virgem, ao centro, com o Menino está ladeada por um duo de anjos 

músicos tangendo, de pé, cordofones dedilhados de música baixa. De reduzidas 

dimensões, a harpa tardo-medieval deverá ter ca. de  doze  cordas presas à consola 

e caixa de ressonância. O saltério (do latim psalterium) tocado directamente 

apresenta uma caixa de ressonância trapezoidal onde se fixam as cordas cujo n.º 

não é perceptível mas que a iconografia e a literatura nos indica que nesta altura 

oscilavam entre seis e dezasseis. Introduzido na Europa no séc. XI, Praetorius 

(1619) chama-lhe istrumento di porco pela aparência da caixa de ressonância. 

Apresentamos, abaixo, à esquerda, um decalque da pintura do imitador de Campin 

para que melhor se apreciem as semelhanças entre a do MNAA e a da NG. 
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Figs. 123 - Virgem com o Menino numa abside e dois Anjos, seguidor de Robert Campin, NG, 

ca. 1500. 

 

   

Figs. 124 e 125 – Inversão de Virgem com o Menino numa abside e dois Anjos, seguidor de 

Robert Campin, NG, ca. 1500 apresentada acima (à esquerda); a tábua do MNAA (à direita). 
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FICHA 43 

 

 

 

 Fig. 126 – Nossa Senhora do Leite, Mestre desconhecido, Casa-Museu Medeiros e Almeida, ca. 

1500. 
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Instituição/Proprietário: Casa-Museu Medeiros e Almeida, Lisboa. 

Tema: Nossa Senhora do Leite 

N.º de Inventário do Objecto: 1222 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga  

Datação: ca. 1500 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 520 x L. 360 

Estado de Conservação/Data: 

Proveniência: Colecção Barros (Porto), adquirida em leilão à Leiria & 

Nascimento, 1947. 

Fotografia: Laura Castro Caldas e Paulo Cintra / Casa-Museu Medeiros e Almeida 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: alaúde; harpa. 

Descrição: Esta pintura de pequenas dimensões pertencente a um núcleo de três 

dezenas de óleos seiscentistas e setecentistas flamengos reunidos por António 

Medeiros e Almeida, a partir de 1945. Não se conhece, por ora, qualquer 

documentação associada ao pequeno painel que nos clarifique encomenda, 

comitente, datação, destino, mas apenas o catálogo da Colecção Barros associado à 

compra, datado de 1947. A composição representa uma cena do Apocalipse 

segundo S. João (12, 1) «E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do 

sol tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua 

cabeça.»
110

 e desenrola-se num hortus conclusus apresentando, ao centro, a Virgem 

com o Menino ladeada por um duo de anjos músicos, muito frequente na temática 

mariana, um alaudista e um harpista. A Virgem é coroada, não pelo Padre Eterno 

mas por outro duo de anjos e a encimá-los encontra-se inscrito a antífona «TOTA 

PULCRA EST AMICA MEA ET» (Cântico dos Cânticos). De desenho hierático, 

possivelmente por ter sido obtido por poncif de uma fonte gravada cujo original não 

conhecemos, o painel esteve atribuído durante algum tempo a Robert Campin mais 

por questões formais e assunto iconográfico do que pela qualidade pois a solução 

plástica do painel de menor qualidade afasta a possibilidade de se tratar de obra 

                                                           
110

 BÍBLIA SAGRADA, 3.ª
 

ed., Lisboa/Fátima, Difusora Bíblica, 2002. 
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desse Mestre mas de algum discípulo seu ou a alguém do círculo de Gerard David 

(Figs. 127 e 128) ou mesmo do círculo do Mestre da Madona de André (ca. 1500, 

no Museu Thyssen-Bornemisza). De reduzidas dimensões, o alaúde apresenta um 

formato periforme, um braço curvo e cravelhal flectido, caixa de ressonância 

volumosa onde são visíveis as primeiras aduelas não sendo possível saber o n.º de 

cordas. Do lado oposto, uma harpa tardo-medieval semelhante às representadas nas 

fichas de inventário anteriores. Este duo repete-se em dezenas de pinturas 

flamengas coevas como nos ilustram as pinturas de Gerard David (Fig. 128), cuja 

minúcia permitiu que em estudos recentes se identificassem edifícios da cidade de 

Bruges, certamente aplicada na representação de aspectos musicais. 

 

 

   

Figs. 127 e 128 – Virgem com o Menino e uma Fonte, Jan van Eyck, Royal Museum of Fine 

Arts, ca. 1439; A Virgem, o Menino e quatro anjos, Gerard David, The Metropolitan Museum 

of Art, ca. 1510-15. 
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Fig. 129 -Tríptico da Virgem com o Menino e dois anjos músicos, Mestre desconhecido do 

Tríptico de Morrison, MNAA, ca. 1500-1515. 

 

           

Figs. 130 e 131  - Tríptico da Virgem com o Menino e dois anjos músicos (pormenores do painel 

central). Anjo com alaúde (?); Anjo com uma rabeca.  
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Tríptico da Virgem com o Menino e dois anjos músicos 

N.º de Inventário do Objecto: 1277 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido / círculo de Hans Memling  

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: ca. 1500-1515 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1380 x L. 980 / Volantes: A.1400 x L. 450 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010.  

Proveniência: Mosteiro da Madre de Deus, Lisboa, 1912. 

Fotografia: José Pessoa, DDF, 1997 (tríptico); Sónia Duarte, 2010 (pormenores). 

Descritores: Tríptico - Virgem com o Menino e dois anjos músicos (painel central) 

e São João Baptista (volante esquerdo) e São João Evangelista (volante direito). 

Aspectos Musicais: alaúde (?); rabeca.  

Descrição: Este tríptico foi (re)descoberto por José de Figueiredo
111

, em 1931,  e  

atribuído pelo próprio ao Mestre do Tríptico de Morrison
112

. Muito repintado e alvo 

de uma profunda intervenção, por parte de Luciano Freire, o painel central 

apresenta dois cordofones, um dedilhado e outro friccionado. Do alaúde, 

instrumento cuja iconografia ocidental remonta a meados do séc. XIII, é visível 

parte da caixa de ressonância em cujo tampo harmónico se destacam três aberturas 

sonoras - uma central circular (roseta) e duas laterais elípticas – e parte do bojo. 

Dispostas sobre o tampo contam-se seis ordens de cordas, cinco duplas e uma 

simples. Do lado oposto, outra figura tange uma rabeca encostada ao ombro, sendo 

visível a parte côncava do tampo harmónico e uma das extremidades do arco. 

Trata-se de um duo inusual na iconografia musical quinhentista
113

 que se encontra 

hierarquicamente representado, isto é, o alaúde é tangido por um anjo com 

dalmática junto da Virgem e do Menino, e a rabeca por um anjo vestido com uma 

túnica, num plano mais recuado da cena em espaço semi-fechado.  

                                                           
111

 José de FIGUEIREDO, Metsys e Portugal, Lisboa, s.ed., 1931.  

112
 Nome convencional criado por Friedländer para este ignoto Mestre. Cf. Max FRIEDLÄNDER, 

Die altniederländische Malerei, Berlim, s. ed., 1924, p. 37.  

113
 Vide uma das excepções precisamente na pintura Virgem com o Menino e dois anjos músicos de 

Gerard David, na Öffentliche Kunstsammlung, Basle, representando este duo de cordofones. 
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Fig. 132 – Senhora das Neves, Francisco Henriques, MNAA, ca. 1508-11. 

  



176 
 

Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Nossa Senhora das Neves 

N.º de Inventário do Objecto: 358 Pint 

Autoria: Francisco Henriques 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga  

Datação: ca. 1508-11 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1780 x L. 1300 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: capelas laterais da Igreja do Convento de S. Francisco, Évora. 

Fotografia: José Pessoa, DDF, 1997. 

Descritores: Conjunto de seis pinturas provenientes de um altar das capelas laterais 

da Igreja de S. Francisco de Évora: A Virgem entre Santa Julita e S. Querito, 

Daniel libertando Susana, Aparição de Cristo a Madalena, S. Cosme, S. Tomé e S. 

Damião, Pentecostes e Nossa Senhora das Neves.   

Aspectos Musicais: canto; livro aberto com notação musical imperceptível. 

Descrição: Esta tábua, inserida na grande empreitada a expensas de D. Manuel I, 

apresenta um assunto iconográfico raro no contexto da arte portuguesa 

quinhentista. Um dos exemplos mais remotos que se conhecem saiu da oficina de 

Masolino da Panicale (ca. 1383 – ca. 1447) e expõe-se hoje na Pinacoteca de 

Nápoles. Esta tábua do MNAA retrata o milagre ocorrido no Monte Esquilino 

através da representação da Virgem e dos milagres. Em 2.º plano representa-se a 

aparição da Virgem a João Patrício e sua mulher; em 3.º plano a edificação de 

Santa Maria Maggiore com a presença do Papa Libério acolitado por um cardeal, 

um bispo, e um fidalgo, no Esquilino. Giza-se neste monte, precisamente onde 

havia neve, o local onde deveria ser construída a nova igreja, acontecimento que o 

povo vem testemunhar e que membros do clero dispostos em redor do livro de 

música cuja notação musical é imperceptível, representados no extremo direito 

superior por quatro cantores tonsurados, asseguram a participação musical no 

acontecimento que então decorre. Este detalhe da composição indica que à 

semelhança do painel de S. João Baptista de Tomar (que retomaremos adiante) era 

comum a prática do canto litúrgico nos diversos tipos de celebrações.  
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Fig. 133 – A Virgem, o Menino e dois anjos, Mestre desconhecido, MNAA, ca. 1520-25. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: A Virgem, o Menino e dois Anjos 

N.º de Inventário do Objecto: 29 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: ca. 1520-25 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1250 x L. 860 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Mosteiro do Paraíso de Évora (?) 

Fotografia: Susana Campos, MNAA (pormenores do desenho subjacente); Sónia 

Duarte, 2010 (pormenor do livro aberto e integral). 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: rabeca; flauta; livro aberto com notação musical. 

Descrição: A tábua esteve atribuída, por João Couto, e durante algum tempo ao 

mestre hieromita luso-flamengo Frei Carlos, e que estudos recentes de 

reflectografia de infravermelhos vieram pôr em causa. Proveniente de um convento 

extinto, possui vestígios de queimaduras de velas no suporte e camada cromática, 

visíveis, sobretudo, nas vestes e perna direita da Virgem. Quanto à composição, 

aproxima-se em termos formais de algumas obras saídas das escolas de Gerard 

David, Dirk Bouts, Rogier van der Weyden ou Quinten Metsys, apresentando, ao 

centro, a Virgem entronizada com o Menino ao colo ladeada por dois anjos 

músicos e em ambiente de hortus conclusus. A minúcia descritiva dos 

panejamentos, ourivesaria ou flora é semelhante à aplicada nos instrumentos 

musicais e à notação musical do livro aberto. Apresenta assim, do lado esquerdo, 

um cordofone friccionado, uma rabeca, e do lado oposto uma flauta.Tratam-se, de 

dois instrumentos musicais geralmente associados a contextos pastoris. Com caixa 

de ressonância piriforme e feita de uma só peça em madeira, a rabeca, apresenta, 

sobre o tampo harmónico côncavo duas aberturas sonoras em „C‟ e sobre o qual se 

dispõe cinco cordas, duas duplas e a última simples. No cravelhame, parcialmente 

escondido, contam-se apenas três cravelhas. Do lado oposto, representa-se uma 

flauta, instrumento de música baixa, cuja análise do desenho subjacente parece 
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indicar ter sido feita de várias peças de madeira, sendo visível, quer no desenho 

subjacente, quer na própria camada cromática, o bisel e sete orifícios no tubo, 

sendo o último duplo. Este duo é mais ou menos recorrente na arte ocidental  

coetânea, nomeadamente na xilogravura de Albrecht Dürer, vide, por exemplo,  

Homens no banho (ca. 1496-97), hoje no British Museum, em cuja composição se 

representam vários homens de várias idades no ritual do banho comum, de resto 

tema iconográfico onde é frequente a inclusão de iconografia musical para ressaltar 

o ambiente festivo e orgástico
114

.   

 

 

    

Figs. 134 e 135 - A Virgem, o Menino e dois anjos (pormenores), MNAA. Desenho subjacente 

do anjo com flauta, através de exames de reflectografia de infravermelhos, sendo visível o 

orifício duplo
115

. 

 

                                                           
114

 Cf. Albert AUSONI, La Música…, p. 315. 

115
 Gentilmente cedidas pela conservadora-restauradora Susana Campos. 
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TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

Fig. 136 - A Virgem, o Menino e dois Anjos (pormenor), MNAA. Detalhe do pentagrama com 

notação musical e texto imperceptível.  

 

A notação musical presente nesta tábua tem sido ignorada pela crítica como 

usualmente acontece nas restantes tábuas que compõe este corpus, possivelmente 

devido aos desgastes que apresenta e que não permitirem aventar conclusões 

positivas. Maior fortuna teve o Prof. Dr. Colin Slim que ao analisar quatro pinturas 

no seu trabalho Painting Music in the Sixteenth Century
116

, nomeadamente, no 

capítulo Paintings of lady concerts and the transmission of ‘Jouissance vous 

donneray’, estudou a representação de um livro aberto contendo uma chanson 

francesa perfeitamente identificável, com texto de Clément Marot, musicado por 

Claudin Sermisy, executado por uma flautista (flauta transversal), numa pintura 

datada de ca. 1520-25, por sua vez atribuída a um ignoto Mestre 

convencionalmente chamado Mestre das Meias-Figuras Femininas (possivelmente 

Jean Clouet). Apesar do tipo de notação e datação desta analisada por Slim ser 

                                                           
116

 Neste trabalho de 358 páginas Colin Slim analisa alguns exemplos de notação musical presente, 

sobretudo, em temática de cariz profano. 
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coincidente com a que está no MNAA, não vemos qualquer semelhança entre as 

duas composições. Os exames de reflectografia de infravermelhos que temos ao 

nosso dispor também não mostram com detalhe a composição musical. Por tal, não 

dispomos de dados suficientes para aventar a composição por onde segue o anjo-

flautista que julgamos poder ter sido copiada de uma fonte secundária original. Seja 

como for, a composição apresenta um pautado de quatro linhas e três espaços 

paralelos e equidistantes predominando figuras musicais ligeiramente rombóides, 

quase sempre semínimas, em escrita ascendente-descendente, por terceiras. Pelos 

motivos que enumeramos em primeiro lugar, decidimos não apresentar o resultado 

das transcrições tentadas que não nos permitiram chegar a porto desejado. 
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Fig. 137 - Santa Família e Anjos com Santa Catarina e Santa Bárbara, Mestre desconhecido, 

círculo de Jan Gossaert, MNAA, ca. 1520-25. 

 

 

       

Figs. 138, 139 e 140 - Santa Família e Anjos com Santa Catarina e Santa Bárbara (pormenores 

do painel central). Anjos músicos: rabeca, harpa, alaúde, flauta, clavicórdio.  

 



183 
 

Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Santa Família e Anjos com Santa Catarina e Santa Bárbara 

N.º de Inventário do Objecto: 1479 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido do círculo de Jan Gossaert 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: ca. 1520-25 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 500 x L. 315 (painel central com moldura) 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010.  

Proveniência: Mosteiro da Madre de Deus, Xabregas, Lisboa; Palácio das 

Necessidades (colecção de D. Fernando II, Saxe-Coburgo-Gota-Koháry), Lisboa, 

1913. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Tríptico. 

Aspectos Musicais: rabeca; harpa; canto; alaúde; flauta; clavicórdio (manicórdio). 

Descrição: Provável objecto de devoção privada devido às reduzidas dimensões 

que a pintura apresenta, não há documentação que comprove a autoria ou o 

comitente, e estudos recentes do historiador de arte Walter Gibson
117

 (entre outros 

como Lars Hendrikman) vieram contrariar as atribuições feitas a Jan Gossaert por 

Joaquim de Vasconcelos ou Max Friedländer, apontando nítidas diferenças 

estilísticas entre o desenho desta pintura do MNAA com outras do mesmo Mestre. 

Seja como for, esta sacra conversazione contínua aos dois volantes apresenta 

diversos instrumentos musicais de música baixa no painel central, ou seja, na 

representação da cerimónia da coroação da Virgem como rainha e mãe de Cristo. O 

primeiro instrumento, um cordofone friccionado, assemelha-se a uma rabeca pela 

habitual morfologia - tampo côncavo com duas aberturas sonoras em „C‟, cavalete 

e estandarte - mas apresentando-se ricamente trabalhada, distinguindo-se, assim, de 

qualquer uma das rabecas tangidas por pegureiros, personagens a que estão 

associados durante esta época, e que aparecem ao longo do corpus. Um dos erros 

de execução deste cordofone está no facto do instrumentista friccionar as cordas 

                                                           
117

 Walter S. GIBSON, «Jan Gossaert: the Lisbon triptych reconsidered», in Semelous 

Netherlanders Quaterly for the History of Art, vol. XVII, n.º 2/3, 1987. 
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precisamente em cima do cavalete (!). Segue-se um outro cordofone, uma harpa, da 

qual é visível parte da consola e algumas cravelhas que deverão ser em n.º vinte e 

quatro e que pela face ligeiramente túrgida do anjo parece cantar fazendo-se 

acompanhar por este cordofone. Mais recuado está outro duo de anjos sendo que o 

primeiro executa um alaúde, do qual é visível a caixa piriforme com respectiva 

abertura sonora sobre o tampo harmónico, algumas aduelas e o cravelhame flectido. 

À semelhança do anjo-harpista também este parece acompanhar o instrumento com 

o canto. Segue-se uma flauta, aerofone construído de madeira, e nela visível o bisel 

não sendo perceptível o n.º de orifícios. Por fim, representa-se, em primeiro plano, 

um cordofone de tecla, semelhante a um clavicórdio. Este encontra-se com o tampo 

semi-aberto permitindo-nos visualizar o seu interior, nomeadamente, as cravelhas e 

as cordas, não sendo, no entanto, possível contá-las. Este instrumento cujas origens 

remontam à Idade Média, resultado do desenvolvimento do seu antecessor, o 

monocórdio - que como o nome indica era constituído por uma só corda - usado por 

teóricos medievais, tinha um carácter didáctico e experimental. A iconografia 

musical e a tratadística têm vindo revelar que o clavicórdio surgiu nos primeiros 

anos do séc. XVI
118

 sendo possível que esta representação seja a mais antigo 

exemplo que se encontra em Portugal, numa pintura sobre madeira. Seguidamente, 

apresentamos um clavicórdio representado numa pintura de escola portuguesa, em 

Tarouca. Nota: Colocamos entre parêntesis e itálico o termo manicórdio por ser o 

termo usado indistintamente nas fontes literárias para designar clavicórdio, como já 

havíamos referido no Capítulo IV, do vol. I. 

