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O MOTIVO MUSICAL NA AZULEJARIA PORTUGUESA  DA PRIMEIRA 

METADE DO SÉCULO XVIII 

 

RESUMO 

A presente dissertação estuda o Motivo Musical na azulejaria portuguesa da primeira 
metade do século XVIII. É composta por três componentes: uma Base de Dados 
(onde os painéis recolhidos são catalogados), um álbum (onde é feita uma 
classificação temática, de acordo com o sistema Iconclass) e o texto da dissertação. 
Considerando o número relevante de cenas com música encontradas na azulejaria 
portuguesa pretende-se responder à seguinte questão: estas cenas musicais 
correspondem a práticas reais ou são cópias de fontes artísticas? Ao longo dos 
capítulos comprova-se a validade de ambas as hipóteses.  
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THE MUSICAL MOTIVE IN PORTUGUESE CERAMIC TILES FROM THE 

FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY 

 

ABSTRACT 

This dissertation aims to study the Musical Motive in Portuguese Ceramic Tiles from 
the first half of the 18th century. It consists of three components: a Data Base (where 
sources are catalogued), an Album (where a thematic classification is made, according 
to Iconclass) and the text of the dissertation. Considering the significant number of 
musical scenes depicted in Portuguese tiles it is author’s intention to answer the 
following question: are these representations of daily musical life or copies of artistic 
sources? It is proved that both hypotheses are accepted and valid. 

 
KEYWORDS: Music, Ceramic Tiles, Portugal, 18th century, music in art 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

Introdução 

Capítulo I: A evocação da Música na História                                                     1 

 I.1. Tomada de Santarém e de Lisboa aos mouros por D. Afonso 

 Henriques                                                                                                 1 

I.2. Batalha dos Atoleiros                                                                          2 

I.3. Batalha de Alcácer Quibir                                                                   3 

I.4. Sínodo de Diamper                                                                              4 

 I.5. Chinoiseries                                                                                         8 

 I.6. Portos comerciais europeus                                                                 13 

 I.7. A Música como elemento do cortejo barroco                                      18 

  I.7.1. Cortejos civis e religiosos                                                     21 

  I.7.2. Cortejos em temas bíblicos                                                   29 

  I.7.3. Cortejos históricos                                                                43 

  I.7.4. Outros cortejos                                                                      45 

Capítulo II: Música na Arquitectura                                                                       47 

 II.1. Fontes e estátuas                                                                                  47 

 II.2. Palácios                                                                                               53 

 II.3. Igrejas                                                                                                  54 

Capítulo III: Música & Alegoria                                                                             58 

 III.1. Música nas artes                                                                                 58 

 III.2. A Música na temática dos cinco sentidos (audição)                          59 

 III.3. O triunfo da fé sobre os sentidos                                                       66 

 III.4. A ‘codificação’ dos sentidos na arte                                                  72 

 III.5. Géneros literários                                                                               75 

 III.6. Alegoria ao amor                                                                                77 

 III.7. Macacarias                                                                                          78 

Capítulo IV: A Música na Mitologia Clássica e História da Antiguidade               85 

 IV.1.  Metamorfoses: origens e disseminação na arte europeia                   85 

 IV.2. As Metamorfoses em Portugal                                                            92 

 IV.3. A Música na obra de Ovídio e a sua repercussão na azulejaria  



 portuguesa                                                                                                   100 

 IV.4. Mitos Musicais                                                                                   101 

 IV.5. Personagens mitológicas                                                                    138 

 IV.6. Personagens históricas                                                                        145 

Capítulo V: A Música como símbolo na religião católica                                       148 

 V.1. Antigo Testamento                                                                               148 

  V.1.1. Génesis: Jacob rouba a bênção de Esaú                                148 

  V.1.2.  I Livro de Samuel  - História de David                                150 

  V.1.3. O Cântico dos Cânticos                                                        157 

  V.1.4. Judite: Unir-se a Deus para agir com eficácia                       161 

 V.2. Novo Testamento                                                                                  163 

  V.2.1. A Adoração dos Pastores                                                       163 

  V.2.2. Fuga para o Egipto                                                                 172 

  V.2.3. O banquete da morte ou a dança de Salomé                          174 

  V.2.4. Paixão de Cristo                                                                     175 

  V.2.5. Fiéis ao caminho de Jesus                                                      181 

  V.2.6. Apocalipse                                                                              183 

 V.3. Textos Apócrifos: Adoração das ciganas                                              184 

 V.4. Santos                                                                                                    194 

  V.4.1. Santo António                                                                         194 

  V.4.2. S. Bernardo                                                                             195 

  V.4.3. S. Francisco                                                                            197 

  V.4.4. S. Jerónimo                                                                             202 

  V.4.5. S. Luís dos Franceses                                                              204  

  V.4.6. S. Sebastião                                                                             206 

  V.4.7. S. Vítor                                                                                    207 

  V.4.8. S. Eufémia                                                                               210 

  V.4.9. S. Maria Madalena                                                                  210 

  V.4.10. S. Quitéria                                                                             215 

 V.5. Eremitas                                                                                                 215 

 V.6. Milagres                                                                                                 224 

 V.7. A Música nos azulejos dos Colégios Jesuítas de Santo  

Antão (Lisboa), Espírito Santo (Évora) e S. João Evangelista  

(Funchal – Madeira)                                                                                      228 



V.8. A Música e simbologia musical nas Confrarias                                   275 

Capítulo VI: Sociedade, Civilização e Cultura                                                        303 

 VI.1. Representações individuais de Música e de Música & Dança            303 

 VI.2. Música de ‘Ensemble’                                                                         310 

  VI.2.1. Duos e duos galantes                                                            311 

  VI.2.2. Os trios                                                                                  316 

 VI.3. Outras formações                                                                                 321 

 VI.4. A aula de Música e a aula de Dança                                                    321 

 VI.5. O uso da máscara na Dança barroca                                                    330 

 VI.6. A influência de Antoine Watteau e da Fête Galante                           337 

 VI.7. A sanfona e os cegos músicos                                                              342 

 VI.8. Os anões e a Música                                                                             347 

 VI.9. A Música na actividade Militar                                                            365 

 VI.10 Caça & Música                                                                                    378 

Capítulo VII: A Música nos azulejos de figura avulsa                                              394 

Capítulo VIII: A Música nas Figuras de Convite                                                      404 

Capítulo IX: Instrumentos Musicais                                                                          407 

 IX.1. Cordofones: Guitarra                                                                            407 

 IX.2. Cordofones: Violino                                                                             419 

 IX.3. Cordofones: Sanfona                                                                            424 

 IX.4. Aerofones: Musette                                                                              427 

 IX.5. Aerofones: Charamela vs. Oboé                                                          430 

 IX.6. Aerofenes: Clarinete                                                                            436 

 IX.7. Aerofones: Trompa de Caça                                                                438 

Capítulo Suplementar: O Azulejo                                                                             446 

Conclusão                                                                                                                  478 

Bibliografia 

 

 
 

 

 

 

 



 INTRODUÇÃO 
Os estudos sobre azulejaria em Portugal são diversos e variados. Muitos deles partem 

do grande inventário realizado por J. M. dos Santos Simões, que documenta o corpus 

azulejar de Portugal continental, ilhas (Açores e Madeira) e Brasil. A edição relativa à 

azulejaria do século XVIII - recentemente revista e reeditada pela Fundação Calouste 

Gulbenkian sob a coordenação de Maria Alexandra Gago da Câmara - permitiu a um 

vasto leque de investigadores o desenvolvimento dos mais variados estudos. No 

entanto, o motivo musical no azulejo nunca foi estudado. Ao verificar que as 

inúmeras e variadas referências à música eram quase sempre mal identificadas e- ou 

não identificadas de todo - tornou-se relevante a necessidade de criação deste projecto 

de tese de doutoramento que vem, deste modo, colmatar uma lacuna no panorama 

académico nacional e internacional.  