 

 

 

  

                                                           
118

 No entanto, a tratadística revelou, igualmente, desenhos de mecanismos do que se pensa ser um 

clavicórdio, datado de ca. 1435-40, pela mão de Arnault Zwolle, erudito da corte de Borgonha 

(físico, organista, astrónomo, astrólogo). Sobre este assunto cf. Thomas STEINER, «Instruments à 

claviers – expressivité et flexibilité sonore» in Actes des Rencontres Internationales harmoniques, 

Lausanne, 2002, p. 90. 
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Fig. 141 – A Virgem com Menino e Anjos, Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca, Gaspar 

Vaz, ca. 1530-35. 

 

    

Figs. 142 e 143 – A Virgem com Menino e Anjos (pormenores): manicórdio, harpa, canto e 

livro aberto com notação musical imperceptível. 
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Instituição/Proprietário: Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca 

Tema: Virgem entronizada com o Menino e anjos músicos  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Gaspar Vaz (documentada) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: ca. 1530-35 

Suporte: madeira de castanho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1430 x L. 955  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: in situ 

Descritores: Políptico constituído por seis tábuas: Anunciação; Virgem 

entronizada com o Menino e anjos músicos; Natividade; Epifania; Busto de Cristo, 

de S. Pedro e S. João Evangelista; Apresentação de Jesus no Templo. 

Fotografia: Desconhecido, 2009. 

Aspectos Musicais: clavicórdio (manicórdio); canto; livro aberto com notação 

musical imperceptível; harpa. 

Descrição: O políptico, saído das mãos de Gaspar Vaz, aprendiz de Jorge Afonso 

na oficina de Lisboa e colaborador de Vasco Fernandes, encontra-se na primeira 

capela do lado da Epístola na igreja do Mosteiro. O painel, envolto em gorda talha 

posterior, representa a Virgem entronizada com o Menino ao colo ladeada por anjos 

músicos. O primeiro tange um clavicórdio - designado manicórdio nas fontes 

literárias coetâneas, como temos vindo a referir ao longo deste trabalho - 

instrumento de tecla que apresenta uma caixa rectangular ricamente decorada e 

tampo aberto permitindo que se vejam parcialmente as cravelhas, cordas e teclado. 

No lado oposto, um anjo com um rico drap d’honneur tange uma harpa portátil da 

qual é visível a consola e a caixa. Atrás deste, um quarteto canta por um livro 

aberto do qual não é perceptível notação musical, mas vagamente a existência de 

texto onde parece constar a palavra «tecum» (convosco; Dominus Tecum?) e uma 

outra série de caracteres imperceptíveis dada a altura a que o painel se encontra do 

solo. Seja como for, todos os instrumentos representados são de música baixa, em 

consonância com o ambiente de sacra conversazione e, a avaliar pelas faces 

ligeiramente túrgidas, todos parecem cantar acompanhados pelos dois cordofones. 
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Fig. 144 – Virgem do Leite com Menino e Anjos, Mestre desconhecido, MNAA, ca. 1520-35. 

 

    

Figs. 145 e 146 – Virgem do Leite com Menino e Anjos (pormenor). Livro aberto muito 

repintado e repleto de craquelures com vestígios de notação musical. É visível no canto 

superior esquerdo a inscrição «TIPEL» ou «TIPLE».  



188 
 

Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Virgem do Leite com Menino e Anjos 

N.º de Inventário do Objecto: 850 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: oficina luso-espanhola? 

Datação: ca. 1520-35 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1450 x L. 1118 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010. 

Proveniência: convento extinto? 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: canto; livro aberto com vestígios de notação musical e 

caracteres. 

Descrição: Pintura de boa oficina portuguesa ou luso-espanhola, ainda pouco 

escrita, apresenta-se bastante repintada e são inúmeros os destacamentos na camada 

cromática, entretanto, enegrecida. Representa, ao centro, a Virgem de seio nu com 

o Menino ao colo, ladeada por um quarteto de anjos cantores (para além do duo de 

anjos que a “coroam” e de outro vestido com rica dalmática transportando uma 

oferenda e apontando para o Menino). Os quatro anjos cantam a partir de um livro 

aberto onde é perceptível, na margem esquerda, o termo tiple (os destaques que a 

camada cromática apresenta parece induzir em tipel, termo que desconhecemos). 

Seja como for, o termo tipre (ou tiple) designa a voz mais aguda de um conjunto 

polifónico, como o próprio termo indica, a três vozes (e não quatro). Destaque para 

o cantor do meio que marca, em simultâneo, o tactus. A notação musical está 

inacabada e só um estudo profundo nos poderia mostrar o desenho preparatório e 

revelar mais detalhes. O pautado é pura invenção ou da própria oficina de pintura 

ou já fruto de um restauro criativo a avaliar pela notação musical diferenciada. Se 

no verso da esquerda apresenta um pautado inacabado com cinco linhas paralelas 

mas não equidistantes e notação musical rebuscada e sem texto, do lado oposto, 

apresenta apenas uma, duas ou três linhas de desenho livre, onde se colocam 

figuras musicais ora ligeiramente redondas, ora rombóides. A margem do verso da 
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primeira página à esquerda está escrito «TIPLE», termo recorrente nas fontes 

literárias relativa às capelas das Sés, usado para se referir aos moços tiples. 

  

 

 

 

Fig. 147 – Virgem do Leite com Menino e Anjos (pormenor). Quatro anjos tiples, um deles, ao 

centro, marcando o tactus.   
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Fig. 148 - A Virgem, com o Menino e anjos músicos, Vasco Fernandes, Igreja de Santa Maria 

de Aldeia Viçosa, ca. 1530-35. 

 

 

  

Figs. 149 e 150  -  A Virgem, com o Menino e anjos músicos (pormenores). Duo de charamelas e 

alaúde. 
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Instituição/Proprietário: Igreja de Santa Maria de Aldeia Viçosa, Guarda. 

Tema: A Virgem, o Menino e anjos músicos 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Vasco Fernandes (atrib.) 
119

 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Viseu 

Datação: ca. 1530-35  

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo  

Dimensões (mm): A. 140 x L.135 cm 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010 (apresenta inúmeros destacamentos 

na camada cromática, aberturas provocadas pelo movimento próprio da madeira, 

perda de função das caudas de andorinha).  

Proveniência: in situ 

Fotografia: Sónia Duarte e Rui Sousa, 2010. 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: duas charamelas; alaúde; pergaminho com notação musical. 

Descrição: O painel encontra-se na parede lateral da capela-mor, do lado do 

Evangelho, na igreja anteriormente designada de Nossa Senhora dos Prazeres do 

Porco. Trata-se de uma provável encomenda de Estêvão de Matos, um criado, 

escudeiro e “corregedor” chanceler da corte de D. João III, que jaz nesta igreja, 

como se pode ler in situ «AQUI JAZ ESTÊVÃO DE MATOS E SVA MOLHER 

ISABEL GILL O QVAL FOI CRIADO DOS REIS DOM MANUEL E DOM 

JOÃO III E FOI CHANCEREL [sic] E PROMOTOR DE JUSTICA EM A 

CORREICÃO DA GUARDA O QVAL FALECEO NA ERA DE MIL 

QUINHENTOS E SESSENTA», adivinhando-se o papel preponderante que o 

nobre deverá ter tido naquela vila ou na região da Guarda, por altura do episcopado 

de Dom Jorge de Melo (1519-1548). A composição representa a Virgem com o 

Menino num ambiente de hortus conclusus, “coroada” por anjos e ladeada por 

outros, músicos. Relativamente aos aspectos musicais, onde são visíveis inúmeros 

erros organológicos, representa-se, primeiramente, um duo de charamelas (e não 

flautas, nem trombetas como já se aventou) facilmente identificáveis pela presença 

                                                           
119

 A atribuição não é consensual. Cf., por exemplo, Primitivos Portugueses 1450-1550: O século de 

Nuno Gonçalves, Catálogo da Exposição, 2010, p. 195. 
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de uma fontanela ou barrilete, peça de madeira fina que envolve e protege a chave 

exposta no tubo cónico de madeira. Apesar da pintura se encontrar em lugar alto, 

impossibilitando uma fotografia frontal rigorosa (ainda que tenhamos usado alguns 

recursos), é possível perceber que cada tubo apresenta nove orifícios (!) e que 

existe, em cada uma delas, uma pirueta. Do lado oposto, representa-se um pequeno 

alaúde, de braço estreitíssimo, sobre o qual se dispõe treze cordas – seis duplas e a 

última simples – e que se estendem sobre o tampo harmónico trabalhado com uma 

rosácea. Por último, um anjo marca a solfa por um pergaminho onde já não é 

perceptível parte do pentagrama nem do texto, e, por ora, impossível decifrar o seu 

significado.  

 

TRANSCRIÇÃO E EDIÇÃO 

 

  

Fig. 151 - A Virgem, com o Menino e anjos músicos (pormenores): pergaminho com notação 

musical. 

 

Apesar do desgaste, das manchas coloridas a encarnado do pentagrama 

praticamente sumidas, é possível perceber que se tratam de quatro linhas e três 

espaços. Apesar dos esforços para uma análise deste pormenor a partir dos exames 

de reflectografia de infravermelho, tal acabou por ser possível, mas infrutífera. 

Também devido ao desnível do próprio desenho houve impossibilidade de restituir 

as linhas onde se encontram colocadas as figuras. É possível que um estudo 

rigoroso do desenho subjacente nos possa vir revelar o bom desenho desta 

composição e quiçá um texto. 
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Fig. 152 - Virgem com Menino e Anjos, Gregório Lopes, MNAA, 1536-39. 

 

 

Fig. 153 - Virgem com Menino e Anjos (pormenor). Anjos músicos em segundo plano: 

cordofone dedilhado não identificado, rabeca, alaúde e sanfona. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Virgem com o Menino e Anjos 

N.º de Inventário do Objecto: 30 Pint 

Autoria: Gregório Lopes (documentada) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa 

Datação: 1536-39 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1250 x L. 1670 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Convento de Cristo, Tomar. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010 (integral); Susana de Campos, MNAA (desenho 

subjacente). 

Descritores: Conjunto retabular. 

Aspectos Musicais: alaúde; canto; cordofone dedilhado não identificado; rabeca; 

alaúde; sanfona.  

Descrição: Esta pintura documentada de Gregório Lopes integrou a série que o 

pintor régio executou, entre 1536 e 1539, para os altares da Charola do Convento 

de Cristo, em Tomar. Tradicionalmente designada Virgem do Paraíso, representa a 

Virgem com o Menino e anjos num hortus conclusus onde se destacam vários 

cordofones, havendo inclusive combinações que o pintor já havia feito noutras 

ocasiões, nomeadamente, do alaúde com a rabeca. Um dos pioneiros na introdução 

de valores estéticos maneiristas, reconhecíveis aqui pelo serpentinato da Virgem ou  

na arquitectura da fons vitae em segundo plano, Gregório Lopes, transfere esses 

valores para os aspectos musicais alongados. No primeiro plano, representa um duo 

de anjos cantores acompanhados ao alaúde que o primeiro executa. Este cordofone 

dedilhado, alongado, quase disforme e minuciosamente descrito, apresenta uma 

caixa de ressonância amendoada com tampo harmónico decorado com aberturas 

sonoras, braço com escala ricamente trabalhada e sobre os quais se dispõem treze 

cordas - seis duplas e a última simples - e pousa uma mosca. No cravelhame, 

flectido, estão visíveis apenas quatro cravelhas (?), provavelmente devido a um 

desgaste. No segundo plano, junto da fons vitae, recorre igualmente ao chiaroscuro 

para representar mais quatro cordofones tocados por anjos músicos. O primeiro 
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executa um cordofone dedilhado do qual apenas é visível parte do braço, faltando a 

camada original hoje coberta por trateggio, por se tratar de uma zona queimada por 

velas. O que lhe segue executa um pequeno cordofone friccionado muito 

semelhante, quer no aspecto, quer pela técnica de execução, a uma rabeca. O 

terceiro executa outro cordofone dedilhado estilizado, um alaúde, que apresenta um 

braço muito comprido rematado por um cravelhame flectido. A posição da mão 

esquerda no cravelhal indica que está a afinar o instrumento, uma representação 

única no panorama do corpus. Seguidamente, um outro anjo segura um arco 

decorado com uma fita que à primeira vista induz-nos em erro porque se assemelha 

a uma pandeireta tratando-se, indubitavelmente, de um arco usado para 

malabarismos com animais como nos comprova representações coevas noutras 

manifestações artísticas (Figs. 155 e 156
120

). Por fim, representa-se uma sanfona, 

cordofone de tecla cuja origem parece estar no organistrum, altura em que era 

executada por dois intérpretes, um para a manivela e outro para o teclado
121

. Uma 

das funções comprovadas pelas fontes diz respeito ao seu uso na música religiosa 

estando associado ao canto. Algumas referências dão conta do seu uso na corte, 

parecendo ter caído em desuso e passando a associar-se à corte. Durante o 

Renascimento é adquirida por mendigos itinerantes e músicos cegos ambulantes, 

como nos mostra a iconografia da época, voltando a estar associada aos estratos 

mais altos no séc. XVIII, como também nos comprovam várias fontes coetâneas. 

 

 

 

                                                           
120

 No fólio 140 verso do manuscrito iluminado da Crónica de D. João I, António de Holanda 

(atrib.) hoje na Biblioteca Nacional de Madrid, cujas miniaturas se atribuem a António e Holanda, 

representa-se um jogral/saltimbanco com um arco na mão esquerda fazendo malabarismo com o 

canídeo de que se faz acompanhar. Na mão direita segura uma sanfona, que apesar de estilizada, é 

possível reconhecer pelo teclado e manivela.   

121
 Veja-se o exemplo representado no Pórtico da Glória, Santiago de Compostela. 
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Fig. 154 - Virgem com o Menino e Anjos (pormenor). Figura de costas segurando um 

cordofone dedilhado sendo parcialmente visível o braço do instrumento numa zona queimada 

por velas e coberta de trateggio.  

 

      

Figs. 155 e 156 - Crónica de D. João I, ca. 1530, pormenor com jogral/saltimbanco com 

sanfona e arco; Virgem com Menino e Anjos (pormenor), inv. 30 Pint, com um duo de anjos, o 

primeiro fazendo malabarismos com um canídeo e o segundo executando uma sanfona.  

  



197 
 

FICHA 52 

 

 

 

Fig. 157 – Nossa Senhora das Neves com doador, autor desconhecido de oficina transtagana, 

colecção particular, ca. 1540-50. 
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Instituição/Proprietário: Colecção particular de Álvaro Sequeira Pinto, Porto. 

Tema: Nossa Senhora das Neves com doador 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido. 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina transtagana 

Datação: ca. 1540-50  

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1655/1660 (há um desnível) x L. 1100 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Adquirido num leilão, no Porto, no ano 2000. 

Descritores: Poderá ter pertencido a um tríptico
122

 

Aspectos Musicais: viola de mão 

Descrição: Este painel representa, em primeiro plano, a Virgem com o Menino 

ladeada por um anjo instrumentista e por uma jovem figura de rosto terçado em 

genuflexão e de mãos postas. Poderá tratar-se da figura do doador ou de um 

descendente dos doadores que estariam representados nos volantes desse painel 

(Cf. nota de rodapé). Definido por Vítor Serão como próximo do estilo de Diogo de 

Contreiras, o painel, representa, em segundo plano e do lado esquerdo, o casal 

patrício romano e, do lado direito, o milagre da Neve no mês de Agosto. A 

representação deste milagre é rara na pintura portuguesa (outro exemplo é a pintura 

mural de Vilar de Perdizes, 1571) e igualmente rara é a presença deste cordofone 

dedilhado na pintura portuguesa que se assemelha a uma vihuela, instrumento 

usado por esta altura para acompanhar o canto. Comparativamente à viola de mão 

da Misericórdia de Abrantes, que vimos anteriormente, a do Porto apresenta uma 

caixa de ressonância de pequenas dimensões, seis ordens - cinco cordas duplas e 

uma simples -, um enfranque acentuado e o braço bastante comprido, rematado por 

um cravelhal onde são visíveis apenas nove cravelhas. Este instrumento, associado 

a ambientes aristocráticos, diferencia-se da guitarra que nesta altura possuía apenas 

quatro ordens precisamente pela afinação e n.º de cordas.  

                                                           
122

 Sobre o retrato do doador Cf. Pedro FLOR, A arte do retrato em Portugal nos séculos XV e XVI, 

Lisboa, Assírio & Alvim, 2010, pp. 289-290. 
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Fig. 158 – Nossa Senhora do Leite, Mestre da Lourinhã (atrib.), Casa-Museu Medeiros e 

Almeida, 1.º quartel do séc. XVI. 
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Instituição/Proprietário: Casa-Museu Medeiros e Almeida 

Tema: Nossa Senhora do Leite 

N.º de Inventário do Objecto: 1220 

Autoria: Mestre da Lourinhã (atrib.)
123

 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga 

Datação: 1.º quartel do séc. XVI 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1330 x L. 740  

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Desconhecida 

Descritores: Desconhecido 

Aspectos Musicais: flauta; livro aberto com notação imperceptível; alaúde. 

Descrição: Este painel está actualmente exposto no oratório privado da casa de 

Medeiros e Almeida, hoje Casa-Museu. Está atribuído ao Mestre da Lourinhã, um 

artista de formação nórdica, estabelecido em Lisboa nos alvores de Quinhentos. A 

composição apresenta a Virgem entronizada amamentando o Menino, ladeada por 

dois anjos músicos. O da esquerda aponta com uma frauta na mão da qual é visível 

a campânula e o último orifício que parece ser duplo. Na outra mão, apresenta um 

livro aberto com vestígios de notação musical, imperceptível, face às reduzidas 

dimensões. Do lado oposto, outro anjo segura um fruto com uma mão e, com a 

outra, um cordofone do qual é apenas visível o cravelhal flectido contando-se 

apenas nove cravelhas e parte do braço, tratando-se, claramente de um alaúde, 

outro instrumento de música baixa. O primeiro instrumento, um aerofone de aresta, 

também chamado flauta doce, apresenta geralmente sete orifícios e o último duplo. 

Praetorius refere-o como um instrumento usado também para reforçar as partes 

vocais o que se coaduna com a presença do livro. Em suma, representam-se dois 

instrumentos de música baixa adequados ao assunto mariano representado.  

 

 

 

                                                           
123

 Cf. Manuel BATORÉO, Mestre da Lourinhã…pp. 144-146. 
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Fig. 159 – Virgem do Leite e dois Anjos, Mestre desconhecido, MNAA, ca. 1530-50.  
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Virgem do Leite e dois Anjos 

N.º de Inventário do Objecto: 298 Pint 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola espanhola (?) 

Datação: ca. 1530-1550 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2050 x L. 1340 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010.  

Proveniência: Desconhecida. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: alaúde; charamela; aerofones na decoração. 

Descrição: Esta pintura apresenta incontáveis destacamentos na camada cromática 

que, apesar disso, não escondem a qualidade deste painel. A Virgo lactans é uma 

das múltiplas variantes do culto da Virgem havendo representações desde o séc. III 

na arte ocidental, e do séc. XIV em diante, na escultura portuguesa. Esta 

representação relaciona-se com a dupla natureza divina e humana, da Virgem e de 

Cristo, e apresenta a Virgem entronizada ladeada por dois anjos músicos. O da 

esquerda tange um alaúde de cinco ordens, caixa de ressonância amendoada, 

dispondo-se sobre o tampo harmónico nove cordas. Deste instrumento são visíveis 

as primeiras aduelas e uma abertura circular no tampo harmónico cujo trabalhado 

foi desaparecendo com a camada cromática. Do lado oposto, praticamente apagado, 

está um aerofone. Apenas se vê parcialmente o tubo cónico (onde parece figurar 

um barrilete) terminando em pavilhão largo, devendo tratar-se de uma charamela. 

A rematar o trono onde se senta a Virgem com o Menino, encontram-se dois putti 

que executam um sopro cada um e que se assemelham a duas trombetas rectas. Este 

tipo de decoração é frequente na escola espanhola, italiana e flamenga da época 

como nos comprova a iconografia coetânea.  
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Fig. 160 - Virgem com o Menino e Anjos Músicos, Mestre desconhecido, Santuário de Brotas, 

ca. 1560. 
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Instituição/Proprietário: Santuário de Nossa Senhora de Brotas, Mora. 

Tema: Virgem com Menino e Anjos Músicos [Nossa Senhora de Brotas] 

N.º de Inventário do Objecto: MO.SB.1.001 pin 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de fabrico: escola portuguesa / oficina provincial 

Datação: ca. 1560 

Suporte: madeira  

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2390 x L. 1890 (com moldura) 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010. 

Proveniência: Desconhecida 

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Deverá ter integrado um conjunto maior, desconhecido. 

Aspectos musicais: livro aberto com texto e notação musical; viola da gamba; 

alaúde; charamela. 

Descrição: Esta tábua de grandes dimensões encontra-se exposta na parede lateral, 

do lado da Epístola, do santuário de peregrinação da freguesia de Brotas, 

construído na 1.ª metade do séc. XV pela povoação da região em sinal de 

agradecimento pelo milagre da vaca, como consta de uma lenda. Desconhecida 

qualquer documentação que comprove autoria, datação ou proveniência, trata-se de 

uma composição com uma forte função catequética mostrando uma invocação 

mariana pouco frequente, da qual restam vestígios nalgumas regiões de Portugal 

como Montemor-o-Novo, Viana do Alentejo, Elvas ou Redondo. A composição 

divide-se, na horizontal, em dois planos: o inferior, documentando o milagre da 

vaca que havia caído da barroca de Brotas a que Nossa Senhora restituiu vida, 

salvando o único sustento da família de um pastor (segundo a literatura panegírica 

do séc. XV) e, no lado oposto, o olhar incrédulo de alguns fiéis perante o milagre 

sucedido; no plano superior, a Virgem, ladeada por sete anjos músicos, amamenta o 

Menino. Do lado esquerdo, representa-se um quarteto de anjos cantores que 

seguem por um livro aberto onde se pode ler AVE MARIA PLENA GRATIA 

DOMI[NVS] TECVM BENEDICTA TV IN MVLI[ERIBVS], uma peça mariana 

para ser cantada durante o ofertório no Domingo do Advento. A contrapor, do lado 

direito, apresenta-se um trio instrumental: o primeiro tange uma viola da gamba, 
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instrumento de corda friccionada, com apenas quatro cordas dispostas desde o 

tosco estandarte sobre a caixa de ressonância, pelo cavalete e até ao braço dividido 

em cinco trastes. O cravelhame está rematado com um motivo zoomórfico e são 

visíveis oito cravelhas (!) que não correspondem ao n.º de cordas, tratando-se 

claramente de uma invenção. Segue-se outro instrumento de música baixa, um 

alaúde. Apresenta uma abertura circular no tampo da caixa de ressonância, braço 

curto rematado por um cravelhame flectido sobre os quais se dispõem seis cordas 

simples, um dos erros de organologia. A finalizar o conjunto representa-se um 

instrumento de sopro de música alta, uma charamela que apresenta alguns orifícios 

dianteiros no tubo e um remate em pavilhão. Neste caso, somente a pirueta a 

permite distinguir de uma flauta. Em síntese, o conjunto não apresenta rigor ou 

preocupação com a morfologia dos instrumentos musicais. O hieratismo das figuras 

e a estilização dos instrumentos leva-nos a crer que terão sido copiados de gravura, 

pelas mãos de um pintor provincial que interpretou erradamente as fontes com 

instrumentos musicais. Sublinhe-se que este painel sofreu inúmeros desgastes na 

camada cromática, em sentido vertical, carecendo de intervenção. Destacamos, 

igualmente, o zelo que a população de Brotas tem no santuário, na sua preservação 

e divulgação, impedindo a sua „desmemoriação‟.  

 

 

   

Figs. 161 e 162 – Virgem com Menino e Anjos Músicos [Nossa Senhora de Brotas] 

(pormenores). Trio instrumental constituído por viola da gamba, charamela e alaúde. 
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TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

 

Fig. 163 - Virgem com Menino e Anjos Músicos [Nossa Senhora de Brotas] (pormenor). Livro 

aberto com notação musical e texto, página 1. 

 

Fig. 164 - Virgem com Menino e Anjos Músicos [Nossa Senhora de Brotas] (pormenor). Livro 

aberto com notação musical, página 2. 
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Fig. 165 – Ave Maria, Dominica IV. Adventus. Ofertório in Liber UsualisMissa et officii, 1951. 

 

 

Trata-se de uma composição musical que define claramente um espaço e um 

momento da liturgia: Ave Maria Plenium Gratia Dominus Tecum. A notação 

musical apresenta-se desgastada e mexida. As figuras musicais – ligeiramente 

arredondadas, próximas de algumas da segunda metade do séc. XVI e início de 

XVII – estão bem situadas na pauta de cinco linhas e quatro espaços paralelos e 

equidistantes, como se pode ver pelas imagens tiradas in situ e ampliadas, levando-

nos a supor tratar-se, tal como no caso dos instrumentos musicais, de cópias a partir 

de fontes gravadas. No entanto, faltam símbolos musicais, pormenores reveladores 

da ausência de conhecimento de teoria musical por parte do copista. O texto 

organizado na horizontal parece apresentar apenas uma parte, ou uma voz tiple. A 

transcrição para notação moderna que experimentamos carece de um olhar a partir 

de outros recursos que neste momento não dispomos – como a radiografia e a 

reflectografia – e, por tal, dispensámos a sua inserção.  
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Assunção da Virgem 
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Fig. 166 – Assunção, Vasco Fernandes, MNAA, ca. 1506. 
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Instituição/Proprietário: MNAA, em depósito no MGV. 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: 1876 Pint 

Autoria: Vasco Fernandes  

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Viseu 

Datação: ca. 1506 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1315 x L. 1035 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Colecção particular, Coimbra. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2009. 

Descritores: Conjunto retabular. 

Aspectos Musicais: canto; duas doçainas. 

Descrição: Este painel apresenta claras afinidades com os painéis do conjunto 

retabular de Lamego, desconhecendo-se, no entanto, qual a procedência desta 

Assunção. A tábua, parcialmente cortada nos extremos, representa a Virgem de 

mãos postas rodeada de anjos, superiormente por anjos músicos e pelo Deus-Pai. 

As faces ligeiramente túrgidas dos anjos da esquerda revelam que estariam muito 

provavelmente a cantar, apesar da folha de pergaminho já nada mostrar devido ao 

enorme desgaste cromático nessa zona. O primeiro deles, de rico pluvial, marca o 

tactus e os outros deverão entoar um hino mariano, caso a composição revele um 

momento litúrgico. Do lado oposto, dois anjos tangem cada um, um instrumento de 

sopro, de música baixa. Tratam-se de duas doçainas ou dolçainas, aerofones pouco 

referidos nas fontes literárias e raramente representadas na iconografia do corpus 

de pintura. Semelhante a uma charamela tiple, mas de palheta livre, apresenta 

igualmente tubo cilíndrico em madeira e Tinctoris refere-a, em 1448, comparando a 

sua sonoridade com a charamela tiple, com um doce e agradável timbre. Tal como 

a charamela tiple também a doçaina podia ser digitada em sete orifícios dianteiros 

sendo o último duplo, como é visível na que se representa em primeiro lugar. Nas 

fontes secundárias a dulzaine, douçaine, douçaina, doçaina, aparece referida como 

instrumento de conjunto sendo muito solicitada para cerimónias religiosas e para 
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momentos de lazer na corte, sendo possível que este conjunto delimite um desses 

espaços.  

 

 

  

Fig. 167 – Assunção (pormenor). Aspecto do pergaminho seguro por anjos cantores sem 

vestígio de notação musical. 
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Fig. 168 - Assunção, Jorge Afonso, MNAA, 1515. 
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Instituição/Proprietário: MNAA  

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: 1278 Pint 

Autoria: Jorge Afonso (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa 

Datação: 1515 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1640 x L. 1400  

Estado de Conservação/Data: 

Proveniência: Mosteiro da Madre de Deus, Xabregas, Lisboa. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Conjunto retabular já referido na Ficha 14. 

Aspectos Musicais: harpa; rabeca; viola da gamba soprano; alaúde; flauta e 

tamboril; charamela tenor; três charamelas (uma tiple e duas tenores) e uma 

sacabuxa; canto; folha com notação musical perceptível; três trombetas com 

pendões.  

Descrição: A tábua cuja datação é mais ou menos consensual entre a crítica, 

devido à inscrição «1515» na Aparição de Cristo à Virgem, integra um conjunto 

retabular encomendado pela rainha D. Leonor, fundadora do cenóbio. Esta 

composição apresenta vinte e um seres incorpóreos, dezassete dos quais tangem 

instrumentos musicais ou cantam evocando o ambiente de louvor. Devido à «janela 

aberta» do lado esquerdo, fruto de uma intervenção ao nível de limpeza e remoção 

de vernizes e camada que puseram a descoberto mais camada cromática, há 

aspectos que agora se afiguram incoerentes, nomeadamente, as mãos do harpista à 

esquerda. Notória é também a repetição de modelos na representação de 

instrumentos musicais, nomeadamente, o tamboril de cordas e flauta de 

tamborileiro da Adoração dos Pastores (cf. Ficha 14) que integra o mesmo 

conjunto retabular. Tema apócrifo, esta composição representa a Virgem assumpta 

centrada sobre uma calote lunar, saída do sepulcro vazio rodeado pelos apóstolos, e 

ladeada de anjos músicos. O primeiro anjo executa (com deformações nas mãos 

devido a intervenções posteriores) uma rabeca, cordofone friccionado, da qual é 

visível o tampo da caixa de ressonância decorado com uma abertura sonora 
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vegetalista e dispondo-se sobre ela três cordas sobre um cavalete, correspondendo 

correctamente a três cravelhas no cravelhal zoomórfico (como era hábito na oficina 

de Lisboa). Segue-lhe outro anjo que executa uma harpa portátil, semelhante à 

harpa de Glareanus, decorada na base da caixa de ressonância por um lírio, símbolo 

de pureza. Segue-lhe outro cordofone friccionado, apoiado no joelho do músico, 

instrumento que se repete na Adoração dos Pastores do mesmo conjunto, que pelas 

reduzidas dimensões poder-se-á tratar de uma viola da gamba soprano, com caixa 

de ressonância de enfranque acentuado e sobre o qual se dispõem cinco cordas. 

Considerando este o primeiro trio, em primeiro plano, o trio que lhe segue 

apresenta um alaúde, identificável pela caixa de ressonância amendoada com 

abertura circular, costas abauladas, cravelhame flectido e supostamente executado 

por intermédio de um plectro; um conjunto instrumental constituído a flauta de 

tamboril extremamente comprida (e com sete ou oito orifícios (!) quando deveriam 

constar três) e o tamboril com quatro cordas executado por intermédio de um 

plectro tocado na outra mão; e uma charamela da qual é visível o tubo rematado por 

barrilete e pavilhão. Do lado oposto, representa-se um quarteto de sopro constituído 

por charamelas e sacabuxa, conjunto recorrente na pintura quinhentista da 1.ª 

metade do séc. XVI (cf. Assunção do MM, Assunção do MMS, Retábulo de Santa 

Auta, etc.). A sacabuxa apresenta tubo seccionado rematado por uma campânula 

estreita e comprida e a charamelas distinguem-se pela pirueta. Mais acima, 

representa-se um noneto que se supõe serem de anjos cantores, a avaliar pelo facto 

das quatro figuras em 1.º plano apresentarem as faces ligeiramente túrgidas e 

segurarem um pergaminho (?) com vestígios de notação musical perceptível, 

voltado para os fiéis, mas sem rigor musicológico. Como se poderá ver pela 

imagem, este excerto musical, certamente copiado de uma qualquer fonte original 

ou imaginada, não apresenta texto. A referência ao canto é frequente nos 

evangelhos apócrifos quando se reportam a temas marianos, deste tema. Acima 

deste noneto está um trio de anjos trombeteiros. As trombetas apresentam todas 

elas estandartes coloridos. Acima destes representa-se um trio de mãos postas. Em 

síntese, este é o painel do corpus de pintura com uma maior variedade e quantidade 

de elementos musicais. Apresenta instrumentos de música alta, mas predominam 

os instrumentos de música baixa e o canto, aumentando o ambiente festivo da 

composição acentuado também pelo vigoroso e aberto colorido. Alguns dos 
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instrumentos repetem-se noutras composições atribuídas a Jorge Afonso e a 

Gregório Lopes, sobretudo, indicando que a fonte secundária poderá ter sido a 

mesma, ou seja, uma gravura. Não nos parece viável, na maioria dos casos, tratar-

se de instrumentos originais devido aos erros organológicos que apresentam 

tratando-se de uma oficina liderada por um Mestre tão exímio. Não nos parece 

viável que Jorge Afonso deixasse passar erros, caso os instrumentos se 

encontrassem disponíveis na oficina. 

 

TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

Fig. 169 - Assunção (pormenor). Pergaminho com notação musical. 

 

Este excerto exibe dois pentagramas com notação musical sobre uma folha de 

pergaminho voltado para os fiéis e não para o noneto de anjos cantores. Não é 

visível qualquer texto o que dificulta a tarefa de se descobrir a fonte que poderá ter 

servido de modelo. À luz visível nada é possível saber sobre o texto ou melodia, e 

não dispondo de exames de reflectografia de infravermelhos não consideramos que 

seja uma mais valia apresentar a transcrição daquilo que poderão ser erros de um 

copista pouco exímio ou de invenções posteriores.  
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FICHA 58 

 

 

 

Fig. 170 - Assunção, Jorge Leal (atrib.), MMLT, ca. 1513-25. 
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Fig. 171 – Proposta de reconstituição conjectural segundo Ricardo Duarte e como se encontra 

na Exposição do MMLT.  

 

 

 

Fig. 172 – Assunção (pormenor). Flauta.  



218 
 

Instituição/Proprietário: MMLT, Torres Vedras 

Tema: Assunção da Virgem 

N.º de Inventário do Objecto: MMLT.000331 

Autoria: Jorge Leal (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa (?) 

Datação: ca. 1513-25 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1255 x L. 1090 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2009. 

Proveniência: altar-mor da Igreja de Santa Maria do Castelo, Torres Vedras. 

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2009. 

Descritores: conjunto retabular constituído por cinco painéis: Anunciação, 

Assunção, Visitação, Natividade* (MMLT.000324) e Adoração dos Reis Magos.  

Aspectos Musicais: três flautas; canto; livro aberto com notação musical; três 

charamelas (uma tiple e duas tenores); uma sacabuxa. 

Descrição: Durante muito tempo a crítica historiográfica considerou apenas quatro 

os painéis remanescentes do antigo políptico do altar-mor da Igreja de Santa Maria 

do Castelo, sendo recente a incorporação desta Assunção no conjunto
124

. Não 

foram ainda encontrados documentos que viessem dissipar a nebulosa acerca do 

comitente e oficina onde foram realizados, e as atribuições propostas variam entre 

o hipotético «Mestre de Torres» ou «Mestre de Torres Vedras», Cristóvão de 

Utrech e Gregório Lopes. Investigações recentes de Ricardo Duarte e de Fernando 

António Baptista Pereira têm aproximado os painéis ao pintor Jorge Leal
125

. Seja 

como for, a composição representa um assunto apócrifo, a Virgem assumpta, 

coroada e de mãos postas, centrada, sobre um crescente lunar, ladeada por onze 

figuras aladas que executam instrumentos musicais e cantam. Um quarteto canta 

por um livro aberto com notação musical perceptível mas texto pseudo-epigráfico, 

                                                           
124

 Cf. Fernando António Baptista PEREIRA, Arte Portuguesa da Época dos Descobrimentos. [SA], 

Edição do Clube do Coleccionador dos CTT - Correios de Portugal, 1996, p. 134. 

125
 

 

Cf. Idem, Ibidem, p. 136; Ricardo DUARTE, O Problema "Jorge Leal": Tentativa de 

Caracterização Histórico-Artística de um Pintor do Renascimento Português, in Boletim Cultural 

'2000, Mafra. (2001), p. 35.  
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como parece ser regra no corpus de pintura até agora levantado. Por infortúnio, o 

livro apresenta incontáveis repintes e desgastes, tendo-se perdido uma boa parte da 

camada cromática. Abaixo deste quarteto representam-se três instrumentos de 

sopro com bisel e bloco, tratando-se de flautas (de bisel) e não doçainas ou 

charamelas como já se aventou. Do lado oposto representa-se um quarteto de 

sopros habitué neste assunto iconográfico. Trata-se da representação de três 

charamelas e uma sacabuxa. Os três primeiros, aerofones de palheta, apresentam 

tubo cónico e remate em pavilhão muito largo. Duas charamelas apresentam 

barrilete - caixa perfurada que esconde o mecanismo das chaves necessárias nos 

instrumentos mais graves - e outra é tiple. Parte da sacabuxa não está visível 

indicando que tábua deverá ter sido mutilada para caber nalgum espaço diferente 

do original para onde havia sido concebida, ou foi simplesmente coberta pela gorda 

moldura.  

 

 

TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

Fig. 173 – Assunção (pormenor). Livro aberto com vestígios de notação musical e escrita 

pseudo-epigráfica. 