 Esta dissertação pretende ir mais além da inventariação, catalogação e 

identificação do motivo musical. Richard Leppert, citando Bialostocki, enfatiza a 

necessidade da análise não apenas iconográfica (descritiva) mas também iconológica 

(interpretativa): 

 
‘(...) The essence of visual art is image, conceived of a given form; the study of images, their 

formation, transmission, transformation and their intrinsic meaning is called iconology. Iconological 

studies do not limit themselves to simple description and classification of subject matter, but extend to 

an interpretation of the images conceptual, symbolic, or allegorical significance, in whatever degree 

these may be present. (...)’ (LEPPERT, 1977: 39) 

 

Este método de análise iconológico/iconográfico foi descrito de forma bastante 

concisa por Erwin Panofsky. Considerei ser de extremo interesse juntar-lhe uma 

abordagem semiológia e semiótica1 para a obtenção de uma estudo mais diversificado 

da imagem, através de novas pistas de observação/reflexão e novos pontos de estudo 

que conduziram a novos resultados científicos.  

Pretende-se assim, neste trabalho de tese, responder à seguinte questão: as 

representações de música, na azulejaria, correspondem à realidade musical ou são 

cópias de fontes iconográficas diversas?  
                                                
1 Estas duas designações são construídas a partir da palavra grega semeion, que significa ‘signo’. A 
ideia de elaborar uma ciência dos signos, denominada, na sua origem, como Semiologia ou Semiótica é 
recente, remontando ao início do século XX. Os seus grandes percursores foram o linguista suíço 
Ferdinand de Saussurre, na Europa e o cientista Charles Sanders Pierce nos Estados Unidos da 
América. (JOLY, 2007: 32) 



Esta questão confronta uma dualidade frequente e actual na iconografia da música: a 

expectativa na verdade da imagem (que muitos investigadores aceitam de imediato e 

sem pôr em causa) e a possibilidade dessa mesma expectativa se revelar falsa (por 

muitos levada ao extremo ao ponto de cair no cepticismo). A confirmação da 

veracidade implica uma pesquisa complexa e ramificada, que toca em muitas áreas 

das ciências socais e humanas; já a capacidade de a colocar em causa implica manter 

uma certa distância relativamente às nossas próprias expectativas bem como alguns 

exemplos em mente: quando Valloton (1865-1925) pinta, de forma intensa e 

comovente, um homem e uma mulher que se beijam, abraçados, num recanto sombrio 

de um salão burguês, não lhe chamou ‘O Beijo’, como poderia fazer Rodin com as 

suas esculturas, mas sim ‘A Mentira’, contrariando a expectativa mais espontânea do 

observador; Richard Leppert também indica, de forma muito realista: 
 

‘(...) musical iconography can never serve as the sole basis of musicological research. Artists, after all, 

did not depict musical subjects in order to supply future historians with visual records; musical 

iconography served foremost painterly needs. Art is first art, and only thereafter a document of social 

history; the visual arts supply only that musical activity artists chose (or had chosen for them) to 

portray. (...)’ (LEPPERT, 1977: 244) 

 

Durante esta investigação, ao considerar com igual expectativa ambas as 

hipóteses colocadas (- as representações de música, na azulejaria correspondem à 

realidade musical ou são cópias de fontes iconográficas diversas?) foi possível chegar 

a um resultado inesperado: a confirmação da validade de ambas as hipóteses. 

 A pesquisa foi orientada e organizada em diferentes fases. A primeira 

consistiu na delimitação geográfica e temporal da investigação: Portugal continental e 

ilhas (Madeira e Açores) e a primeira metade do século XVIII. Historicamente, o 

período em estudo compreende o reinado de D. João V e uma pequena parte do 

reinado de D. José I.  Seguiu-se o processo de inventariação, recolha e catalogação de 

fontes. Foram recolhidos 618 painéis com motivos musicais. Para a parte da 

catalogação foi adaptada uma base de dados espanhola utilizada pelo Grupo de 

Iconografia Musical da Universidad Complutense de Madrid2. A inclusão de uma 

base de dados na dissertação permite a catalogação de todos os exemplares recolhidos 

                                                
2 Este grupo é orientado pela Doutora Cristina Bordas a quem se agradece toda a preciosa colaboração. 
Esta Base de Dados foi utilizada na catalogação das obras de arte com motivos musicais do Museu del 
Prado, em Madrid. 



e uma consulta privilegiada dos mesmos. A questão da catalogação tem ocupado 

investigadores de todo o mundo não se tendo ainda chegado, no entanto, a um modelo 

consensual e universal. A base de dados utilizada nesta dissertação tem uma estrutura 

que congrega o melhor de uma série de bases de dados internacionais - a Euterpe de 

França, a base Mus’Ico de Itália ou, inclusivamente, a base de dados do RIdIM, ainda 

em construção. Por outro lado, a sua simplicidade e facilidade de pesquisa revela-se 

como uma    mais-valia. Durante o processo de tradução da base de dados do espanhol 

para português alguns campos foram acrescentados que considerei necessários, 

valorizando a base de dados, como é o caso dos que remetem para a internet. A 

grande proliferação de artigos científicos ‘on-line’ é um dos argumentos que 

justificam esta opção. Por exemplo, é possível ao utilizador abrir artigos relacionados 

com o objecto, directamente a partir da base de dados. A fase seguinte de trabalho foi 

o estudo pormenorizado do corpus recolhido e a elaboração do volume de texto. Por 

fim, realizou-se um segundo volume. Este possui um índice adaptado do sistema 

Iconclass3 com uma classificação dos temas encontrados na azulejaria nacional. A 

partir daqui, são apresentados exemplos para cada categoria e sub-categoria do índice, 

seleccionados tanto pela qualidade pictórica e artística como pelo seu interesse 

iconográfico-musical. O álbum pode ser analisado como parte independente primeiro 

volume mas também pode ser utilizado como complemento do mesmo. 