Como dissemos, não será feita uma transcrição da notação musical do livro aberto 

porque, apesar da notação mensural apresentar figuras musicais ligeiramente 

rombóides copiadas de forma exímia, a ausência de camada cromática e o texto 

indecifrável não permite saber de que hino (certamente mariano) se trata.  
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FICHA 59 

 

 

 

Fig. 174 - Assunção, Oficina de Jorge Afonso, MMS, ca. 1520-25. 
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Fig. 175 – Retábulo-mor da igreja do Convento de Jesus. Reconstituição conjectural segundo 

Fernando António Baptista Pereira. 

 

 

 

1- Cristo e a Verónica; 2- Cristo a ser pregado na Cruz; 3- Calvário; 4- 

Deposição; 5- Ressurreição; 6- Anunciação; 7- Presépio; 8- Assunção da 

Virgem; 9- Adoração dos Magos 10- Apresentação do Menino no Templo 11-5. 

Boaventura, Santo António e S. Bernardino de Siena; 12- Aparição do Anjo a 

Santa Clara, Santa Inês e Santa Coleta; 13- Lugar para o Sacrário ou imagem 

de vulto; 14- Estigmatização de S. Francisco de Assis; 15- Santos Mártires de 

Marrocos.



Instituição/Proprietário: Galeria de pintura quinhentista do MMS / Convento de Jesus 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: MS/CJ 6/PR6 

Autoria: Jorge Afonso e colaboradores 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa 

Datação: ca. 1520-25 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2550 x L. 1560 

Estado de Conservação/Data: Muito Bom, 2010. 

Proveniência: Igreja do convento de Jesus, Setúbal. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Conjunto de catorze painéis. 

Aspectos Musicais: canto; livro aberto com notação musical imperceptível; três 

charamelas (uma tiple e duas tenores); sacabuxa. 

Descrição: A nebulosa à volta da autoria deste conjunto retabular é antiga, sabendo-se, 

no entanto, que a encomenda saiu da oficina de Jorge Afonso e que terá contado com a 

colaboração dos Mestres de Ferreirim (Garcia Fernandes, Cristóvão de Figueiredo e 

Gregório Lopes). Representa, ao centro, a Virgem sobre uma lua em quarto minguante, 

ladeada por anjos, alguns dos quais músicos. À esquerda quatro anjos cantam a partir de 

um livro aberto onde é visível um tetragrama com texto pseudo-epigráfico e figuras 

musicais indecifráveis, resultado quase certo de invenções coetâneas ou posteriores. Do 

lado oposto ao anjo-turiferário, aos anjos cantores, ao duo de mãos postas e ao anjo com 

ceptro, está representado um quarteto designado «charamelas», conjunto heterogéneo de 

sopros muito frequente na iconografia musical quinhentista e noutras manifestações 

artísticas e literárias. O instrumentista que executa a sacabuxa com vara seccionada e 

campânula pousada no ombro direito apresenta uma face túrgida e os três charameleiros 

executam, respectivamente, uma tiple e duas tenores (comummente chamadas 

bombardas, termo que não aparece nas crónicas portuguesas da época) identificáveis 

pelo barrilete. De proveniência oriental, a charamela é um instrumento de madeira, de 

tubo cónico e que termina com um alargamento semelhante a uma campânula. É tocado 

por intermédio de uma palheta dupla rodeada por uma pirueta, termo que designa a 

pequena peça de madeira onde o instrumentista apoia os lábios quando tange o 

instrumento. Em síntese, quanto à autoria do painel importa sublinhar que Setúbal não 
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possuía na 1.ª metade do XVI oficinas de pintura próprias, pelo é quase indubitável a 

realização da empreitada em Lisboa. Quanto à composição, marcada pelo equilíbrio das  

formas, o colorido brilhante, o requinte no vestuário e adereços que nos remetem para o 

fausto de corte e para um cenário do seu espectáculo de poder, mostrando o lado civil e 

religioso, parece-nos provável que a pintura delimite um espaço coadunado com os 

restantes elementos referidos. 

 

 

 

 

Fig. 176 – Assunção (pormenor). Quarteto de anjos cantores representados a olhar para pontos 

distintos do livro aberto com notação musical pseudo-quadrada e com pseudo-epigrafia. 
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TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

 

 

Fig. 177 - Assunção (pormenor). Livro aberto com notação musical perceptível mas texto pseudo-

epigráfico.  

 

Este livro aberto seguro por três anjos apresenta um tetragrama pintada de negro. As 

figuras musicais ligeiramente rombóides estão desenhadas sem qualquer rigor não 

sabendo se se tratam de intervenções posteriores ou originais, uma vez que o mesmo 

pormenor na pintura apresenta inúmeros repintes e desgastes. O tipo de notação não é 

sequer verosímil quando comparado com exemplos coetâneos ou anteriores. O facto de 

cada um dos intervenientes parecer olhar para pontos distintos do mesmo livro aberto, 

indica-nos que a peça em causa podia ou tinha a intenção de ser polifónica. Em síntese, 

as tentativas para transcrição para notação moderna foram praticamente impraticáveis. 

No entanto, julgamos que futuros exames de reflectografia de infravermelhos poderão 

vir clarificar alguns aspectos que não entendemos à luz visível.  

 

 



225 
 

FICHA 60 

 

 

 

Fig. 178 - Assunção, Frei Carlos, MNAA, ca. 1520-30. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: 82 Pint 

Autoria: Frei Carlos  

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga / oficina do Espinheiro 

Datação: ca. 1520-30 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1630 x L. 1215 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Pala de altar de uma das capelas laterais do Mosteiro de frades jerónimos 

de Santa Maria do Espinheiro, nas imediações de Évora. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Anunciação* (MNAA), Natividade* (ME), a Aparição de Cristo à Virgem 

(MNAA), Ascensão de Cristo (MNAA). 

Aspectos Musicais: canto; livro aberto cujo conteúdo não é visível; órgão positivo; três 

charamelas; sacabuxa.  

Descrição: Painel proveniente de um convento da ordem hieromita fundado em 1452 

pelo bispo de Évora D. Vasco Perdigão e extinto em 1834, apresenta, à semelhança das 

composições anteriores subordinadas ao mesmo assunto iconográfico, uma divisão em 

dois planos: um inferior, onde se representa o sepulcro vazio ladeado pelos apóstolos, e 

um superior, com a Virgem assumpta, Cristo e os anjos músicos. Do lado esquerdo, 

representa-se, primeiramente, um anjo tocador de órgão positivo, com apenas um 

manual, acompanhado de um foleiro. Este aerofone de pequenas dimensões possui 

mecanismos laterais de transporte indicando que deve ter sido copiado de um 

instrumento original com função litúrgica, nomeadamente, em procissões. A par deste 

pormenor realista há outro completamente fantasioso e que diz respeito à presença de 

duas filas de tubos de formato circular! O órgão positivo possui apenas um manual e um 

ou dois foles na parte de trás accionados por outro anjo. Logo acima representa-se um 

duo de anjos cantores, o primeiro marcando o tactus, seguindo por um livro aberto 

voltado para os executantes. Do lado oposto, representa-se um quarteto de sopros 

constituído por uma charamela tiple, duas charamelas tenores e uma sacabuxa que é, 

como temos visto, bastante recorrente quer nas fontes iconográficas, quer nas crónicas 

coetâneas. Deste quarteto, salienta-se o exagero dado ao comprimento do tubo 
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seccionado da sacabuxa rematada por uma estranha campânula. Em síntese, a citação 

destes instrumentos nas fontes é frequente, sendo quase sempre referido em conjuntos e 

associado a ambientes litúrgicos ou privados. Quis Frei Carlos representar e definir um 

ambiente do seu tempo em Santa Maria do Espinheiro? 

 

 

 

Fig. 179 – Assunção (pormenor). Órgão positivo e duo de cantores. 

 

 

Fig. 180 – Assunção (pormenores). Trio e charamelas e sacabuxa. 
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FICHA 61 

 

 

 

Fig. 184 – Assunção, Mestre desconhecido do círculo de Vasco Fernandes, Igreja Matriz de Freixo 

de Espada à Cinta, ca. 1520-35 (Antes do restauro de 2004). 
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Instituição/Proprietário: Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta 

Tema: Assunção da Virgem 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido do círculo de Vasco Fernandes 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Vasco Fernandes 

Datação: ca. 1520-40 

Suporte: madeira de carvalho  

Técnica: óleo  

Dimensões (mm): 777 x 757   

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010.  

Proveniência: in situ  

Fotografia: Foto cedida pela Direcção Regional de Cultura do Norte/ Direcção de 

Serviços de Bens Culturais (remonta a 2004, antes da intervenção). 

Descritores: Conjunto retabular constituído por dezasseis (Fernando António Baptista 

Pereira) ou dezoito (Dalila Rodrigues) tábuas: Santa Ana e São Joaquim; Anunciação; 

Visitação (?); Natividade; Adoração dos Magos; Circuncisão (?); Apresentação no 

Templo; Assunção da Virgem*; Fuga para o Egipto; O Menino entre os Doutores; 

Última Ceia; Cristo no Horto; Prisão de Cristo; Ecce Homo; Calvário; Cristo deposto 

da Cruz; Ressurreição; Pentecostes. 

Aspectos Musicais: charamela; viola de mão; clareta (clarim). 

Descrição: Esta tábua, e mais quinze do conjunto, foram alvo de um estudo incisivo 

pelo Centro de Conservação e Restauro da Universidade Católica, a partir de 2004. 

Inicialmente atribuído por Reynaldo dos Santos a Vasco Fernandes, análises mais 

recentes de Dalila Rodrigues e Fernando António Baptista Pereira vieram impossibilitar 

essa atribuição ao Mestre. Tivemos a oportunidade de consultar o Relatório do Estudo 

Técnico-Científico das Pinturas redigido pelo Dr. Carlos Nodal Monar (com 

coordenação da Prof. Doutora Ana Calvo) que inclui fluorescência de ultravioleta, 

estudos estratigráficos, fotografia e, somente a partir deste relatório, pudemos clarificar 

algumas dúvidas relativas aos instrumentos musicais representados, uma vez que a 

tábua apresenta uma extensão de lacunas na camada cromática que só parcialmente nos 

permitem visualizar os espécimes representados. Não podendo fazer uma análise 

iconográfica detalhada devido a lacunas, desgastes e repintes, saliente-se que, por 

fortuna, certos pormenores não desapareceram sendo possível agora uma identificação 

do instrumentário. No plano superior, representa-se a Virgem ladeada por um quarteto 
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de anjos. O primeiro tange uma charamela tenor, sendo visível no tubo cónico a 

fontanela e parte do bocal que apresenta a pirueta. Acima deste, está um anjo de mãos 

postas. Do lado oposto representa-se outro instrumento de sopro, semelhante a uma 

trombeta que Virdung designa por clareta [clarim]. Logo acima deste representa-se um 

cordofone dedilhado que apresenta uma caixa de ressonância em forma de oito (mas de 

enfranque pouco acentuado) e, no tampo harmónico, uma abertura circular. Em suma, 

trata-se da representação de um conjunto misto que pode perfeitamente associar-se a um 

ambiente aristocrático ou litúrgico, podendo ser indicativo do bom gosto e do poder do 

comitente que está, até à data, desconhecido devido à ausência de documentação.  

 

 

  

   

 

Figs. 185, 186 e 187 – Assunção (pormenores). charamela; clareta (clarim); viola. 
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Fig. 188 - Assunção, Mestre de Celas, MNMC, ca. 1522-1525. 
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Instituição/Proprietário: MNMC 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: P33 

Autoria: Mestre de Celas 

Produção/Centro de Fabrico: escola franco-flamenga? 

Datação: ca. 1522-1525
126

  

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1750 x L. 1300   

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010.  

Proveniência: Mosteiro de Santa Maria de Celas, Coimbra. 

Fotografia: MNMC, 2009 (painel integral); Prof. Ana Pereira, 2010 (FCT-UNL 

reflectografia de infravermelhos); Sónia Duarte e Rui Sousa, 2009. 

Descritores: Políptico constituído por seis painéis, um dos quais permanece no 

Mosteiro de Celas e os restantes encontram-se expostos no MNMC. Deste painel faz 

parte uma Natividade* já estudada neste Inventário (cf. Ficha 5). 

Aspectos Musicais: alaúde 

Descrição: Segundo consta na documentação do MNMC
127

 o políptico foi adquirido em 

1525, no norte de França, pela abadessa do Mosteiro de Celas, D. Leonor de 

Vasconcelos
128

 tendo ficado o transporte até Coimbra a expensas do rei D. João III
129

. 

Fundado em 1210 por D. Sancha, filha de D. Sancho I, o Mosteiro de Celas recebeu as 

primeiras monjas em 1219 sendo reformado, entre 1521 e 1541, durante o abadessado 

de D. Leonor de Vasconcelos. Desconhecida a oficina de pintura, tem-se escrito tratar-

se de pintura de origem flamenga (que designa, muita vezes, a pintura francesa e outras 

do norte da Europa em geral). Não há documentação que comprove datação ou 

comitente, no entanto, José de Figueiredo atribui o conjunto à oficina de Rogier van der 

Weyden (1400-1464) e nos últimos anos têm-se atribuído a um ignoto pintor 

convencionalmente designado por «Mestre de Celas». Quanto aos aspectos musicais 

representados, somente um dos anjos que ladeia a Virgem, em plano superior, tange um 

                                                           
126

 Exames recentes de dendocronologia feitos através do projecto interdisciplinar encabeçado por Ana 

Pereira (FCT- UNL) permitiram saber que a pintura só pode ter sido feita a partir de 1522. 

127
 Ficha de inventário manual do MNMC. 

128
 Abadessa entre 1521 e 1541.  

129
  Cf. AA. VV., Feitorias. L’art  au Portugal au temps….,1991,  p.79. 
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cordofone dedilhado. Trata-se de um alaúde estilizado com uma caixa de ressonância 

piriforme, braço curto e largo e cravelhal flectido. O braço, voltado para a esquerda, 

parece evidenciar, uma vez mais, o recurso ao estrezido como técnica usada na 

representação de instrumentos musicais.   

 

 

 

 

     

 

Figs. 189 e 190 – Assunção (pormenores). Desenho subjacente do alaúde obtido a partir de exames 

de reflectografia de infravermelhos; alaúde e camada cromática.   
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Fig. 191 – Assunção, Garcia Fernandes (atrib.), MNAA, ca. 1530-35.  

FICHA 63 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Assunção 

N.º de Inventário do Objecto: 50 Pint 

Autoria: Garcia Fernandes (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa 

Datação: ca. 1530-35 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 2090 x L. 1280 

Estado de Conservação/Data: Deficiente, 2010. 

Proveniência: Desconhecida. 

Fotografia: José Pessoa, DDF, 1998 (painel integral). 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: alaúde; rabeca; canto; livro aberto com notação musical 

imperceptível; órgão positivo; três charamelas; uma sacabuxa. 

Descrição: Guarda-se nas reservas do MNAA uma tábua cheia de repintes e lacunas na 

camada cromática. No entanto, são visíveis alguns pormenores que nos indicam a 

presença de instrumentos musicais. Inevitável é a comparação com as composições 

homónimas do MM e de Sardoura, nomeadamente, a nível do instrumentário, como 

veremos a seguir nas fichas citadas, adiante. Se em relação ao pintor Garcia Fernandes, 

a quem a tábua está atribuída, temos alguns documentos e estudos sobre a sua biografia 

que vieram revelar o grande apreço de Francisco Henriques pelo mais novo dos Mestre 

de Ferreirim, sobre esta tábua quase nada se acha escrito. Relativamente aos aspectos 

musicais da composição, representa-se, à esquerda, um alaúde, distinguível pela caixa 

de ressonância piriforme e braço curto rematado por cravelhal flectido; acima, uma 

rabeca, correctamente colocada em relação ao corpo do instrumentista, com uma 

pequena caixa de ressonância, havendo vestígios da presença do arco; a finalizar, está 

representado um trio de anjos de volta de um órgão positivo, um deles tange, outro 

acciona o(s) fole (s) e outro parece cantar. Do lado oposto, representa-se um quarteto de 

anjos cantores que seguram um livro aberto do qual não é perceptível texto ou notação 

musical. Acima destes representa-se outro quarteto constituído por uma charamela tiple, 

duas charamelas tenores com barrilete e uma sacabuxa. Com excepção do órgão 

positivo, esta composição repete-se na homónima de Gregório Lopes, outro dos Mestres 

de Ferreirim, levando-nos em crer que a fonte secundária poderá ter sido a mesma.  
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Fig. 192 – Assunção, Mestres de Ferreirim (Garcia Fernandes, Cristóvão de Figueiredo e Gregório 

Lopes), Igreja de N.ª Sr.ª da Assunção, Sardoura, 1534. 
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Instituição/Proprietário: Igreja de N.ª Sr.ª da Assunção, Sardoura, Castelo de Paiva 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestres de Ferreirim (atrib.)  

Produção / Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: ca. 1535 

Suporte: madeira de castanho  

Técnica: óleo  

Dimensões (mm): A. 2100 x L. 2050  

Estado de Conservação / Data: Regular, 2009. 

Proveniência: Convento de Santo António, Ferreirim (?). 

Fotografia: Sónia Duarte, 2009. 

Descritores: Conjunto retabular ainda não identificado.  

Aspectos Musicais: órgão positivo; canto; três charamelas e uma sacabuxa. 

Descrição: Em 1928 Vergílio Correia e depois Aarão de Lacerda (1936) colocam a 

hipótese deste painel ter integrado o conjunto retabular do Mosteiro de Ferreirim. Por 

outras palavras, Aarão de Lacerda (1936) e Luís Reis-Santos (1937) atribuíram o painel 

aos Mestres de Ferreirim, mas José de Figueiredo a um só Mestre, a Gregório Lopes. A 

tradição tem atribuído a outro Mestre, a Garcia Fernandes. Sobre a pequena Igreja, 

implantada numa colina sobranceira do rio Sardoura, é sabido que por carta régia de D. 

João III passada em 1542, que o padroado havia transitado do infante D. Luís (filho de 

D. Manuel I) dos Braganças para a Universidade de Coimbra. Actualmente, a pintura de 

grandes dimensões expõe-se e cobre parte da parede do lado do Evangelho da capela-

mor. Quanto à composição, representa a Virgem, ao centro, apoiada sobre um crescente 

lunar, ladeada por anjos músicos. No plano inferior, representa-se o túmulo vazio 

ladeado pelos apóstolos. Relativamente aos aspectos musicais, do lado esquerdo, 

representa-se um trio de anjos: o primeiro executa um órgão positivo composto por um 

manual, duas fileiras de tubos, dois foles na parte de trás que são accionados por outro 

anjo ao qual se junta um terceiro cuja face ligeiramente túrgida, parece indicar tratar-se 

de um cantor. Do lado oposto, representa-se um quarteto de sopros, habitual no corpus, 

constituído por três charamelas e uma sacabuxa. As faces apresentam-se entumecidas de 

soprar estes instrumentos de música alta. Duas das charamelas apresentam barrilete e 

todas, uma pirueta. A sacabuxa apresenta tubo seccionado e disforme.  
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Fig. 193 - Assunção (pormenor). Quarteto de sopros: uma charamela tiple, duas charamelas tenores 

e uma sacabuxa. 

 

 

Fig. 194 – Assunção (pormenor). Trio de anjos e órgão positivo: organista, foleiro e cantor. 
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Fig. 195 - Assunção, Mestres de Ferreirim (atrib.), MM, ca. 1535. 
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Instituição/Proprietário: MM / IMC 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: MM 1085 

Autoria: Mestres de Ferreirim (atrib.)  

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa / oficina de Lisboa? 

Datação: ca. 1535 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1165 x L. 1050 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2011.  

Proveniência: Colecção de pintura do Dr. Scheufelen, em Oberlenningen. Compra do 

antigo Instituto Português de Museus (actual IMC) num leilão da Christie‟s em 

Amsterdão.  

Fotografia: Sónia Duarte, 2011. 

Descritores: Deverá ter feito parte de um conjunto retabular de temática mariana (Luís 

Reis-Santos apontou a Morte da Virgem do MGV, de Garcia Fernandes, como uma das 

tábuas do conjunto). 

Aspectos Musicais: alaúde; canto; rabeca; livro aberto com notação musical 

imperceptível; três charamelas; uma sacabuxa. 

Descrição: Esta pintura apresenta inúmeras fragilidades a nível da camada cromática, 

tendo sido alvo de uma intervenção recentemente - Dezembro de 2010 a Janeiro de 

2011, pelo Departamento de Conservação e Restauro do IMC – para o tratamento de 

destaques na camada cromática. Mas não só os instrumentos musicais, igualmente os 

anjos músicos se apresentam muito repintados e mexidos. Atribuída por Luís Reis-

Santos a Cristóvão de Figueiredo ou à sua oficina
130

, mas por tradição a Gregório Lopes 

(apesar dos poucos estudos efectuados à tábua), interessa acrescentar que esta pintura 

foi adquirida, por compra estatal, em Amesterdão, tendo vindo figurar a 2 de Julho de 

1998 na exposição de Lisboa dedicada a Garcia Fernandes. Escusando-nos, por ora, de 

enumerar os caminhos e atalhos da pintura até chegar a Portugal e já em Portugal, certo 

é que faz hoje parte da Exposição Permanente do MM. Quanto à camada cromática, 

apresenta tantos repintes que não é possível sabermos onde começam os repintes e onde 

terminam o inacabado/acabado coetâneo e posterior e, portanto, julgamos ser impossível 
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 Luís REIS-SANTOS, Cristóvão de Figueiredo… Vol. XVI, Artis, 1960, p. 9. 
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qualquer atribuição. De qualquer forma, essas fragilidades só parcialmente escondem o 

brilho e a riqueza de espécimes organológicos que se representam na composição. O 

primeiro instrumento, um cordofone dedilhado, com treze cordas – seis cordas duplas e 

um simples – estão fixas a um cravelhame flectido onde são visíveis apenas cinco 

cravelhas. A caixa de ressonância é piriforme, o fundo abaulado e sobre o tampo 

harmónico rasga-se uma abertura circular com decoração vegetalista e outras três mais 

pequenas e angulosas. O braço é largo e trabalhado, apresentando seis ou setes trastos e 

do cravelhal, rematado por motivo zoomórfico, são visíveis apenas cinco cravelhas (!). 

O alaudista, à semelhança de outros casos coevos, canta, simultaneamente. Ao lado 

deste está uma rabeca que apresenta alguns defeitos organológicos, nomeadamente, 

quatro cravelhas e apenas três cordas. Nos exames de reflectografia a infravermelhos 
131

 

é possível visualizar os arrependimentos do pintor nas costilhas que seriam mais largas, 

ou nas cravelhas que inicialmente seriam três mas fruto talvez de interpretações ou 

intervenções posteriores foi-lhe acrescentada uma quarta cravelha que mais não deveria 

ser que um pormenor do remate zoomórfico do cravelhame. Sabemos, também, que o 

remate zoomórfico dos cordofones friccionados (sobretudo rabecas) são frequentes na 

oficina de Gregório Lopes, a avaliar pelas pinturas já analisadas do corpus, 

nomeadamente, a Adoração dos Pastores, de uma colecção particular, e que outrora 

pertenceu a Luís Sangreman Proença. Do lado oposto, representa-se um quarteto de 

sopros constituído por uma charamela tiple e duas tenores com fontanela. A sacabuxa 

apresenta uma enorme vara seccionada rematada por uma larga campânula. Por fim, 

representa-se um livro aberto onde restam vestígios muito ténues de notação musical 

devido ao enorme desgaste da camada cromática. Numa fotografia recuada, datada de 

1996, parece-nos ser mais nítida a presença de um text de que hoje já nada sobeja.  

 

 

Fig. 198 – Assunção (pormenor). Livro aberto com vestígios de notação musical.  

                                                           
131

 MM, Processos de Iconografia Musical, Processo 25/96, 229, IPCR, 17 de Janeiro de 1996- 30 de 

Junho de 1998. 
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Fig.199 – Assunção, Francisco de Campos, Igreja Matriz de Góis, ca. 1550-55. 
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Fig. 200 – Aspecto da capela-mor da Igreja Matriz de Góis. A Assunção é o segundo painel do lado 

do Evangelho. 
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Instituição/Proprietário: Igreja Matriz de Góis 

Tema: Assunção e Coroação da Virgem  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Francisco de Campos 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga / oficina de Lisboa 

Datação: ca. 1550-55 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1230 x L. 1170 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2011 (movimentações nas tábuas, repintes, 

destacamentos).  

Proveniência: in situ.  

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2011. 

Descritores: Conjunto retabular do altar-mor constituído por quatro painéis maiores: 

São Paulo, São Pedro, Imaculada Conceição e Epifania aos quais se juntam mais seis 

posteriores: Anunciação, Visitação, Adoração dos Pastores, Circuncisão, Apresentação 

do Menino no Templo, Fuga para o Egipto. 

Aspectos Musicais: canto; livro aberto com notação musical imperceptível; duas 

charamelas; uma sacabuxa. 

Descrição: O painel pertence ao conjunto retabular da capela-mor, envolto numa 

moldura posterior decorada com colunas salomónicas, situando-se do lado do 

Evangelho onde também está o túmulo de D. Nuno Martins da Silveira e sua esposa D. 

Filipa de Vilhena (falecidos a 28 de Maio de 1528), pais de D. Luís da Silveira. Data de 

10 de Abril de 1529 o contrato de execução, firmado em Lisboa, referente à 

reconstrução da capela-mor feito entre D. Luís da Silveira, Conde da Sortelha e 

Morgado de Góis, e Diogo de Torralva, com procuração de Diogo de Castilho, 

prevendo a conclusão da mesma (nos dois anos e meio seguintes)
132

. A composição 

apresenta a Virgem sobre uma calote lunar e envolta por uma mandorla lumínica de 

acordo com a descrição do Apocalipse: «Apareceu no céu uma mulher revestida de sol, 

                                                           
132

 Cf. J. Afonso Baeta NEVES, Notícia histórica e topográphica da villa de Goes e seu termo, Lisboa, 

1897; Vergílio CORREIA, Um Túmulo Renascença, Coimbra, 1921; Vergílio CORREIA, A. Nogueira 

GONÇALVES, Inventário Artístico de Portugal - distrito de Coimbra, Lisboa, 1952; José Correia de 

AZEVEDO, Inventário Artístico da Região de Coimbra, Lisboa, 1953; João Castro SILVA, O Túmulo de 

Góis, Dissertação de Mestrado em História da Arte, Universidade Lusíada de Lisboa, 2001. 
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tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça» 

(Apocalipse, 12). Do lado esquerdo, representa-se um quarteto de anjos que cantam a 

partir de um livro aberto voltado para eles. Do lado oposto, representa-se um quarteto de 

anjos frequente nesta temática mariana, ou seja, duas charamelas executadas por dia 

anjos que parecem seguir pelo livro aberto com vestígios de notação musical, por ora 

indecifrável. Por fim, um dos anjos segura uma deformada sacabuxa de tubo cortado no 

extremo direito, levando em crer que a tábua foi mutilada para caber naquela moldura, 

que lhe é posterior. 

 

 

Fig. 201 - Assunção (pormenor). Quarteto de anjos cantores.  

 

 

Fig. 202 – Assunção (pormenor). Livro aberto, charamela tiple, sacabuxa, charamela com 

fontanela.  
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Fig. 203- Assunção, Mestre desconhecido, Colecção particular, ca. 1560.   
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Instituição/Proprietário: Colecção particular 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: oficina espanhola (?) 

Datação: ca. 1560 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 970 x L. 1003 

Estado de Conservação/Data: Carece restauro, 2011. 

Proveniência: Capela privada anexa ao Solar dos Marqueses de Pancas, Alpedrinha.  

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2011. 

Descritores: Pertence a um retábulo constituído por nove painéis, distribuídos em três 

fiadas
133

: Santa Catarina entre os Doutores, Martírio de Santa Catarina, Decapitação 

de Santa Catarina, Disputa de Santa Catarina com os Doutores; S. Pedro e S. Paulo, 

Assunção e Coroação da Virgem, S. Jerónimo e Santo Agostinho; Oração de Cristo no 

Horto, Calvário, Ressurreição.   

Aspectos Musicais: duas violas de arco; viola de mão; três charamelas; trombeta. 

Descrição: O retábulo, actualmente desmembrado e apeado do seu local de origem, 

permanece numa colecção particular. Os painéis são dedicados a Santa Catarina de 

Alexandrina e estiveram durante cerca de quatro centenas de anos no altar-mor da 

Capela de Santa Catarina (também chamada Capela do Leão), em Alpedrinha, local para 

onde foram realizados. É um dos raros retábulos quinhentistas que nos chegou na 

íntegra, incluindo a máquina retabular. A capela foi instituída pelo arcebispo D. 

Martinho da Costa
134

 (irmão do Cardeal de Alpedrinha, D. Jorge da Costa) e erguida 

pelo sobrinho Cristóvão da Costa (sepultado na capela, em 1562, conforme comprova o 

epitáfio da sepultura), cónego da Sé de Lisboa, após a morte deste. A nebulosa sobre a 

autoria dos nove painéis continua por dissipar apontando-se várias hipóteses: Manuel 

Mendes Atanázio atribui os três painéis da fiada do meio (Santa Catarina) a um mestre 

                                                           
133

 Cf. António José Salvado MOTA, Monografia d’Alpedrinha (edição fac-similada), Câmara Municipal 

do Fundão, 2004, pp. 228-243. 

134
 Cf. Maria Teresa DESTERRO, «Retábulo pictórico de capela de Santa Catarina de Alpedrinha», in 

Artis, FLUL, n.º 7/8, 2009, pp. 131-144. 



248 
 

italiano da primeira metade do séc. XVI e os restantes seis a um mestre português
135

; 

Isabel Mateo Gómez a um único pintor, possivelmente de origem espanhola, opinião 

corroborada por Maria Teresa Desterro
136

. Seja como for, o conjunto instrumental da 

Assunção, o único painel do conjunto com iconografia musical, é singular. E é singular 

por dois motivos, pelo agrupamento instrumental e pela presença de um certo tipo de 

trombeta que Virdung designa felttrumet. Como tivemos oportunidade de clarificar in 

situ, é precisamente neste painel que se verifica mais e maiores destacamentos da 

camada cromática, sobretudo, nos extremos, onde se representam os instrumentos 

musicais. Relativamente às formas e modelos parece inevitável a comparação desta 

pintura com as homónimas de Arruda dos Vinhos, do Colégio Militar de Benfica e 

Freixo de Espada à Cinta, onde as soluções para o instrumentário parecem repetir-se. A 

composição apresenta, ao centro, a Virgem envolta numa elipse de luz, ladeada de anjos 

músicos e coroada. O primeiro músico executa uma viola de arco, por intermédio de um 

arco, apoiado no ombro ou peito, sendo visível a ilharga com enfranque e o cravelhal 

com seis cravelhas. Acima deste representa-se uma viola de mão, cordofone dedilhado 

poucas vezes representado na pintura quinhentista em Portugal. Apresenta um cravelhal 

rectangular do tipo pá, caixa em forma de oito de pequenas dimensões, enfranque e 

braço estreito. Mais acima, e a finalizar o grupo dos cordofones, representa-se um trio. 

Um deles executa outra viola de arco mais pequena, enquanto os outros dois seguram 

um livro aberto e parecem cantar. Do lado oposto representam-se os sopros. Trata-se de 

um quarteto habitué neste assunto iconográfico. No entanto, há uma diferença, pois, 

representam-se duas charamelas tiple e uma tenor (distinguível pela presença da 

fontanela) e, em vez de uma sacabuxa, figura uma clareta, tal como acontece na pintura 

homónima de Freixo de Espada à Cinta. Em síntese, este painel apresenta uma divisão 

clara entre instrumentos de música baixa - viola de arco, viola dedilhada e canto – e de 

música alta - quarteto de sopros – no lado oposto. Em suma, a presença de um elemento 

estranho no quarteto habitual nesta temática homónima remete-nos para um pintor com 

poucas ligações a Portugal ou com pouca obra por cá. Curiosamente este foi mais um 

dos painéis expostos nos Primitivos Portugueses (1940) que, no entanto, não foi 

analisado por Mário de Sampaio Ribeiro.  

 

                                                           
135

 Manuel Cardoso Mendes ATANÁZIO, «Parecer sobre a capela do Leão de Alpedrinha», …, 1984.  

136
 Maria Teresa DESTERRO, op. cit., 2009, p. 138. 
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Fig. 204 – Assunção (pormenor). Cordofones: viola de mão e viola de arco.  
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Fig. 207 - Assunção da Virgem, círculo do Mestre de Arruda dos Vinhos, ca. 1560.  

 

 

Fig. 208 – Assunção (pormenor). Anjos músicos: viola de arco; corneta alto (?); duas charamelas.  
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Fig. 209 – Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos. A tábua e o capitel com iconografia musical 

encontra-se na capela lateral do lado da Epístola. 
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Instituição/Proprietário: Igreja de N.ª Sr.ª da Salvação, Matriz de Arruda dos Vinhos. 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: círculo do Mestre de Arruda dos Vinhos  

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: ca. 1560 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1470 x L. 1130 

Estado de Conservação/Data: Carece de restauro, 2009. 

Proveniência: in situ (?) 

Fotografia: Rui Sousa e Sónia Duarte, 2009. 

Descritores: O painel, agora desmembrado e apeado, integrou um conjunto retabular 

que desconhecemos.  

Aspectos Musicais: viola de arco; corneta alto (?); duas charamelas. 

Descrição: A tábua encontra-se hoje na capela lateral da nave do lado da Epístola, 

destacando-se aí também um capitel com um aerofone, ainda pouco escrito pela crítica. 

O estado de conservação da pintura é, neste momento, sofrível. Apresenta numerosos 

repintes, vernizes escurecidos não uniformes, massa e vestígios da presença de 

xilófagos. Sem documentação que comprove a comitente e oficina, a tradição tem 

atribuído a discípulos de Garcia Fernandes ou de Cristóvão de Utreque ou de um ignoto 

mestre a quem convencionalmente se chamou Mestre de Arruda dos Vinhos. Os 

elementos compositivos repetem-se em tábuas coetâneas, onde se representa o túmulo 

aberto e vazio rodeado pelos Apóstolos, a Virgem ao centro assumpta auxiliada por 

anjos, Deus-Pai em posição superior de braços aberto e os anjos músicos ladeando a 

cena principal. Nesta composição apresenta-se uma viola de arco disposta de forma 

errada em relação ao corpo do instrumentista sendo visível no instrumento somente o 

tampo da caixa de ressonância, o cavalete e uma abertura sonora circular. Segue-se um 

aerofone fantasioso que não podemos considerar flauta travessa - raramente aparece na 

pintura anterior a 1580 e nunca documentada na literatura - nem uma corneta, apesar de 

apresentar bocal. No entanto, parece assemelhar-se mais à segunda que à primeira, por 

ser feita de um só bloco cilíndrico de madeira, que geralmente se apresentava com seis 

orifícios dianteiros. Seguem-lhes duas charamelas, identificáveis pela pirueta e 

fontanela no tubo melódico. Trata-se, em suma, de um grupo heterogéneo, 
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possivelmente real e com funções litúrgicas. Apesar das fragilidades já enunciadas da 

camada cromática e do desenho estilizado, os instrumentos apresentam detalhes 

identificáveis, o que nos leva a não excluir uma hipótese de se tratar de uma cópia a 

partir de um original.  
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Fig. 210 - Assunção, Mestre desconhecido, Colégio Militar de Benfica, ca. 1560-70.  
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Instituição/Proprietário: Igreja anexa do Colégio Militar, Benfica, Lisboa. 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: oficina italiana? 

Datação: ca. 1560-70 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): Desconhecidas 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010 (movimentação de tábuas, destacamentos 

na camada cromática, desgastes, mutilações no suporte, vernizes escurecidos, etiqueta 

colada directamente na camada cromática, marcas de humidade, vestígios de insectos 

xilófagos
137

). 

Proveniência: convento extinto?  

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Integrou um conjunto desmembrado e apeado do qual fez parte Cristo a 

Caminho do Calvário que está colocada na mesma Igreja, na parede do lado da 

Epístola. 

Aspectos Musicais: viola da gamba; viola de arco; cinco charamelas tiple; harpa. 

Descrição: O painel apresenta-se bastante fragilizado quer a nível da camada cromática, 

quer do suporte. Colocado na parede do lado do Evangelho, a pintura apresenta cores 

ácidas e abatidas que não sabemos se originais se marca do tempo, uma vez que está 

próxima da tábua do círculo do mestre de Arruda dos Vinhos, mestre italianizante, com 

pintura que figura no corpus. O primeiro instrumento, um cordofone friccionado, é 

executado por intermédio de um arco. Possui quatro cordas simples dispostas sobre um 

cavalete e fixas a um estandarte e o cravelhal apresenta um remate em voluta. É tocada 

na diagonal, como podemos verificar nalgumas pinturas coetâneas, nomeadamente, 

Bodas de Caná (1563) de Paolo Veronese que se expõe no  Musée du Louvre, e cuja 

tradição aponta como sendo um auto-retrato do pintor. Ao lado deste, representa-se, tal 

como na pintura do Louvre, uma viola de arco, faltando-lhe, no entanto, as aberturas 

                                                           
137

 Directamente colado num canto inferior esquerdo está um selo, entretanto, danificado, não sendo 

possível apresentar uma leitura. Tem, para além disso, uma marca no canto superior direito, marca que se 

repete na pintura Cristo a Caminho do Calvário. Indicação de venda em leilão depois de um arrolamento 

de bens? 
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sonoras no tampo harmónico! Logo acima, representam-se três charamelas, todas elas 

com pirueta. Do lado oposto, representam-se mais duas charamelas igualmente de tubo 

cónico muito comprido. Entre elas está uma harpa cuja caixa de ressonância remata, na 

base, em voluta. Em síntese, o painel apresenta um grupo muito referido nas crónicas – 

charamelas – a par de um trio de cordofones friccionados, também bastante comuns. 