 
 

 

 

 

                                                
3 O Iconclass é um sistema de classificação concebido para a arte e para a iconografia. É a ferramenta 
científica com melhor aceitação da comunidade científica para a descrição de sujeitos representados em 
imagens. Presentemente o Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, ou RKD, é o responsável 
pelo desenvolvimento e gestão do sistema Iconclass. 
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Capítulo I: A evocação da Música na História 
I.1. Tomada de Santarém e de Lisboa aos mouros por D. Afonso Henriques 

Na portaria do Mosteiro de S. Vicente de Fora, em Lisboa, encontramos painéis que 

nos remetem para os primórdios da história do edifício e da história da nação 

portuguesa. Dois destes painéis, que mostram a conquista de Santarém e de Lisboa 

aos mouros por D. Afonso Henriques, têm representações de vários  instrumentos 

musicais. Neles encontramos  sinos nas torres das igrejas, tanto no painel de Santarém 

como no de Lisboa. Para além dos sinos encontramos também instrumentos musicais 

em contexto de batalha. Associados aos mouros, temos as trompas fantasiadas, 

recurvadas, com formas fantásticas, evocando uma realidade longínqua e estranha. No 

caso dos cristãos, temos as trombetas e os tambores. Quanto às trombetas, 

encontramos modelos mais antigos, rectos, e outros modelos já do século XVIII. Os 

tambores são da época barroca. Não é de estranhar que, sendo a história relativa ao 

século XII, apareçam representados instrumentos barrocos, pois o pintor utiliza o 

mesmo critério para a representação da cidade; ou seja, o que vemos não é uma 

Lisboa medieval, mas sim uma Lisboa setecentista, uma das poucas representações da 

cidade antes da sua destruição pelo terramoto de 1755. O instrumentário mouro, se 

bem que fantasiado, acaba por estar mais próximo da época de batalha. Este 

anacronismo alude ao desenvolvimento técnico dos europeus/cristãos como sinónimo 

de literacia, desenvolvimento; o cristão, é apresentado como culto, o mouro iletrado.  
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1. Manuel dos Santos (atrib.) Conquista de Santarém e de Lisboa aos Mouros por D. Afonso Henriques 

(pormenores), Mosteiro de S. Vicente de Fora, Lisboa. Foto© Luzia Rocha [I -A- 1] [I - A - 2]4 
 
 

I.2. Batalha dos Atoleiros 

A Igreja de Nossa Senhora da Orada, em Sousel, possuí um painel de azulejos 

representando uma batalha onde figura D. Nuno Álvares Pereira (1360-1431). Ao 

contrário do que diz a lenda popular, ainda hoje citada pelos habitantes da localidade, 

não foi D. Nuno Álvares Pereira que deu nome a Sousel, pois um século antes, no 

Foral Medieval de Estremoz (1258), D. Afonso III faz referência aos Reguengos de 

Sousel. D. Nuno Álvares Pereira entra, de facto, na história de Sousel no contexto da 

crise dinástica de 1383-1385. Como comandante do exército nacional, a vitória na 

Batalha dos Atoleiros – o primeiro confronto entre os exércitos português e 

castelhano –, marca o início do seu sucesso militar. A batalha decorreu na zona de 

Fronteira (muito próxima de Sousel), em que as tropas portuguesas, comandadas por 

D. Nuno Álvares Pereira, lutaram contra os exércitos de Castela, tendo vencido. Este 

painel ilustra a memória colectiva de uma população que não esquece a ligação de D. 

Nuno Álvares Pereira à localidade, mostrando uma batalha, por certo a dos Atoleiros. 

Álvares Pereira está representado em primeiro plano, trajando uma soberba armadura. 

Diz aos exércitos os seguinte: ‘EXPECTATE HIC, ET POSTQQVAM ADORAV 

ERIMVS REVERTEMVR AD VOS’ (’Esperai aqui por nós e depois o que eles 

pedem em oração será para vós’). Do lado direito do observador, junto aos soldados, 

vemos  o moço do Tambor.  

 

                                                
4 As referências a cor remetem para o Volume II (Álbum). 
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3. Desconhecido. D. Nuno Álvares Pereira na Batalha dos Atoleiros, Igreja de Nossa Senhora da 
Orada, Sousel. Foto© Luzia Rocha [I -A -3] 

 
 

I.3. Batalha de Alcácer Quibir 

Ainda na portaria do Mosteiro de S. Vicente de Fora encontramos vários painéis com 

o retrato de reis portugueses, onde se encontra o de D. João V, que governava no 

período em que os azulejos foram colocados. No painel que representa D. Sebastião 

(1554-1578), na base, vemos uma batalha. Apesar da cartela com inscrição em latim 

mencionar as Índias, certamente  trata-se da batalha de Álcacer Quibir (1578), onde as 

tropas portuguesas foram derrotadas, tendo o monarca desaparecido em combate. 

Vemos D. Sebastião ao centro. De um lado estão as tropas mouras (identificadas pela 

bandeira com o crescente) e do outro as lusitanas, onde se encontra um cavaleiro que 

toca uma trombeta recta. 

 

 
 

2. Manuel dos Santos (atrib.). Batalha de Alcácer Quibir (pormenor), portaria do Mosteiro de S. 
Vicente de Fora, Lisboa. Foto© Luzia Rocha [I -A- 4] 
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Em todos estes painéis com representações de cenas históricas, contendo 

iconografia musical, há um predomínio de representação de instrumentos musicais 

associados ao contexto militar. São representadas várias batalhas históricas, a 

conquista de Santarém e Lisboa aos mouros, a batalha dos Atoleiros e a de Alcácer 

Quibir. São retratados dois reis, D. Afonso Henriques e D. Sebastião e ainda o 

Condestável, D. Nuno Álvares Pereira.  Dos instrumentos musicais representados 

neste contexto temos o tambor cilíndrico e a trombeta. São distintos os seus papéis: o 

tambor, é indispensável para a marcação do ritmo e para a cadência das tropas; o 

trompete permite a emissão e comunicação de sinais rápidos e sonoros, como é o caso 

do início do ataque ou da retirada das tropas.   