Pouco comum, em relação à pintura existente em Portugal, é a técnica de execução 

usada para tanger a viola da gamba em primeiro plano. 

 

 

Fig. 211- Assunção (pormenor). Quinteto de anjos músicos do lado esquerdo: um trio de 

charamelas, uma viola da gamba e uma viola de arco.  
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Fig. 212 – Assunção, Mestre luso-flamengo (?), ca. 1570. Destruída. 
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Instituição/Proprietário: Solar da Oliveira, N.ª Sr.ª do Divor, Valeira, Évora 

Tema: Assunção da Virgem 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido  

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga (?) / oficina de Évora (?) 

Datação: ca. 1570 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): 2000 x 1200 mm
138

  

Estado de Conservação/Data: tábua destruída
139

 

Proveniência: capela privada do Solar da Oliveira, N.ª Sr.ª do Divor, Valeira, Évora. 

Fotografia: Inventário Artístico de Portugal, 1966
140

 

Descritores: Esteve no altar-mor da referida capela do Solar da Oliveira. 

Aspectos Musicais: duas violas da gamba; viola de arco; canto; livro aberto com 

notação musical imperceptível; duas charamelas; sacabuxa; órgão positivo. 

Descrição: Deste painel resta-nos, por ora, pouco mais que as palavras do Dr. Túlio 

Espanca: «O retábulo do altar compõe-se de preciosa tábua pintada a óleo, de ca. 

1560, de temático da Assunção da Virgem, muito carregado de vernizes por restauro 

hodierno do pintor Carlos Reis, mas do maior interesse pictural, com intenso 

movimento de personagens e delicioso rancho de anjos músicos e cantores. O painel, 

que mede de altura 2 X larg. 1,20m., manifestamente peça barroca do maneirismo 

flamengo, pertence ao núcleo oficinal eborense dessa época. O Padre Eterno, predela 

sobrepujante, também pintado sobre madeira e emoldurado com pilastras estriadas, do 

estilo jónico, completa o conjunto do altar, além das imagens correntes do Calvário e 

Santo António, de lenho policromo e N.ª Sr.ª do Rosário, antiga, mas de roca.»
141

. 

Consultamos documentação anterior como as Memórias Paroquiais que nos vieram 

                                                           
138

 Cf. Túlio ESPANCA, Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, VII, [Vol. I], Academia 

Nacional de Belas-Artes, 1966, p. 371. Uma estampa com a imagem desta tábua é publicada no volume 

anexo, vol. II, [VII] com o número DXCVI. 

139
 Informações dadas pelo actual proprietário que contactamos em 2009 e em 2010. 

140
 Contactamos a entidade que tem a posse do negativo original desta fotografia publicada no Inventário 

Artístico de Portugal, mas, por infortúnio, também o mesmo se acha num sofrível estado de conservação. 

Não tivemos outra alternativa senão apresentar uma digitalização do próprio Inventário Artístico. 

141
 Cf. Idem, Ibidem, p. 371. 
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informar que da actividade deste espaço de culto no séc. XVIII «Tem esta freguezia de 

nota em seus limites varias capellas, que sam de particulares senhores, como he huma 

em a herdade da Oliveira cuja he de Antonio Saldanha de Oliveira, morgado asistente 

em a corte e cidade de Lisboa // com o titullo de Nossa Senhora da Asumpsam com 

missa quotidianna e capellam e se lhe faz festa em o dia quinze de Agosto por mandado 

do ditto morgado»
142

. Em quase todos os textos dedicados à capela se refere que aqui 

viveu Pedro Pires de Oliveira (mestre do príncipe e futuro rei D. Afonso IV) e depois o 

irmão deste mestre, o arcebispo de Braga D. Martinho de Oliveira sendo, já em meados 

do séc. XVII, governado pelo morgado Luís Francisco de Oliveira e Miranda, casado 

com D. Luísa de Távora, fundadora do Convento dos Cardais, Lisboa, em 1681. Quanto 

à pintura desaparecida num curto-circuito, como nos informou o actual proprietário, não 

será possível fazer muito para além de uma análise pré-iconográfica panofskyana. 

Aparentemente a composição apresenta os elementos habituais, Virgem de pé e mãos 

postas, ao centro, saída do catre ladeado por onze apóstolos. A Virgem apresenta-se 

frontalmente e, na parte superior, encontram-se quatro grupos de anjos. Encontram-se, 

curiosamente, agrupados sempre em número de três e muito bem divididos, ou seja, por 

cordas, canto, sopros e teclas. Representam-se duas violas da gamba (?), a maior com 

três cordas e a mais pequena com quatro cordas com respectivo arco, e um dos arcos 

colocado na mão de tal forma que seria impossível tocar, e uma viola de arco; a seguir, 

um grupo de anjos cantores seguram um livro aberto com notação musical; um terceiro 

grupo de anjos com instrumentos de sopro, duas charamelas e uma sacabuxa; e por fim, 

um teclado e respectivos foleiros. Túlio Espanca acrescentou ainda: «(…) e outros 

vestígios artísticos de uma opulência que a história largamente assinalou e os homens 

deixaram perder»
143

, devendo querer sublinhar a presença de  carregados vernizes nesta 

tábua que esteve no altar-mor da capela do Solar da Oliveira. O painel já não existe, 

após um incêndio no espaço onde se encontrava, informação do actual proprietário 

(transmissão oral, Janeiro de 2010).  

  

                                                           
142

 Cf. ANTT, Memórias Paroquiais, Nossa Senhora da Graça do Divor, Évora, vol. 13, n.º 18, pp. 107-

110 (resposta ao inquérito pela mão do pároco Joam Rozado Ramalho). Acrescenta-se, ainda, que havia 

festa a 15 de Agosto de acordo com as ordens do Morgado, relacionadas, claro, com a padroeira a quem a 

capela estava dedicada. 

143
 Cf. Túlio ESPANCA, op. cit., p. 371. 
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Fig. 213 - Assunção, Mestre desconhecido, Sé de Portalegre, ca. 1580.  
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Fig. 214 - Retábulo-mor da Sé de Portalegre. 
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Instituição/Proprietário: Sé de Portalegre, Portalegre. 

Tema: Assunção 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa? 

Datação: ca. 1580 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): Desconhecido 

Estado de Conservação/Data: Deficiente, 2009. 

Proveniência: Ermida do Espírito Santo, Sousel. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2009. 

Descritores: retábulo constituído por quinze painéis.  

Aspectos Musicais: sacabuxa; duas charamelas; livro aberto com notação musical 

imperceptível. 

Descrição: Não havendo documentação que comprove detalhes sobre comitente, autoria 

ou datação da pintura, têm sido dadas à estampa datações que oscilam entre 1570 e 

1590. O painel que hoje ocupa um lugar cimeiro no retábulo da catedral de Nossa 

Senhora da Luz de Portalegre deverá ter provido de um outro espaço de culto, uma vez 

apresentar diferenças estilísticas com os que se encontram ou já se encontravam no 

altar-mor. Quanto à composição, apresenta a Virgem, ao centro, de mãos postas, em 

assumpção, encimada e ladeada por anjos, alguns deles músicos. Do lado esquerdo, 

representam-se três executantes de aerofones: o primeiro executa uma sacabuxa com 

remate exageradamente comprido, não se percebendo se o tubo é seccionado; logo 

acima, dois outros executam charamelas nas quais se percebe a pirueta mas no tubo 

cónico não é visível fontanela. Do lado oposto, dois anjos seguram um livro aberto que 

dá a entender tratar-se de uma tentativa de representação de notação musical, devido ao 

alinhamento paralelo dos vestígios. No entanto, as faces pouco túrgidas não nos 

comprovam a intenção de representar o canto, apesar de não ser invulgar a presença 

destes instrumentos de sopro a acompanharem o canto, como verificamos em fichas 

anteriores.    
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Fig. 215 - Assunção, Francisco de Campos, Santuário de N.ª Sr.ª da Boa Nova de Terena, 1565-70. 
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Fig. 216 – Aspecto da capela-mor do Santuário da Boa Nova.   
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Instituição/Proprietário: Santuário de N.ª Sr.ª da Boa Nova de Terena, Alandroal  

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Francisco de Campos 

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga / oficina de Lisboa 

Datação: 1565-1570 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1260 x L. 1180 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010.  

Proveniência: in situ.  

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Integra um conjunto maior constituído por cinco painéis colocados no 

altar-mor: Anunciação, Assunção da Virgem, Adoração dos Pastores, Pentecostes, 

Ressurreição, e um Calvário que é posterior ao restante conjunto.  

Aspectos Musicais: canto; címbalos; órgão positivo; pandeireta; cena de dança. 

Descrição: Referido nove vezes por D. Afonso X, o Sábio, nas Cantigas de Santa 

Maria, é neste templo fortaleza de planta cruciforme que se encontra esta Assunção que 

privilegia instrumentos de percussão. Trata-se do primeiro painel, da fiada inferior, do 

lado do Evangelho. A composição apresenta um tema mariano apócrifo, ou seja, a lenda 

difundida depois do século VI que conta que três dias após a morte da mãe de Jesus 

Cristo, Ele próprio teria descido do céu a fim de restituir a alma de Sua mãe ao corpo 

ressuscitado, tendo ela vindo a ascender ao céu gloriosamente transportada pelos anjos. 

Não há documentação que revele comitente, autoria ou datação exacta do painel. No 

entanto, há alguns estudos que lhe foram dedicados, nomeadamente, pelo crítico de arte, 

Martim Sória, que o atribuiu ao pintor luso-flamengos e a data de 1565-1570, 

apontando, ainda, como comitente, uma possível encomenda régia. Quanto à 

composição, a Virgem representa-se ao centro envolta numa mandorla e apoiada numa 

calote lunar, ladeada de anjos músicos. O primeiro grupo de músicos, canta por um livro 

aberto que um deles segura nas costas (tal como em Santiago do Cacém) enquanto 

outros dois parecem cantar apontando para a Virgem, o que nos indica que estarão 

certamente a cantar um hino de louvor à Virgem. Do lado oposto, representam-se seis 

anjos. Um deles executa um idiofone - um par de címbalos - raramente representado na 

pintura em Portugal apesar de bastante frequente na pintura ocidental, sobretudo na 1.ª 
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metade do séc. XV
144

. Logo a seguir, um órgão positivo cujo manual está correctamente 

colocado em frente ao músico, dois foles atrás, mas a tubaria colocada lateralmente! É 

sobretudo este último instrumento que vem revelar a fantasia do pintor. A este conjunto 

instrumental junta-se um tocador de pandeireta que agita o aro e, ao lado deste, um anjo 

faz um movimento que nos remete para a dança, tratando-se de uma representação 

inédita na pintura sobre madeira até 1580. (Nota: a análise a esta cena foi feita no 

Capítulo IV do Vol. I)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144

 Vide, por exemplo, Cristo em Glória, Fra Angelico, NG, ca. 1423-24; Cantoria, Luca della Robbia, 

relevos em mármore, originalmente na Catedral de Florença, 1431-38; Francesco D‟Antonio Di 

Bartolommeo, Virgem com o Menino e Anjos Músicos, colecção particular, ca. 1429; Virgem com o 

Menino e Anjos, Boccati, Galleria Nazionale dell‟Umbria, ca. 1455, entre muitos outros exemplos.  
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Fig. 217 – Assunção, Mestre desconhecido, Seminário Maior de Viseu, último terço do séc. XVI.  
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Instituição/Proprietário: Capela do Paço Episcopal, Seminário de Viseu, Viseu. 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: oficina provincial de Viseu 

Datação: último terço do séc. XVI 

Suporte: madeira de castanho (?) 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): Desconhecida. 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Desconhecida tendo transitado para a Igreja de S. Pedro de Lordosa, 

Viseu, edificada na 2.ª metade do séc. XVIII. 

Fotografia: Pedro Sousa e Rui Sousa, 2010. 

Descritores: Conjunto retabular de oficina provincial. 

Aspectos Musicais: alaúde; dois livros abertos com notação musical imperceptível; 

viola da gamba; três charamelas; trombeta (thurner horn). 

Descrição: Tema mariano apócrifo representado numa composição dividida em dois 

planos: um terreno e um divino. É no plano superior que se representam os aspectos 

musicais desta pintura saída de uma oficina provincial de Mestre desconhecido 

«imitador de Vasco Fernandes»
145

. Pouco escrita por falta, até à data, de documentação 

que dissipe a nebulosa à volta do contrato e intervenientes, apresenta uma linguagem 

anacrónica que poderá não traduzir a antiguidade desta pintura. Seja como for, esta 

composição de cores vivas apresenta aspectos musicais incaracterísticos em relação à 

pintura que até agora temos analisado. Essas „novidades‟ estão, por exemplo, nos dois 

livros abertos com notação musical quadrada negra sobre um pentagrama encarnado, 

escrita em Clave de Dó na 3.ª linha e com texto pseudo-epigráfico, como explanaremos 

adiante. Relativamente aos aspectos musicais representa-se, primeiramente, à esquerda, 

um alaúde com tampo harmónico e braço bastante trabalhado como habitualmente 

acontece na pintura flamenga. Este cordofone dedilhado, do qual não é perceptível o 

cravelhal, apresenta apenas seis cordas! De seguida, representa-se o primeiro livro 

aberto, seguro por uma figura alada com pluvial e, ao lado deste, outra figura alada 

tange uma tosca viola da gamba com sete cordas dispostas sobre o tampo harmónico 

                                                           
145

 Cf. Grão Vasco e a Pintura Europeia do Renascimento, IPPC, 1992, pp. 212-215.  
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mas com pelo menos nove cravelhas no cravelhame! Do lado oposto, representa-se o 

quarteto habitué composto por três charamelas e por uma trombeta que Virdung designa 

Thurner Horn (cf. capítulo IV, Vol. I), em vez de uma sacabuxa. Por fim, representa-se 

outro livro aberto com vestígios de notação musical, que vem reforçar a ideia de poder 

tratar-se da representação de um espaço de culto, como uma capela privada de uma 

nobreza abastada.   

    

Figs. 218 e 219  – Assunção (pormenores). Alaúde; Viola da Gamba. 

 

TRANSCRIÇÃO E CRÍTICA 

 

     

Figs. 220 e 221 – Assunção (pormenores). Livros aberto com vestígios de notação musical.  

 

Encontra-se representado na Assunção dois livros abertos com vestígios de notação 

musical. Do primeiro é visível um pentagrama encarnado e notação quadrada negra 

escrita em Clave de Dó na 3.ª linha e texto imperceptível. Do outro livro existem apenas 

vestígios de linhas encarnadas e notação negra. Visivelmente transcrita sem rigor, ou de 

memória, a partir de uma fonte de cantochão não identificada, os pormenores quase 

miniaturais, não nos permitem mais do que aventar suposições, uma vez que carecem de 

uma análise rigorosa com outros recursos.  
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Fig. 222 – Assunção, Mestre desconhecido, Museu de Arte Sacra de Évora, ca. 1580. 
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Instituição/Proprietário: Museu de Arte Sacra de Évora 

Tema: Assunção  

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: oficina luso-espanhola (?) 

Datação: ca. 1580 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): Desconhecidas. 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010.  

Proveniência: Convento do Calvário, Santo Antão, Évora. 

Fotografia: Desconhecido, 2010. 

Descritores: Deverá ter sido o painel central de um conjunto maior.  

Aspectos Musicais: harpa; alaúde; órgão positivo; canto. 

Descrição: Esta pintura pouco escrita pela historiografia de arte encontra-se na 

Exposição Permanente do Museu de Arte Sacra de Évora, anexo à Sé. Apresenta a 

Virgem assumpta por um sexteto de anjos e coroada por um putto. Em segundo plano, 

superiormente, representam-se vários aspectos musicais num sfumato que os torna 

quase imperceptíveis, à semelhança do que acontece no Julgamento das Almas do 

MNAA. Também neste caso os executantes são anjos. Do lado esquerdo, representa-se 

uma harpa da qual é visível apenas parte da consola e algumas cravelhas e cordas. Ao 

lado deste, um alaúde com caixa de ressonância piriforme, braço muito estreito, não 

sendo visível o cravelhal. Ambos seguem por um livro aberto que outro segura. Do lado 

oposto, representa-se um órgão positivo, sendo visível apenas uma fileira de tubos e as 

mãos do organista colocadas num manual, que não está visível. Curiosamente, durante 

as nossas investigações tornou-se evidente a semelhança entre os aspectos musicais 

representados com os representados numa tábua com o tema Adoração dos Pastores da 

Câmara Municipal do Porto (CMP)
146

, em depósito no Museu Nacional Soares dos Reis 

(MNSR). Mostramos abaixo os pormenores da pintura que estamos a analisar e a 

comparação com a da CMP. Parece certo o uso de fontes secundárias como gravuras 

dentro de uma oficina de pintura, perdurando de geração para geração.   

                                                           
146

 Trata-se de uma pintura de autoria desconhecida, certamente de escola portuguesa, da 1.ª metade do 

séc. XVII, a óleo sobre madeira (n.º de inventário C.M.P. 824).   
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Figs. 223 e 224 - Assunção (pormenor): alaúde, harpa e livro aberto; Adoração dos Pastores 

(pormenor), Câmara Municipal do Porto: alaúde, harpa e livro aberto.  

 

 

 

   

Figs. 225 e 226 - Assunção (pormenor): órgão positivo; Adoração dos Pastores (pormenor), Câmara 

Municipal 
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Temas Hagiográficos 
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Fig. 227 - Tríptico Santa Catarina, São Cristóvão, Santa Madalena e Santo Antão (aberto), Bernardo 

Martorell, séc. XV [1440-1445], MNAA.  

 

       

Fig. 228- Tríptico Santa Catarina, São Cristóvão, Santa Madalena e Santo Antão (pormenor). Santo 

Antão agitando uma sineta na mão esquerda. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Tríptico da Descida da Cruz com Santa Catarina, São Cristóvão, Santa 

Madalena e Santo Antão 

N.º de Inventário do Objecto: 1226 Pint 

Autoria: Bernardo Martorell (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola espanhola/ oficina de Barcelona-Catalunha 

Datação: 1440-1445 

Suporte: madeira de choupo 

Técnica: têmpera e folha de ouro 

Dimensões (mm): A. 730 x L. 860 

Estado de Conservação/Data: Regular, 2010. 

Proveniência: Desconhecida  

Fotografia: José Pessoa, DDF, 2000 (geral); Sónia Duarte, 2010 (pormenores). 

Descritores: tríptico 

Aspectos Musicais: sineta de mão 

Descrição: Com actividade documentada entre 1427 e 1452
147

, Bernardo (ou Bernart) 

Martorell foi um importante Mestre na região da Catalunha. Apesar de referido em 

documentação coeva, somente uma empreitada lhe é atribuída com certezas. Trata-se do 

antigo Retábulo de S. Pedro da Igreja de Púbol (1437)
 148

. A composição em forma de 

pequeno altar portátil sob a forma de tríptico tendo ao centro a Descida da Cruz e nos 

volantes os quatro santos referidos apresenta um modelado delicado, cores subtis e 

efeitos de luz muito cuidados. Um deles é Santo Antão que parece agitar um idiofone, 

uma sineta de mão que é, aliás, um dos seus atributos. A sineta era usada para sinalizar 

determinados momentos importantes da liturgia e distingue-se pelo seu som agudo e 

brilhante. Por tal, parece a sua representação parece coadunar-se com o atributo de um 

santo e, ao mesmo tempo, relacionando-se com um momento importante da liturgia. 

                                                           
147

 Há registo de ter falecido entre os dias 13 e 23 de Dezembro de 1452. Para além da tua pintura 

dedicou-se à iluminura, vitral, escultura e têxteis (bandeiras, tapeçaria).  

148
 das tábuas que pertenceram ao antigo Retábulo-mor da Igreja de S. Jorge na Catalunha e que agora se 

acha dividido entre o Chicago Art Institute e o Musée du Louvre, é-lhe também o antigo Retábulo de S. 

Pedro da Igreja de Púbol, 1437 (hoje no Museu d‟Art, Girona) o único atribuído com segurança ao 

Mestre, ou  painéis de S. María del Mar, Barcelona, ca. 1435-47 (praticamente destruídos durante a 

Guerra Civil de 1936), entre outras que incluíam famílias nobres e comitentes eclesiásticos de Barcelona 

e Lleida. 
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Fig. 229 - Tríptico Tentações de Santo Antão, Hieronymus Bosch, MNAA, ca. 1500. Anverso. 

 

 

 

Fig. 230 - Tentações de Santo Antão, Hieronymus Bosch, MNAA, ca. 1500. Volantes do reverso. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Tentações de Santo Antão 

N.º de Inventário do Objecto: 1498 Pint 

Autoria: Hieronymus Bosch (assinado) 

Produção/Centro de Fabrico: oficina flamenga 

Datação: ca. 1500 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): 1315 x 1190 (painel central); 1313 x 530 (volantes) 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: Palácio das Necessidades, Lisboa, 1913. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: Tríptico cujos volantes apresentam anverso e reverso. 

Aspectos Musicais: gaita-de-foles; canto; harpa; sanfona; alaúde; guizos; charamela; 

trombeta. 

Descrição: Apresentado já o reverso monocromático do tríptico em ficha de inventário 

anterior, dedicado ao tema de Cristo a caminho do Calvário, interessa agora analisar os 

aspectos musicais do anverso, que apresenta as várias tentações, por parte do Diabo, de 

que o eremita foi vítima mas a quem nunca sucumbiu, pois, segundo o santo, a oração 

podia varrer do espírito todas as fantasmagorias. Este tríptico de Jerome van Aken, 

verdadeiro nome do artista, apresenta uma visão do mundo invadido pelo mal, 

representado aqui por uma legião de seres fantásticos dentro de uma tradição 

demonológica medieval, em que a mulher e os aspectos musicais constituem armas para 

o Tentador. Não se trata, segundo a crítica, do tríptico trazido por Damião de Góis, 

contrariamente a outra facção que repetidamente escreveu este não-facto como facto, e 

que se encontra desaparecido, mas de um outro, conforme o depoimento de 16 de 

Fevereiro de 1572 ao Tribunal do Santo Ofício. Bosch dá-nos aqui um reflexo do 

homem do seu tempo e de aspectos musicais metamorfoseados a que teve acesso, ou a 

partir de fonte original, ou por fontes gravadas, ou por fontes literárias, a que a família 

de miniaturistas e iluminadores, de que Bosch provinha, teriam, certamente, acesso
149

. 

No volante do anverso esquerdo, representa-se uma gaita-de-foles parcialmente 
                                                           
149

 Cf. MARKL, Dagoberto, «O tríptico das „Tentações de Santo Antão‟ de Jerónimo. Um ensaio de 

interpretação iconológica», in Separata da Revista Ocidente, vol. 84, Lisboa, 1973. Relativamente à 

enumeração de fontes  
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mutilada, num dos extremos da tábua, e que é executada por um dos seres fantásticos, 

de face túrgida, por insuflar o instrumento de sopro. Apresenta parcialmente o ponteiro, 

o grande fole azul, um ronco bastante pequeno e o assoprete. Mais abaixo duas figuras 

cantam por um pergaminho aparentemente com vestígios de notação musical 

imperceptível pelo desgaste da camada cromática. No painel central, é visível uma 

harpa medieval diatónica constituída por doze cordas executada por um horrível 

monstro coberto por um manto verde. Logo adiante, junto do Eremita, um mendigo 

estropiado com uma sanfona, onde é visível a roda disposta sobre a caixa e a manivela. 

Tratava-se de um instrumento de fácil execução popular nos meios populares, bailes e 

associada a mendigos cegos e músicos ambulantes, imediatamente atrás de um jogral de 

feições porcinas, de perfil, e que traz um alaúde, onde apenas é perceptível a caixa de 

ressonância periforme, uma abertura no tampo harmónico, as aduelas e o cravelhame 

flectido. Este jogral-alaudista, que tem sobre a cabeça uma coruja (morte e sabedoria) 

junta-se ao redor da mesa, onde se encontram já outras duas personagens ricamente 

vestidas, estas, por sua vez, junto de Santo Antão e da rainha. Mais recuado está um 

pássaro com bico em forma de charamela, onde é visível a fontanela e uma campânula 

marcada, de onde sai um bafo branco. Mais adiante, de costas voltadas para o 

observador, uma figura montada num pote-cavalo traz pendurado um aerofone, que se 

assemelha a uma trombeta, muito comprida e de tubo muito estreito. Por fim, e no 

painel anverso direito, representam-se dois aerofones, encaixados. Trata-se de uma 

trombeta com enorme campânula e de onde sai outro instrumento de sopro, também de 

metal, muito semelhante à trompa curva que havíamos visto no infernu de autor não 

identificado, mencionado nos apócrifos e nas visões de monges medievais (MNAA). 

Este encaixe de instrumentos, fruto da imaginação de Bosch, impossibilitaria que som 

algum fosse ouvido. Este híbrido servia, sobretudo, para fazer sobressair o carácter 

sobrenatural da composição. As sinetas e os guizos eram usado para afastar os 

demónios, que se incomodavam com o som estridente que deles saíam quando agitadas 

e por estarem associados à liturgia.  
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Figs. 231, 232, 233, 234, 235, 236 e 237 – Da esquerda para a direita e de cima para baixo: ser 

fantástico com harpa de doze cordas; conjunto antropo-zoomórfico cantando por pauta ilegível; 

mendigo com sanfona e homem-porco trovador com alaúde; «cavaleiro» sobre um pote com 

trombeta; homem- frade semi-nu com trompa curva enfiada numa trombeta; ser fantástico com 

gaita-de-foles; homem-pássaro com bico em charamela.  
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Fig. 238 – Missa de S. Gregório, Francisco Henriques, MNAA, ca. 1508-11. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Missa de S. Gregório 

N.º de Inventário do Objecto: 91 pint 

Autoria: Francisco Henriques  

Produção/Centro de Fabrico: escola luso-flamenga 

Datação: 1508-11 

Suporte: madeira  

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1215 x L. 880 

Estado de Conservação: Bom, 2010. 

Proveniência: Igreja de S. Francisco, Évora. 

Fotografia: DDF 

Descritores: A Última Ceia, Apanha do Maná, Degolação dos Mártires de Marrocos, 

Abraão Melquisedeque, Descida da Cruz, Calvário,… (conjunto hoje disperso entre ao 

MNAA e a Casa dos Patudos de Alpiarça) 

Aspectos (Musicais): sineta de mão  

Descrição: Tábua proveniente do antigo retábulo do altar-mor da Igreja de S. Francisco 

de Évora cuja empreitada está documentada entre 1508 e 1511. É da autoria de um 

pintor de origem flamenga, casado com uma irmã do pintor régio Jorge Afonso, tendo 

sido um dos mestres favoritos de D. Manuel, que veio a falecer de peste, pouco depois, 

por altura da empreitada no Tribunal da Relação de Lisboa (1518). Quanto à 

composição, de assunto iconográfico bastante frequente na arte ocidental, sobretudo a 

partir do séc. XIII – na miniatura, em xilogravuras, etc. – representa, o momento da 

elevação da hóstia, ou seja, o momento da consagração do corpo e sangue em pão e 

vinho. Cristo, está representado sobre o altar, após sair do catre, e faz-se rodear dos 

vários instrumentos da Paixão, que lhe servem de atributo. Diante do altar, S. Gregório 

ajoelhado, está rodeado de vários co-celebrantes, um deles, à esquerda, assinala o 

importante momento da homilia, agitando uma sineta de mão, como se pode observar 

no primeiro plano da composição.  
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Fig. 239 - Ressurreição de Lázaro, Jorge Afonso (atrib.), Charola do Convento de Cristo, Tomar, ca. 

1510-20. Depois do restauro (foto cedida pelo conservador-restaurador Frederico Henriques). 
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 Fig. 240 - Ressurreição de Lázaro (pormenor), Jorge Afonso (atrib.), Charola do Convento de 

Cristo, Tomar, ca. 1510-20. Depois do restauro (foto cedida pelo conservador-restaurador 

Frederico Henriques). 
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Instituição/Proprietário: Convento de Cristo, Tomar. 

Tema: Ressurreição de Lázaro 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Jorge Afonso (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: oficina lisboeta (atrib.) 

Datação: ca. 1510-20 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): Desconhecidas 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: in situ 

Fotografia: conservador-restaurador Frederico Henriques 

Descritores: Fez parte de um conjunto constituído por doze painéis, subsistindo hoje 

apenas oito: Baptismo de Cristo (incompleta); Cristo e o Centurião; Ressurreição de 

Lázaro; Entrada em Jerusalém; Instrumentos da Paixão; Ressurreição de Cristo; 

Ascensão de Cristo; Pentecostes (conserva-se apenas um fragmento). 

Aspectos Musicais: cordofone de mão 

Descrição: Face à ausência de contrato que o comprove a autoria deste painel, a 

tradição atribui este conjunto a Jorge Afonso (e colaboradores), nomeado pintor régio 

por D. Manuel I, em 1508. Esta pintura preenche um dos arcos cegos da Charola do 

Convento de Cristo e retrata a ressurreição de Lázaro, homem de ascendência nobre, 

oriundo de uma próspera região agrícola em Israel, a Betânia, de acordo com os textos 

canónicos (S. João, 11-14). À luz visível é possível verificar que a pintura está muito 

mexida. Todavia, exames técnicos recentes – radiografias, reflectografia de 

infravermelhos, análises micro químicas de pigmentos, identificação macroscópica de 

madeira – vieram comprovar acrescentos de suporte e repinte histórico mas, tanto 

quanto nos foi possível saber, o segrel com o cordofone de mão e o outro que o 

acompanha, representados à entrada de uma cidade fantasiosa, são do séc. XVI. Perante 

tal cenário importa sublinhar que o músico representando em plano recuado é original, 

tendo sido alvo de alguns retoques, como seria de esperar de uma tábua quinhentista. 

Julgamos que possa ter sido intenção do oficial de pintura a representação de uma viola 

de mão, estilizada, com caixa em forma de oito de reduzidas dimensões e braço longo. 
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Fig. 241 - Casamento Místico de Santa Catarina de Alexandria, Mestre desconhecido, Casa dos 

Patudos, ca. 1515. 
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Instituição/Proprietário: Casa dos Patudos, Museu de Alpiarça. 

Tema: Casamento Místico de Santa Catarina de Alexandria 

N.º de Inventário do Objecto: 84 580 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola hispano-flamenga 

Datação: ca. 1515 

Suporte: madeira 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 728 x L. 501 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010.  

Proveniência: colecção particular, Madrid.  

Fotografia: Casa dos Patudos, 2004 

Descritores: Desconhecidos 

Aspectos Musicais: harpa 

Descrição: Por documentação datada de 1929, já revelada pelo Prof. Dr. José António 

Falcão, sabemos que a peça foi adquirida - por compra - em Madrid, por José Relvas, à 

época embaixador de Portugal em Espanha, e a conselho do conservador de pintura 

antiga do Museo del Prado, D. Frederico de Amutio. Esteve, anteriormente, integrada na 

colecção particular da «Marqueza de Santoña»
150

, Sol Fitz-James Stuart y Falcó, e veio 

para Portugal para integrar a colecção privada de José Relvas. Quanto à autoria da peça, 

Maria de Lourdes Bártholo, atribuiu-a ao holandês Geertgen tot Sint Jans (1460/65 -

1490) também chamado Gérard van Haarlem, pela sua conhecida actividade naquela 

cidade, e autor de um pequeníssimo painel (A. 268 x L. 205) a têmpera sobre madeira, 

datado de ca. 1480, exposto hoje em Roterdão, no Museum Boijmans Van Beuningen, e 

repleto de iconografia musical. Esta atribuição não é, no entanto, unânime, tendo sido já 

atribuída a Hans Memling (Francisco de Almeida Moreira, José António Ferreira de 

Almeida) e, mais recentemente, a uma desconhecida oficina de escola hispano-flamenga 

(Nuno Saldanha, José António Falcão). Quanto ao assunto da composição, trata-se de 

uma variante da mariolatria, aqui acompanhada pela mártir Santa Catarina de 

Alexandria (séc. III-IV d.C.), cujo culto se disseminou de oriente para ocidente durante 

a Alta Idade Média (sensivelmente a partir do séc. VIII d. C.). A cena passa-se num 

                                                           
150

 Arquivo Histórico da Casa dos Patudos, Alpiarça, Inventário de Objectos d’Arte e Mobiliario que faz 

parte do legado à Câmara Municipal de Alpiarça, 1929, p. 28. 
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espaço misto, onde ao fundo se avista arquitectura do norte da Europa, e em primeiro   

plano o matrimónio de Santa Catarina com o Senhor, representando-se o Menino quase 

desnudo no regaço da Virgem sentada no trono, e que entrega à virgem e mártir Santa 

Catarina o anel esponsalício. Mais recuado, S. José de chapéu ao peito, em sinal de 

reverência, observa o enlace. Do lado direito, dois anjos servem a Virgem e o Menino. 

O primeiro executa uma harpa e o segundo traz o que parecem ser cerejas, numa 

bandeja de prata. Cordofone dedilhado de música baixa, a harpa é diatónica, e apresenta 

doze cordas. O desgaste da camada cromática não permite perceber que técnica foi 

utilizada para prender as cordas à consola e à caixa de ressonância que, in situ, se agrava 

pelo facto do vidro que cobre toda a camada pictórica não permite ver detalhadamente 

pormenores como este.  
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Fig. 242 - Casamento Místico de Santa Catarina, Hans Holbein, o Velho, MNAA, 1519. 
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Fig. 243- Casamento Místico de Santa Catarina (pormenor). Tribuna com anjos músicos.  

 

 

 

Fig. 244 - Casamento Místico de Santa Catarina (pormenor). Tribuna com anjos músicos.  
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Casamento Místico de Santa Catarina 

N.º de Inventário do Objecto: 1466 Pint 

Autoria: Hans Holbein, o Velho (ca. 1460/65-1524) 

Produção / Centro de Fabrico: escola alemã 

Datação: 1519 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1920 x L. 1375 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Palácio das Necessidades, Lisboa, 1913. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2011. 

Descritores: Desconhecido. 

Aspectos Musicais: corneta comum; bladder pipe; gaita-de-foles; órgão positivo; duas 

trombetas; viola de arco; harpa; alaúde; trombeta marinha (?); dulcimer; canto. 

Descrição: Trata-se de uma pintura que se destaca pelo seu meticuloso naturalismo, 

aplicado, inclusive, aos instrumentos musicais que se encontram claramente separados 

da seguinte forma: ao centro, em destaque, o canto, a palavra; do lado esquerdo, os 

aerofones; do lado oposto, os cordofones. A composição desenvolve-se a partir de uma 

fons vitae num jardim enquadrado num pórtico e, nas tribunas, em plano recuado 

representam-se os três grupos de anjos músicos que entoam louvores à Virgem 

acompanhados com instrumentos musicais. A pintura, ao que se sabe foi encomenda de 

um abastado mercador de Augsburgo, chamado Georg Kningberger e pela sua mulher 

Regina para a sua capela privada na igreja de S. Domingos, naquela cidade. As 

inscrições na pintura revelam mensagens de louvor ao Menino e à Virgem servindo os 

instrumentos representados para acentuar o carácter festivo da composição. São elas: 

PVTEVS AQVARVM VIVENTIVM (no poço, em primeiro plano); GLORIA IN 

EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX (no arco triunfal, ao centro da composição); 

STIRPE. MARIAE. REGINA. PROCREATA. REGENS. GENERANS. IHESUM. (no 

soco do varandim do lado esquerdo) e LAVDE. DIGMA. ANGELORVM ET 

SANCTORVM (no soco do varandim do lado oposto). Os instrumentos representados 

na composição são dos mais frequentes nas pinturas já observadas, com a excepção do 

que julgamos ser uma trombeta marinha, cordofone friccionado, só parcialmente visível, 

e que não aparece em mais nenhuma tábua.  
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Fig. 245 - Encontro de Santa Úrsula com o Príncipe Conan, Mestre de Santa Auta, MNAA, ca. 1517-

1522. 
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Instituição/Proprietário: MNAA 

Tema: Encontro de Santa Úrsula com o Príncipe Conan 

N.º de Inventário do Objecto: 1462-A Pint (anverso) 

Autoria: Mestre desconhecido luso-flamengo 

Produção/Centro de Fabrico: oficina de Lisboa (?) 

Datação: ca. 1517-1522 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 668 x L. 712 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Igreja da Madre de Deus, Xabregas, Lisboa. Palácio das Necessidades, 

Lisboa, 1913. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: conjunto retabular composto por cinco painéis: Martírio da Onze Mil 

Virgens em Colónia (painel central); Encontro de Santa Úrsula com o Príncipe Conan 

(volante esquerdo anverso); Partida de Colónia das relíquias de Santa Auta (volante 

esquerdo reverso); Papa Círiaco abençoa Santa Auta e o Príncipe Conan (volante 

direito anverso) Chegada das relíquias de Santa Auta à Igreja da Madre de Deus 

(volante direito reverso). A tradição tem acrescentado mais um painel designado 

Embarque em Basileia perfazendo um total de seis painéis.  