 
 

I.4. Sínodo de Diamper 

O claustro do Convento da Graça encontra-se decorado com um ciclo de painéis 

alusivos à vida e obra de Frei Aleixo de Menezes5. Diz-nos Diogo Barbosa Machado, 

na Bibliohteca Lusitana, que D. Fr. Aleixo de Menezes recebeu o hábito dos Eremitas 

de S. Agostinho em 24 de Fevereiro de 1574. Indica também que foi prior no 

Convento de Torres Vedras - trata-se do Convento da Graça. Tal facto justifica o ciclo 

pictórico sobre a vida de Frei Aleixo de Menezes que decora todo o claustro. Há uma 

intenção de perpetuar na memória colectiva os feitos ilustres deste homem, que 

habitou no Convento, sendo parte integrante da sua história. Sobre o Sínodo de 

Diamper, Barbosa Machado apenas refere: 

 
‘(...) celebrou Synodo em Diamper, em que estabeleceo determinaçoens necessárias para a 

administração dos Sacramento, e reforma dos costumes (...)’ (MACHADO, 1741: 89) 

 

No ciclo em questão existe um painel com um magnífico conjunto de músicos. Este 

painel é uma representação do Sínodo de Diamper conduzido por Frei Aleixo de 

Menezes, então arcebispo de Goa. O Sínodo foi celebrado a 20 de Junho de 1599 na 

igreja de Todos-os-Santos, no lugar e reino de Diamper, na Serra de Malabar 

                                                
5 Na Biblioteca da Academia das Ciências encontra-se a Breve notícia da vida de D. Aleixo de Menezes 
(Catálogo de Manuscritos Azul, 398) e a Notícia das Cartas do Arcebispo de Goa P. Frei Aleixo de 
Menezes (Catálogo de Manuscritos Azul, 921). Ambas as fontes não têm informação relevante para a 
decifração do painel tratado neste capítulo. 
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(BRAGA, 1987: 16). Foi fulcral para a união dos católicos seguidores de S. Tomé à 

Igreja Católica Romana e o seu consequente abandono da Igreja Síria de leste6; ou 

seja, teve como consequência a latinização da Igreja de Malabar. Aparentemente, a 

união foi bem sucedida, pois os cristãos de S. Tomé chegaram a pedir ao Papa que 

lhes nomeasse como primeiro bispo latino D. Frei Aleixo de Menezes, ao que Filipe 

II, rei de Portugal e Espanha, se opôs. Mas meio século depois, em 1653, a quase 

totalidade dos cristãos do Malabar separaram-se da obediência a Roma e voltaram-se 

de novo para o Oriente (BRAGA, 1987: 21).  

Neste painel existem várias incongruências na representação levando a crer 

que o pintor de azulejos não teve um correcto conhecimento dos contornos históricos 

deste evento: o Sínodo decorreu na igreja de Todos-os-Santos (Malabar), mas a igreja 

aqui representada é a igreja do Bom Jesus  (Goa), uma igreja dos jesuítas7. Tal facto é 

reconhecível pelo altar com o cofre das relíquias de S. Francisco Xavier, ainda hoje 

existente na mencionada igreja. Junto a este altar estão vários ocidentais. Mais ao 

centro da composição está Frei Aleixo de Menezes. Um homem, de feições orientais, 

está ajoelhado aos pés do arcebispo e lê um documento enquanto a sua mão direita 

está pousada sobre um livro, possivelmente a Bíblia. Outros homens estão ajoelhados 

e há uma pequena multidão de orientais que assiste ao evento, enchendo o templo e 

estendendo-se até ao exterior. A cartela superior tem a inscrição ‘Celebra o Arceb. 

Sínodo na Igreja de DIAMPER’ e a inferior ‘Fas protestação da Fée, e da Obed. ao 

Sumo Pontifice em nome de da a christandade de S. Thome e o seu Prelado’. 

 

                                                
6 Indica-nos Joaquim Braga: ‘(...) Ao chegar à Índia os portugueses deparam com numerosa 
comunidade de cristãos de rito oriental. Segundo cálculos dos princípios do séc. XVI, seriam 
aproximadamente 30 000 famílias, dispersas por 1 400 aglomerados populacionais na serra do Malabar 
(...). Está ainda por esclarecer a origem desta comunidade. Seus membros consideram-se discípulos do 
Apóstolo S. Tomé, que teria evangelizado estas regiões, e veneram o seu túmulo em Meliapor (...)’ 
(BRAGA, 1987: 7) 
7 Gentil indicação do investigador Pedro Luengo (Universidade de Sevilha). 
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4. Mestre P.M.P. Sínodo de Diamper (pormenores), antigo Convento da Graça, Torres Vedras. Foto© 
Luzia Rocha [I -A- 5] 

 

No interior do templo, numa varanda com balaustrada, vemos um grupo de cantores e 

instrumentistas ocidentais em plena execução musical. A formação é constituída por 

um mestre de capela, seis cantores e cinco instrumentistas (guitarra, harpa, dulçaina e 

duas charamelas). Neste conjunto os instrumentos estão bem representados 

organologicamente e com bastantes detalhes. Não há dados que indiquem que houve 

música na cerimónia. Há ainda a acrescentar o facto de ser muito pouco provável que 

tal número de músicos e cantores se encontrassem à disposição de Frei Aleixo de 

Menezes. Tal manifestação musical parece ser uma recriação do pintor à luz da 

música da época em que viveu, e não da época em que decorreu o sínodo de Diamper. 

O que é significativo no estudo de ensembles, em Portugal, é o facto deste conjunto 
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instrumental poder ser usual na música religiosa da época. Na escola de música da Sé 

de Évora, quando o P. Pedro Vaz Rego sucedeu ao P. Diogo Dias Melgás, como 

Mestre de Capela, em 1704, contava com os seguintes músicos: dois organistas, cinco 

músicos cantores8, dois baixões e charamelas, um harpa, um baixão, um corneta, um 

fagote e charamela e um sacabuxa (ALEGRIA, 1973:88). Nos anos de 1703-1704, 

três novos instrumentos são acrescentados ao conjunto, o cravo, a viola e o rabecão 

(ALEGRIA, 1973:89). Se bem que o número de músicos não seja coincidente com os 

do painel, existem alguns pontos comuns: o mestre de capela, e a mistura  dos  

cantores com o baixão, duas charamelas, uma harpa e uma guitarra (viola). O grupo 

musical da Sé de Évora é maior e mais diversificado, mas há uma formação nuclear 

que é coincidente. Por isso, a ideia de que o pintor de azulejos se terá inspirado nas 

práticas da época fica reforçada.  

 É importante realçar que este é a única representação em azulejo de um mestre 

de capela. A ela se podem juntar outras representações azulejares catalogadas neste 

trabalho, como o mestre de dança e o mestre de música, ou da solfa. 

 
 
 
I.5. Chinoiseries 

O termo chinoiserie deriva do francês chinois e refere-se a um tipo de arte europeia 

dominada por motivos chineses ou pseudo-chineses. O termo é quase sempre aplicado 

a objectos de arte produzidos desde a segunda metade do século XVII até ao início do 

séc. XIX, quando os contactos comerciais entre a Europa e a Ásia atingiram o seu 

máximo expoente9.  

As trocas comerciais directas com a China foram estabelecidas pelos 

portugueses em 155410 e rapidamente se expandiram após a formação da ‘British East 

India Company’ em 1600 e da ‘Dutch Verenigde Oost Indische Compagnie’ dois anos 

mais tarde. Desta forma, especiarias e outros bens eram importados de forma regular, 

                                                
8 ‘Os músicos cantores eram cinco, sendo um deles músico contralto, recurso antigo usado nas capelas 
para reforçar as vozes dos moços naquele timbre, dando-lhes mais coesão e força. Não se trata de ver 
neste contralto nada que lembre i castrati, mas apenas tenores agudos que cantavam numa tessitura 
que, normalmente, não ultrapassava o si bemol agudo (...)’ (ALEGRIA, 1973: 88) 
9 Monique Riccardi-Cubbit, Chinoiserie em Oxford Art Online. URL: www.oxfordartonline.com 
10 Alain Gruber refere como marcos a ter em conta a descoberta do caminho marítimo  para a Índia por 
Vasco da Gama, bem como o estabelecimento dos portugueses na costa de Malabar desde 1498. 
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incluindo a preciosa porcelana em azul e branco, já anteriormente descrita por Marco 

Polo11.  

À medida que as relações comerciais com a China se intensificavam, o mesmo 

aconteceu com o desejo de posse da rara porcelana. Tal desejo conduziu a várias 

tentativas de produção na Europa. A primeira tentativa, com sucesso, foi feita na corte 

dos Medici em Florença, em 1575, pelo arquitecto Bernardo Buontalenti. No entanto, 

até ao século XVIII, foram as peças cerâmicas holandesas que melhor imitaram o 

estilo e técnica  da porcelana de exportação chinesa. É curioso que na China, na 

mesma altura, era produzida chinoiserie12 especificamente destinada ao mercado 

europeu13. Veja-se o exemplo de um prato de fabrico chinês14 feito para o mercado de 

exportação, provavelmente o holandês. A cena central, com elementos musicais, é 

copiada de uma gravura europeia dos irmãos Robert e Henri Bonart15, intitulada 

Simphonie du Tympanum, du Luth, et de la Flûte d’Allemagne. Curiosamente, a 

mesma gravura serviu como modelo a um painel de azulejos de fabrico holandês 

encomendado para o Palácio Galvão Mexia em Lisboa (actualmente pertença das 

colecções da Casa-Museu Nogueira da Silva).16 Note-se que o prato representa 

europeus com os olhos ‘achinesados’.  

                                                
11 Monique Riccardi-Cubbit, Chinoiserie em Oxford Art Online. URL: www.oxfordartonline.com 
12 As imitações não se limitavam à porcelana. O mesmo se passava com o mobiliário, ourivesaria, 
bronzes, tecidos, laca, arquitectura, a arte dos jardins, entre outros.  
13 Monique Riccardi-Cubbit, Chinoiserie em Oxford Art Online. URL: www.oxfordartonline.com 
14 Prato da Dinastia Qing, período Kangxi (1662-1722) de porcelana decorada a azul cobalto sobre o 
vidrado. Colecção particular de Jorge Welsh. 
15 A gravura existe nas colecções da Biblioteca Nacional de Portugal. Foi publicada na Colecção de 
Estampas de Moda Francesa, em finais do séc. XVII ou inícios do séc. XVIII, em Paris. 
16 Consultar ROCHA, Luzia, et all, ‘Prato’, in BARRETO, Luís (Coord.) Tomás Pereira (1646-1708), 
um Jesuíta na China de Kangxi, Centro Científico e Cultural de Macau, Lisboa, 2009, pp. 101, 137-
138. 
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5.  Desconhecido e Willem van der Kloet. Cópias de gravura dos irmãos Bonard. Prato com 
chinoiserie e painel de azulejos, Lisboa, Braga. Foto© Jorge Welsh e Foto©  Casa Museu Nogueira da 

Silva   
 

Alain Gruber indica que o termo chinoiserie aparece no tempo de Balzac 

associado a um falso exotismo que se desenvolveu no meio dos novos-ricos tendo, 

por isso, uma nuance pejorativa (GRUBER, 1992: 227). A imagem exótica que a 

Europa concebeu da China, através de vários relatos maravilhosos e efabulativos que 

apareceram desde a Idade Média17, foi de tal modo sedutora que se manteve 

praticamente intacta até ao séc. XVIII.  O mesmo autor indica que Portugal teve um 

papel muito importante na história da chinoiserie através de uma via inesperada, a da 

religião, mais especificamente, através dos jesuítas. As relações privilegiadas 

concertadas entre a corte portuguesa e a nova ordem missionária, criada por Ignacio 

de Loyola, facilitaram o estabelecimento dos jesuítas no Oriente. A sua intervenção 

missionária revelar-se-ia determinante para o desenvolvimento de relações culturais, 

científicas e artísticas entre a Europa, Índia e o Extremo-Oriente (GRUBER, 1992: 

231). Paralelamente às ligações dos jesuítas - maioritariamente com a alta sociedade 

japonesa, chinesa e indiana - também os comerciantes estabeleceram lucrativas 

relações com estes países. Gruber refere que os métodos destes comerciantes oriundos 

                                                
17 Gruber menciona vários destes relatos. Por exemplo, a Histoire des Molgols appelés par nous 
Tartares do franciscano italiano Jean du Plan Carpin, a Histoire di Grand Royaume de la Chine do 
embaixador Juan Gonzalez de Mendoza, os relatos de Oderic de Pordenone e a China monumentis qua 
Sacris qua Profanis do jesuíta Athanasius Kircher (GRUBER, 1992: 230-232). Para além das fontes 
citadas por Gruber é  também necessário ter em conta várias cartas e tratados de jesuítas missionários, 
como é o caso do italiano Matteo Ricci, ou do importante legado do português Tomás Pereira (SJ).  
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de Portugal, Holanda, Espanha, Inglaterra e, mais tarde, França, eram brutais, quando 

comparados com os dos missionários (GRUBER, 1992: 232).  

As importações do Extremo-Oriente eram insuficientes, mesmo para uma 

clientela europeia restrita (GRUBER, 1992: 233). O grande público contentar-se-ia  

com imitações e contrafacções que foram uma solução para satisfazer uma procura 

europeia largamente superior à oferta. Terá sido este o grande papel da chinoiserie 

(GRUBER, 1992: 233). É nos países com pouco ou nenhum comércio com o Oriente 

que a chinoiserie atinge o seu expoente máximo, como a França, Alemanha e Itália. 

Em Portugal, onde se comercializava directamente com os povos asiáticos, 

dificilmente se aceitou a imitação. António Pimentel, no  Dicionário da Arte Barroca 

em Portugal indica: 
 

 ‘(...) a cópia oriental raramente atingiria entre nós o prestigio dos originais que facilmente obtínhamos 

nos respectivos países (...)’ (PIMENTEL, 1989: 118) 

 

Nos relatos de estrangeiros encontra-se também a indicação da presença de louças da 

China nos palácios nobres portugueses:  
 

‘(...) Não eram profundos, eram apenas graciosos [os poetas]. Não havia neles originalidade mas 

somente habilidade. No parlatório dos conventos e nos salões atulhados de louças da China, nos 

quartos de vestir empestados de pastilhas de perfume, nos jardins esmaltados de azulejos, os poetas, de 

mão na anca, pernas cruzadas como garças reais, sempre com o fato um bocado coçado, sempre à 

espreita de qualquer guloseima ou de uma pitada de rapé, pareciam sabujos à procura de uma pista (...)’ 