Aspectos Musicais: cinco charamelas; uma sacabuxa. 

Descrição: A fortuna crítica atribui esta obra a um mestre desconhecido, flamengo, 

residente em Portugal, provavelmente da oficina de Lisboa. Desconhecido o contrato 

entre mestre e comitente, a historiografia da arte tem atribuído também a Cristóvão de 

Figueiredo, Garcia Fernandes, Gregório Lopes e Cristóvão de Utreque. No entanto, sem 

documentação que comprove a autoria, optamos por manter o anonimato, ou seja, 

adoptar a convenção Mestre de Santa Auta. Este painel apresenta-se mutilado nos 

cantos e a explicação para tal foi-nos dada por Luciano Freire que, por volta de 1929, 

imediatamente antes de o restaurar para a Exposição de Sevilha, deparou com tábuas 

embutidas como portas no alçado do arcaz da sacristia da Madre de Deus
151

. A 

                                                           
151

 Cf. Luciano FREIRE, «Elementos para um relatório acerca do tratamento da pintura antiga em 

Portugal segundo notas tomadas no período da execução desses trabalhos», Conservar Património, n.º 5, 

Lisboa, ARP, Dezembro de 2007, p. 55. Esta mesma mudança de funções está comprovada em Reynaldo 

dos Santos (em Os primitivos portugueses: um século de pintura 1450-1550, Lisboa, Imprensa Nacional 
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mutilação é visível no canto superior direito, onde se encontram representados seis 

menestréis negros num varandim tangendo instrumentos de sopro e uma figura mais 

recuada. O painel central veio a ser adaptado à luneta de capela na mesma igreja. Este 

tipo de agrupamento aparece amiúde na pintura e gravura coetânea na Alemanha e, já 

no séc. XVII, na pintura em Portugal. O tema de base deste conjunto são as  relíquias de 

Santa Auta enviadas pelo Imperador Maximiliano, primo da Rainha D. Leonor, viúva de 

D. João II, a 12 de Setembro de 1517 por intermédio do embaixador Pedro Correia de 

Atouguia. Este acontecimento aparece representado num dos painéis do conjunto (ver 

Ficha 82) e é descrito na crónica de Damião de Góis, D. Manuel I, de que apresentamos 

os excertos nas figs. 248 e 249. As relíquias chegaram numa nau acompanhadas de 

outras embarcações, junto ao Mosteiro da Madre de Deus em Xabregas e foram depois 

levadas por terra. Pronta para o seu recebimento encontrava-se a Rainha D. Leonor, 

fundadora do cenóbio, que assistida por cónegos e pelo arcebispo de Lisboa, D. 

Martinho da Costa, conduziram a procissão solene da arca-relicário até ao altar da Igreja 

do Mosteiro. Importa sublinhar que o retábulo apresenta dois ciclos iconográficos 

independentes, um deles relacionando-se com episódios da vida de Santa Úrsula, 

companheira de S. Auta, quando aberto, outro com o envio das relíquias para Lisboa, 

quando o tríptico se encontra fechado. Quanto aos aspectos musicais desta composição 

que apresenta o encontro entre uma das onze mil Virgens e o príncipe Conan, tratam-se 

de charamelas. Todas apresentam palheta, piruetas e, algumas, barrilete. Este conjunto 

instrumental é referido nas fontes literárias da época, associando-se a banquetes da 

família real, cerimónias ao ar livre, embarcações e festas na cidade, momentos que se 

adequavam ao elevado volume sonoro destes aerofones. São também algumas as 

referências a menestréis negros ao serviço da corte, como referimos no Capítulo IV do 

vol. I desta Dissertação. Vide, a título de exemplo, o relato do  viajante neerlandês 

chamado Linschoten, que no seu famoso Itinerário, publicado em 1596, descrevendo os 

casamentos dos portugueses que se estabeleciam na Índia, afirma: «E os [Casados de 

Goa] que são de alguma condição, têm geralmente os seus escravos que tocam uma 

melodia suave em charamelas», sugerindo uma usurpação ou importação de modelos 

das casas da nobreza abastada do reino
152

.  

                                                                                                                                                                          
de Lisboa, 1940, p. 33) e Mário de Sampaio Ribeiro (Cf. Aspectos Musicais da exposição Os Primitivos 

Portugueses, , 1943, p. 11).  

152
 Jan Huygen LINSCHOTEN, Itinerário, Viagem ou Navegação para as Índias Orientais ou 

Portuguesas [1596], tradução do neerlandês de Arie Pos, Lisboa, CNCDP, 1997, p. 153. 
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Fig. 246 - Chegada das Relíquias de Santa Auta à Igreja da Madre de Deus, Mestre desconhecido, 

MNAA, ca. 1517-22. 

 

 

Fig. 247 - Chegada das Relíquias de Santa Auta à Igreja da Madre de Deus (pormenor). Órgão 

positivo dentro de um batel.  
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Instituição/Proprietário: MNAA  

Tema: Chegada das Relíquias de Santa Auta à Igreja da Madre de Deus 

N.º de Inventário do Objecto: 1462-B Pint (reverso) 

Autoria: Mestre de Santa Auta 

Produção/Centro de Fabrico: oficina de Lisboa (?) 

Datação: ca. 1517-22 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 668 x L. 712 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010.  

Proveniência: Igreja da Madre de Deus, Xabregas, Lisboa. Palácio das Necessidades, 

Lisboa, 1913. 

Fotografia: Sónia Duarte, 2010. 

Descritores: cf. ficha de inventário anterior 

Aspectos Musicais: órgão positivo 

Descrição: No capítulo XXVI, da Quarta Parte da Crónica do felicíssimo Rei de Dom 

Manuel, escrito em 1567, intitulado «Em que se trata das obras pias que a Rainha D. 

Leonor, irmã del Rei D. Manuel, fez nestes reinos e como por sua intercepção foram 

trazidos a eles as Relíquias do corpo da Virgem Santa Auta […]»
153

, Damião de Góis 

relata o acontecimento (cf. Fig. 248 e 249) da chegada das relíquias de Santa Auta, 

cinquenta anos do momento efectivo. Neste cortejo que se dirigiu do Tejo à Igreja da 

Madre de Deus de Xabregas, participavam, entre muitos clérigos, a própria Rainha D. 

Leonor enquanto observadora e receptora. Naturalmente fazia parte do ritual das 

relíquias a entoação de cânticos religiosos que estariam, no caso, acompanhadas por um 

órgão positivo, representado à direita, não sendo visível o foleiro (tábua mutilada?) e 

somente parte do instrumento, isto é, os tubos (decalcados por estrezido, uma vez 

colocados numa disposição não habitual) e o manual. Se por um lado parece evidente a 

escolha deste instrumento muito ligado à liturgia em detrimento de outros, precisamente 

para acentuar o carácter solene da narrativa, por outro, não cremos tratar-se de uma 

situação real, pois outros instrumentos de mais elevado volume sonoro estariam mais 

adequados à cerimónia de ar livre. 

                                                           
153

 Damião de GOIS, Chronica do Felicissimo Rei Dom Emanuel composta per Damiam de Goes 

diuidida em quatro partes..., 1566-1567. 
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Fig. 248- Capítulo XXVI, Quarta parte, Crónica do felicíssimo D. Manuel, Damião de Góis
154

. 

                                                           
154

 Damião de GÓIS, Chronica do Felicissimo Rei Dom Emanuel composta per Damiam de Goes 

diuidida em quatro partes…, vol. IV, fólio 32, 4 vols., Lisboa, Francisco Correa impressor, 1566-67, fac-

simile in http://purl.pt/14704. 

 

http://purl.pt/14704
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Fig. 229 – Capítulo XXVI, Quarta parte, Crónica do felicíssimo D. Manuel, Damião de Góis
155

. 

 

 

                                                           
155

 Damião de GÓIS, Chronica do Felicissimo Rei Dom Emanuel composta per Damiam de Goes 

diuidida em quatro partes…, vol. IV, fólio 32v. 4 vols., Lisboa, Francisco Correa impressor, 1566-67, 

fac-simile in http://purl.pt/14704. 

http://purl.pt/14704
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Fig. 250 - Casamento Místico de Santa Catarina, Frei Carlos (atrib.), NG, ca. 1520-30. 
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Instituição/Proprietário: NG, London, United Kingdom. 

Tema: Casamento Místico de Santa Catarina 

N.º de Inventário do Objecto: NG5594  

Autoria: Frei Carlos (atrib.)  

Produção/Centro de Fabrico: oficina luso-flamenga  

Datação: ca. 1520-30 

Suporte: madeira de carvalho 

Técnica: Óleo e têmpera  

Dimensões (mm): A. 330 x L. 257 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: O painel pertenceu à família O‟Neil, Portugal, possivelmente a partir da 

2.ª metade do século XVIII; posteriormente, foi enviado para Londres, para venda, por 

George O‟Neil vindo a ser comprado, em 1906, por Herbert Cook. Foi, finalmente, 

adquirido, em 1945, pela NG. 

Fotografia: NG, 2010. 

Descritores: Desconhecido 

Aspectos Musicais: canto; harpa; alaúde; charamela (?). 

Descrição: Encontra-se exposto numa das salas do The National Gallery, em Londres, 

um pequeno painel atribuído a uma desconhecida oficina portuguesa («unknown 

portuguese artist»). No suporte da pintura (reverso) encontra-se escrito pela mão do Sr. 

Herbert Cook - a avaliar pela correspondência encontrada na Biblioteca do NG - o 

seguinte: «Early Portuguese School. circa. 1500. / Bought by me 1906 from The O’Neil, 

Lisbon, Portugal. (Sent to Christies for sale) / who had it 150 years in his family. 

Supposed to be by Frei Carlos. Herbert Cook.», não restando dúvidas tratar-se de um 

painel que transitou de Portugal para ali. Ainda assim, nada nos comprova que o painel 

tenha sido comprado em Portugal ou feito cá pela mão de Frei Carlos ou discípulo 

próximo para um local de devoção particular, a avaliar pelas pequenas dimensões que 

apresenta. Como é sabido, a família O‟Neil possuía uma invejável colecção de obras de 

arte, adquirida nos quatro cantos do mundo. Relativamente à composição em análise, 

parece-nos notória a afinidade entre esta pintura e outras do MNAA atribuídas a Frei 

Carlos, nomeadamente, no traço, nas modelações, nas carnações e na gestualidade dos 

anjos músicos da Anunciação (Ficha 1). Sem documentação que comprove datação, 

comitente ou qualquer outro dado, Luís Reis-Santos apontou este painel como da fase 

inicial de Frei Carlos. Seja como for, a composição desenvolve-se a partir da cerimónia 
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mística do casamento de Santa Catarina com o Menino, ao colo da Virgem, num hortus 

conclusus. Mais recuados estão, à esquerda, S. José e, numa tribuna, vários anjos 

músicos. Os aspectos musicais aparecem miniaturais numa pintura já em si de muito 

reduzidas dimensões. No entanto, podemos apontar para a presença de instrumentos 

musicais associados a vários momentos distintos, nomeadamente, à liturgia e às 

descrições de banquete da nobreza abastada e da realeza, como já analisamos no vol. I, 

acentuando-se o carácter solene do tema iconográfico representado através dos 

instrumentos musicais e do canto: de um lado um trio de cantores, uma harpa e um 

alaúde; do lado oposto, o que parece ser uma charamela tiple. 

 

 

 

Fig. 251 - Casamento Místico de Santa Catarina (pormenor). Tribuna com anjos músicos em 

segundo plano. 

 

 

Fig. 252 - Casamento Místico de Santa Catarina (pormenor). Anjo com uma charamela tiple (?).  
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Fig. 253 – Missa de S. Gregório, Gregório Lopes (atrib.), Igreja de S. João Baptista de Tomar, 1538-

39. 

 

  



302 
 

Instituição/Proprietário: Igreja de S. João Baptista, Tomar. 

Tema: Missa de S. Gregório 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Gregório Lopes (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: 1538-39  

Suporte: madeira  

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 1742 x L. 881 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2011. 

Proveniência: In situ? 

Fotografia: Emanuel Santos de Almeida, 1995. 

Descritores: Conjunto de seis painéis sendo dois do antigo retábulo da capela-mor, 

alusivos ao martírio de S. João Baptista Degolação de S. João Baptista e Salomé 

apresentando a cabeça de S. João Baptista, e os restantes quatro painéis ligados à 

temática da Eucaristia A Missa de S. Gregório, Abraão e Melquisedeque, A Última Ceia 

e A Apanha do Maná. 

Aspectos Musicais: canto  

Descrição: O painel, mexido e repintado, apresenta S. Gregório no momento da 

elevação da hóstia, no seguimento do milagre da transubstanciação. Cristo aparece 

sobre o altar com os estigmas e ladeado pelos instrumentos da paixão - a cruz onde foi 

crucificado, um martelo, um alicate, um espeto, com uma esponja na ponta e uma lança 

o saco de 30 moedas pagas a Judas, o galo associado à traição de Pedro, a coluna à qual 

esteve atado e foi açoitado com um chicote - depois de saído do catre, ressuscitado. Ao 

fundo, em 2.º plano representam-se seis figuras agrupadas num coro seguindo por um 

livro aberto de facistol que não está voltado para o observador, mas para os cantores. 

Cinco deles são adultos e um, uma criança, e o seu tratamento é dado com pequenas 

pinceladas nervosas. Esta pintura define muito claramente um espaço litúrgico e uma 

prática litúrgica que adquire um carácter realista devido à perspectiva aérea e à 

perspectiva linear utilizada. Trata-se de um tema bastante frequente na pintura 

ocidental, mas a presença de um grupo de figuras humanas executando o canto é rara no 

corpus levantado. Um exemplo já aqui analisado diz respeito à fundação do novo lugar 

para a construção de uma Igreja em honra de Nossa Senhora das Neves, numa pintura 

proveniente da Igreja de S. Francisco de Évora, hoje no MNAA. Estudos dados à 
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estampa têm revelado, nesta pintura, o recurso a gravuras de origem flamenga, alemã ou 

italiana que poderá muito bem ter servido de base à representação dos aspectos musicais 

que definem um espaço de culto. Segundo Mário de Sampayo Ribeiro estariam a cantar 

o final do Sanctus da Missa, como de acordo com o momento da elevação da hóstia.  

 

 

 

Fig. 254 - Missa de S. Gregório, Gregório Lopes (atrib.). Canto. 
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Fig. 255 – Missa de S. Gregório, Francisco de Campos, Arquidiocese de Évora, ca. 1565-70. 
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Instituição/Proprietário: Arquidiocese de Évora 

Tema: Missa de S. Gregório 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Francisco de Campos (atrib.) 

Produção/Centro de Fabrico: escola portuguesa 

Datação: ca. 1565-70 

Suporte: madeira  

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 128,5 x L. 105 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Igreja de S. Miguel de Machede (?) 

Fotografia: Arquidiocese de Évora 

Descritores: Conjunto de pinturas para as capelas laterais da Sé de Évora. 

Aspectos Musicais: sineta de mão 

Descrição: Francisco de Campos, pintor de origem neerlandesa, a quem se atribuem 

vários painéis com iconografia musical, esteve, durante a segunda metade do séc. XVI, 

activo em Évora. Trabalhou para a Sé a expensas do arcebispo D. João de Melo e 

também nos frescos datados do Paço dos Condes de Basto. Esta pintura representa um 

dos temas favoritos da arte religiosa ocidental, a Missa de S. Gregório Magno e milagre 

da transubstanciação. No momento da elevação da hóstia aparece Cristo ladeado por 

alguns dos instrumentos da Paixão. Ladeado por dois subdiáconos, um eleva a patena e 

o outro com o turíbulo incensa a eucaristia. Um patamar abaixo destes estão acólitos, e é 

na homilia, durante este ritual de elevação da hóstia e da patena que um dos acólitos 

agita uma sineta de mão para sinalizar o momento, ritual que se mantém até aos dias de 

hoje. A sineta de mão é um idiofone de altura indefinida cuja função principal é a de 

sinalizar, substituindo em determinados momentos a campainha. Aparece usualmente 

representada nas representações de homilias mas também em cenas do Purgatório e 

Inferno, com funções distintas, como já enumeramos no único inferum representado no 

corpus de pintura. 
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Chafariz d’el Rey 

Um caso à parte 
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Fig. 256 – Chafariz d’el Rey, Mestre desconhecido, Colecção Berardo, ca. 1570-80. 

 

 

 

 

Fig. 257 – Chafariz d’el Rey (pormenor). Negro com pandeireta dentro de um batel. 
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Instituição/Proprietário: Colecção Berardo 

Tema: Chafariz d’el Rey 

N.º de Inventário do Objecto: Desconhecido 

Autoria: Mestre desconhecido 

Produção/Centro de Fabrico: escola flamenga 

Datação: ca. 1570-80 (não consensual) 

Suporte: madeira  

Técnica: óleo 

Dimensões (mm): A. 930 x L. 1630 

Estado de Conservação/Data: Bom, 2010. 

Proveniência: Colecção particular, Madrid.  

Fotografia: Colecção Berardo, 2009. 

Descritores: Desconhecido 

Aspectos Musicais: pandeireta 

Descrição: A composição apresenta aspectos da zona do Cais de Santarém nos meados 

da centúria quinhentista, estando visível um chafariz que ainda hoje lá se encontra, mas 

com uma configuração diferente. Com a massa de gente da cidade de Lisboa misturam-

se muitos escravos e escravas negros trazidos de África e, num batel, conduzido por um 

escravo, em primeiro plano, encontra-se um casal num dos extremos e, ao centro, um 

negro sacudindo um idiofone raramente figurado na pintura em Portugal, anteriormente 

a 1580. Este idiofone é, a avaliar pelas fontes secundárias que nos chegaram,  usado 

desde o Egipto Antigo no culto da lua e ritos de fertilidade, e na Antiguidade Clássica 

para marcar o ritmo na dança, e durante a Idade Moderna para acompanhar o canto e 

marcar o ritmo em peças teatrais e bailes. Contrariamente ao híbrido - pandeiro com 

membrana e soalhas – a pandeireta apresenta menos possibilidades tímbricas, no 

entanto, veio a ser introduzida na orquestra e ópera para evocar passagens exóticas ou 

lascivas. Aparece no corpus, por três vezes: nesta pintura é executada por um escravo 

acentuando o carácter libidinoso da cena protagonizada pelos dois amantes; em Alcácer 

do Sal, por um anjo num tema da Natividade que sacode, em simultâneo, pulseiras de 

guizos e, em Terena, também por um anjo numa cena de dança numa Assunção e 

Coroação da Virgem. Em suma, este idiofone aparece sempre em cenas de carácter 

festivo, associando-se à dança e à palavra (independentemente do cariz).  

 

 