(CHANTAL, s.d.: 275) 

 

Tal não quer dizer que não se produzisse chinoiserie em Portugal. Alain Gruber 

indica que Lisboa se encontrava entre os centros produtores de faiança que imitava 

motivos orientais (GRUBER, 1992: 250)18. Na azulejaria da primeira metade do séc. 

XVIII encontram-se alguns exemplares com motivos orientais, se bem que em 

número muito baixo, comparativamente com as outras temáticas plasmadas no 

azulejo.  

 

                                                
18 Gruber refere, para além de Lisboa, Rouen, Nevers, Saint-Cloud, Sinceny, Strarsbourg, Sceaux, 
Aprey, Marseille, Delft, Hanau, Frankfurt, Berlin, Loch, Bassano, Venecia, Torino, e Milano como 
centros produtores de faiança com motivos de chinoiserie.  
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6. Desconhecido. Chinoiserie, Museu da Cidade (antigo Palácio Pimenta), Lisboa. Foto© Luzia Rocha 
[I -B - 1] 

 
 
 
Esta cena, localizada no antigo Palácio Pimenta, desenrola-se num recanto de jardim. 

Ao centro está um edifício de características orientais. Este edifício serve de 

contraponto a dois grupos figurativos. Apesar de todo o exotismo, as personagens 

representadas são ocidentais e não orientais. Do lado esquerdo do observador vemos 

duas damas sentadas, trajando quimonos e segurando leques. Dois criados cuidam das 

suas necessidades.  Do lado direito do observador, três músicos tocam. Dois dos 

instrumentos são aerofones, tipo oboé, e o terceiro é um tambor, tipo tímbale. O 

aerofone com o tubo mais recurvado parece ser fantasiado. O outro tem mais 

semelhanças com instrumentos europeus (tipo oboé/charamela) e até com alguns 

aerofones chineses, como o ‘sona’, um instrumento tipo oboé utilizado na China 

desde o século XI, com tubo de madeira e uma campânula de metal (NIKOLOVA, 

2000: 71) 

Encontra-se no Museu Nacional do Azulejo um painel com representação de 

chinoiserie um pouco mais tardio, de estética próxima à época do terramoto. Num 

jardim de inspiração oriental, uma mulher e uma criança fazem música tocando, 

respectivamente, flauta transversal e  tambores. Repare-se que a instrumentista 

executa a flauta para o lado oposto, o que indica que o desenho original foi invertido 

no processo de decalque para o azulejo. Este painel foi inspirado nas gravuras de 
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Gabriel Huquier (a partir de François Boucher), de uma série intitulada Scènes de la 

vie chinoise.  
 

 
 

7. Gabriel Huquier. Scènes de la vie chinoise.19 
 

 
 

8. Desconhecido. Chinoiserie, Museu Nacional do Azulejo, Lisboa. Foto© Luzia Rocha [I -B - 1] 
 

 

 

I.6. Portos comerciais europeus 

No ‘Salão Pompeia’ do Palácio da Ega, ou Saldanha (actual Arquivo Histórico 

Ultramarino)  encontram-se oito painéis de feitura holandesa. São de inícios do século 

XVIII e atribuídos a Cornelis Boumeester (1670-1733)20. Representam vistas de 

                                                
19 Imagem retirada de CÂMARA, Maria Alexandra, “A Arte de Bem Viver”. A encenação do 
quotidiano na azulejaria portuguesa da segunda metade de setecentos, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2005, p. 497 
20 Atribuído por Santos Simões (SIMÕES, 2010: 14) e (SIMÕES, 1949: 33) 
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cidades portuárias europeias, nomeadamente Constantinopla, Colónia, Londres, 

Veneza, Hamburgo, Midelburgo, Roterdão e Antuérpia. Três destes painéis contêm 

iconografia musical: Roterdão, Londres e Hamburgo. 

 O painel com a vista para o porto de Roterdão teve como modelo um conjunto 

gravado em seis partes da autoria de Joost van Geel (1631-1698). A legenda que 

acompanha a gravura é a seguinte: ‘ROTTERODAMUM Hollandia URBS 

CELEBERRIMA ET SITU PORTIBUSQUE Mercatura OPPORTUNISSIMA’.  Na 

adaptação para o painel, o pintor de azulejos fez diversas modificações e adaptações, 

tendo suprimido alguns edifícios que estão na fonte original. A principal causa terá 

sido a diferença das dimensões do painel, pois, proporcionalmente, este é mais alto e 

menos comprido do que o conjunto gravado. 
 

 
 

9. Joost Van Geel, Vista portuária da cidade de Roterdão, gravuras, Gemeentearchief Rotterdam21 
 
 

 
 

10. Cornelis Boumeester (atrib.), Vista portuária da cidade de Roterdão, Arquivo Histórico 
Ultramarino, Salão Pompeia (antigo Palácio da Ega), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [I -B - 2] 

                                                
21 Fonte (URL): http://tegels-uit-rotterdam.com/saldanha.html (disponível para consulta em Fevereiro 
de 2011) 
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Entre os vários edifícios representados encontramos dois com torres sineiras. Um 

destes edifícios é uma importante casa comerciante em Wijnhaven (ao centro do 

painel) e o outro a torre da Câmara Municipal na Hoogstraat. A primeira torre (ao 

centro) tem um sino e relógio. Possivelmente o toque do relógio funcionaria 

articulado com os toques do sino. Na segunda torre é evidente que se trata de um  

carrilhão, instrumento muito utilizado nos Países Baixos. Este carrilhão também 

funcionaria, por certo, em articulação com o relógio, tocando músicas no bater das 

horas, tal como o carrilhão que existe em Mafra. 

 
 

                 
11. Cornelis Boumeester (atrib.), Torre sineira de casa comerciante e torre sineira da Câmara 

Municipal de Roterdão, Arquivo Histórico Ultramarino, Salão Pompeia (antigo Palácio da Ega), 
Lisboa. Foto© Luzia Rocha 

 

 

O painel com a vista para o porto de Londres teve, possivelmente, como 

modelo uma gravura de Wenceslau (ou Wenzel) Hollar (1607-1677)22. A gravura 

mostra a vista de Londres antes e depois do grande fogo de 166623.  
 

                                                
22 J. M. dos Santos Simões indica como fonte uma gravura do holandês Huych Alloerdt, datada de 
1715 (SIMÕES, 1949: 25) 
23 Fogo que ocorreu durante o reinado de Carlos II, marido de D. Catarina de Bragança. 
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12. Wenceslau Hollard, Vista de Londres antes e depois do fogo (detalhe), gravura24 
 
 

 
 

13. Cornelis Boumeester (atrib.), Vista portuária da cidade de Londres, Arquivo Histórico 
Ultramarino, Salão Pompeia (antigo Palácio da Ega), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [I -B - 2] 

 
 

No caso da cidade de Londres a iconografia musical não se encontra em nenhum 

edifício da cidade. É necessário olhar com atenção para o rio Tamisa. Vários barcos 

efectuam transportes, quer de mercadorias, quer de passageiros. No barco de 

passageiros assinalado encontra-se um homem que toca trombeta. A sua execução não 

                                                
24 Imagem retirada de The Venceslau Hollar Digital Collection, University of Toronto, URL: 
http://link.library.utoronto.ca/hollar/index.cfm  (disponível para consulta em Janeiro de 2011) 
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parece ser recreativa, antes laboral. É possível que o toque da trombeta auxiliasse no 

trânsito fluvial de alguma forma. 
 

 
 

14. Cornelis Boumeester (atrib.), Vista portuária da cidade de Londres (pormenor), Arquivo Histórico 
Ultramarino, Salão Pompeia (antigo Palácio da Ega), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [I -B - 2] 

 
 

O painel com vista para a cidade de Hamburgo teve como fonte uma  gravura 

de Peter Schenk, de acordo com a indicação de Santos Simões; todavia a mesma não 

foi encontrada durante esta pesquisa. No painel de Hamburgo voltamos a encontrar 

iconografia musical numa torre sineira da cidade. Possivelmente trata-se da 

Nikolaikirche, (Igreja de S. Nicolau), da qual hoje já só resta a torre principal em 

ruínas, pois foi destruída por um incêndio em 1842 (SIMÕES, 1949: 20).  

 

 
 

15. Cornelis Boumeester (atrib.), Vista portuária da cidade de Hamburgo (pormenor), Arquivo 
Histórico Ultramarino, Salão Pompeia (antigo Palácio da Ega), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [I -B - 2] 
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16. Cornelis Boumeester (atrib.), ‘Nikolaikirche’, Hamburgo (pormenor), Arquivo Histórico 
Ultramarino, Salão Pompeia (antigo Palácio da Ega), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [I -B - 2] 

 
 
 
 

Nas vistas para as cidades portuárias de Amsterdão e Hamburgo encontramos 

representados sinos como parte integrante de edifícios. Ao ter em consideração as 

fontes gravadas usadas para a realização dos painéis, concluiu-se que é possível a 

identificação de alguns dos edifícios destas cidades. Logo, os sinos fariam parte, na 

época, dos edifícios identificados. No caso da cidade de Londres, parece mais 

provável que o músico que se encontra no barco no rio Tamisa seja uma adição do 

pintor de azulejos, inspirada nas actividades portuárias inerentes a um rio, de qualquer 

cidade, como é o caso do transporte de mercadorias e passageiros. 
 
 
 

I.7. A Música como elemento do Cortejo Barroco 

O cortejo25 foi um dos principais elementos da organização cerimonial do período 

barroco, parte integrante da Festa. Promovido tanto pelas autoridades políticas como 

religiosas, era marcado pela ostentação, propaganda e teatralidade. Sendo uma 

manifestação de poder, o cortejo e restantes componentes festivas tinham por 

objectivo manter o equilíbrio social e político, entretendo o povo com a novidade, o 

                                                
25 Neste trabalho entende-se como cortejo todo o tipo de desfiles,  procissões e eventos comemorativos 
seja o seu carácter sacro ou profano. 
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brilho e a pompa; assim se aliviava e distraía o povo da miséria e dureza quotidianas e 

se ganhava a fidelidade de súbditos e fiéis. As festas podiam decorrer em datas fixas - 

como os aniversários da família real, comemorações onomásticas, festas religiosas do 

calendário litúrgico (dias de Santos, Natal, Semana Santa, Ascenção, Corpus Christi, 

etc) ou extraordinárias - como as beatificações, canonizações, autos de fé, recepção a 

embaixadores, príncipes ou figuras ilustres, nascimentos, exéquias, festejos populares 

espontâneos, etc (ALVAREZ, 1995:1). 

Em todas estas festas havia uma projecção de elementos fantásticos e 

decorativos para a rua (palco do cortejo), designados por ‘decoração efémera’26: arcos 

triunfais, colunas, volutas, flores e outros ornamentos fingidos, poemas, dedicatórias, 

emblemas, luminárias, fogos de artifício, carros ou carroças em que a mitologia e a 

alegoria assumiam um papel de destaque como símbolo de poder. A Música era 

também um elemento chave e a sua presença obrigatória e indispensável ao cortejo. 

Pela observação de fontes iconográficas da época, é possível constatar que a Música 

assumia diferentes manifestações, algumas reais outras fantasiosas. Não tem havido 

suficiente investigação sobre a música dos cortejos e são raros os trabalhos publicados 

que incidem sobre o tema, talvez até pela inexistência (ou desconhecimento) de fontes 

primárias  musicais. Esta ausência de fontes talvez se deva ao facto de, na época, não 

haver a preocupação de fixar em música escrita (fontes impressas ou manuscritas) os 

repertórios executados em cortejo. Assim sendo, pouco se sabe sobre que 

composições específicas eram cantadas e/ou tocadas, como a música se associava a 

manifestações teatrais populares, quais eram as coreografias das danças, quais eram 

os instrumentos que as acompanhavam, ou como soavam os toques militares usados 

nos cortejos. 

Em Portugal, tal como em Espanha (ALVAREZ, 1995: 4), a maioria das festas 

ficava registada e descrita em fontes literárias, as chamadas Relações ou Triunfos. 

Aqui se relatava, de forma  exaustiva, todos os acontecimentos festivos, para que 

permanecessem na memória colectiva e servissem de propaganda à entidade que as 

organiza. É o caso de várias relações de festa jesuíta dos séculos XVII e XVIII por 

ocasião de canonizações e beatificações27 diversas. Nestas procissões e cortejos 

                                                
26 Sobre o tema consultar o catálogo Arte Efémera em Portugal, coordenação de João Castel-Branco 
Pereira, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. 
27 Foram consultadas as seguintes obras:  Relaçam das festas com q o Collegio, & Universidade da 
Companhia de Jesu  da cidade de Évora applaudio a Canonização dos dous gloriozos Santos, Luiz 
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solenes eram usados belos carros de aparato. Há relatos da participação de músicos 

militares nas celebrações de Évora vindos de Elvas: trombetas, timbales e o Tambor. 

As crianças são um elemento fundamental, com as suas vozes angelicais, cantando 

composições como o Ave Maris Stella. Os estudantes fazem mascaradas (ou 

‘máscaras’28) e danças jocosas, com espadas. Infelizmente não existem fontes 

iconográficas ilustrativas destes cortejos jesuítas.  

Outro exemplo deste tipo de efemérides foi o cortejo realizado em Tomar, na 

ocasião da visita do rei D. João V. Após pesquisa pelos arquivos nacionais constata-se 

que, novamente, a fonte literária não encontra o seu par, nem na iconografia nem na 

música escrita da época. 

 
‘ (...) Acabadas as vesporas que foram cantadas tornou a Real assistencia a autorizar as completas e 

Matinas, donde sahiu pellas honze horas da noite a tempo que a Nobreza da Villa chegava a vitoriar a 

sua benigna e Real assistencia nestes dias dando corpo a esta Vos no festivo esquadrão de huma 

luminoza Mascara que entra danças, clarins e charamelas conduzia hum harmonizo carro de cuja 

fingida pompa, a que servia de flamula huma branca bandeyra com as Armas Reaes, huma imitada 

Nimpha, ou animada metafora das Nayades do Nabão recitou com decorozo despejo (...) ‘ (JANA, 

1991: 178-179)   

 

As fontes iconográficas consultadas que subsistiram até ao presente são 

maioritariamente representações de elementos isolados de diferentes festas. 

Encontramos o desenho ou gravura de um determinado carro alegórico, de arcos de 

triunfo, de uma determinada máquina de fogo de artifício, etc. Mas é muito mais rara 

                                                                                                                                      
Gonzaga, e Stanislao Kostka da mesma Companhia, Em Novembro de 1727, Évora, Officina da 
Universidade, 1730 (BNP, H.G. 6608 // 1V.);   Relaçam das Festas, que celebrou no Solemnissimo 
Tríduo dos Gloriosos Santos Luis Gonzaga e Estanislao Kostka; o Collegio de S. Paulo da Companhia 
de Jesus da Cidade de Braga em 27 de Julho de 1727 (BNP, H.G. 6786); OLIVEIRA, João de, 
Relação das festas com que o Collegio de São Paulo da Companhia de Jesus da Cidade de Braga, 
cellebro em hu Solemne Triduo a Canonização dos seus gloriosos Santos Luiz Gonzaga, e Stanislao 
Kostka em Julho de 1727. Sendo o Reitor o M.R.P.M Bento Viegas, Lisboa Occidental, Na Patriarcal 
Officina da Musica, 1728;  s.a., Relação das Festas da Casa Professa de S. Roque da Cidade de Lisboa 
Occidental. Nas Canonizações dos dous Illustres Santos Luiz Gonzaga, e Estanislao Koska; da 
Companhia de Jesus; ANDRADE, Braz de,  Relaçam do Apparato Triunfal & Procissão Solemne, 
comque os P.P. da Companhia de Jesus do Collegio de Évora applaudirão publicamente aos gloriozos 
S. Luiz Gonzaga, e Stanislao Kostka da mesma Companhia novamente Canonizados, pelo Sanctissimo 
Padre Benedicto XIII agora Prezidente na Igreja de Deos, Évora, Officina da Universidade, 1728   
(BNP, H.G. 6608 / / 1V.). Estes relatos contêm inúmeras referências à música, ao cortejo e à descrição 
pormenorizada dos carros alegóricos, muitos deles ocupados por músicos, cantores ou dançarinos. Para 
o tema é também relevante o artigo de Adriana Latino (2002), ‘Missas, aplausos e procissões: a música 
e o triunfo dos santos jesuítas em Portugal entre 1620 e 1737’ in Revista Portuguesa de Musicologia, 
No.12, pp. 67-86 
28As máscaras eram práticas correntes também em Espanha (ALVAREZ, 1995: 88). 
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a iconografia que nos dá uma visão global de eventos. Por exemplo, as poucas fontes 

iconográficas referentes à célebre Troca das Princesas no Caia (D. Mariana Vitória 

de Bourbon e D. Maria Bárbara de Bragança)29 e dos festejos relacionados com tal 

efemeridade é extremamente escassa. As poucas gravuras, desenhos e painéis de 

azulejos dão-nos uma visão muito reduzida de todo o aparato e celebração que 

envolveu este evento, comparativamente às fontes literárias. 

Interessa, neste capítulo, analisar os elementos de cortejo que figuram nos 

painéis de azulejos barrocos. Interessa particularmente, analisar como a música se 

enquadra e quais as suas funções.  

 

 

I.7.1.  Cortejos civis e religiosos  

Já foi previamente referido que os carros triunfais eram uma componente 

indispensável do cortejo barroco, tanto religioso (por exemplo, a procissão do Corpus 

Christi) como civil (por exemplo, festas reais). Os carros desfilavam intercalados com 

outros elementos e às vezes levavam músicos. Havia uma grande riqueza decorativa e 

preocupação com o ornamento. Verifica-se o quase sistemático uso da alegoria e da 

mitologia, muitas das vezes com função de representatividade e de ostentação de 

poder. Mas também há carros fingidos, fantásticos, tomados de pinturas e gravuras 

que aparecem em formas várias de arte efémera. Temas como os quatro elementos, as 

quatro partes do mundo, mitologia, eram dos que estavam mais em voga. 

Na azulejaria encontramos painéis com carros alegóricos diversos, com e sem 

música. Esses carros são copiados da realidade. Considero necessário ter três aspectos 

em consideração. Em primeiro lugar há uma tentativa de plasmar no azulejo a festa 

barroca evocada através da representação de um dos seus expoentes máximos – o 

carro alegórico. Em segundo lugar, tenta-se trazer para a vida privada (casa nobre, 

igrejas, conventos) o elemento festivo da vida pública. Por fim, há que ter em atenção 

que os pintores de azulejos preferiam, por vezes, copiar outras fontes gráficas do que 

tomar os modelos directamente do próprio cortejo, sempre que o modelo gráfico fosse 

semelhante ao que era visto pelo comum espectador. 

 
                                                
29TEDIM,  José Manuel, ‘O Triunfo da Festa Barroca - a Troca das Princesas’ in PEREIRA, João 
Castel-Branco (coord) Arte Efémera em Portugal, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2000, pp. 
174-215. 
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Cortejos alegóricos: a Água 

Um dos temas em voga na época barroca era a simbologia do número quatro. O tema 

dos quatro elementos, quatro estações, quatro pontos cardeais ou das quatro partes do 

mundo30 estava entre os preferidos da época barroca31. No caso dos quatro elementos, 

pode-se referir a Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa – antigo Palácio 

Centeno ou das Açafatas – que ainda conserva o esplendor do seu revestimento 

azulejar barroco. No primeiro andar, mais precisamente no salão nobre do edifício, a 

temática escolhida é exactamente a dos quatro elementos (à qual se junta a das quatro 

partes do mundo), representados/as por um carro alegórico distinto. O único que tem 

elementos musicais é o carro da Água. Uma bela mulher, desnuda, está sentada num 

carro alegórico em forma de concha. O que tem asas de borboleta toca um búzio. Em 

consequência deste acto musical, o mar agita-se. Esta criatura possui na cabeça 

plantas marinhas. Ao realizar várias pesquisas constato que esta figura foi copiada de 

uma gravura de António Tempesta. Ao longe surge uma tempestade (representada por 

nuvens carregadas e relâmpagos) que atrapalha a navegação dos barcos (segundo 

plano à esquerda do observador). A presença dos barcos simboliza a coexistência de 

dois mundos paralelos: o humano e o mitológico/alegórico. Vários ‘putti’ voam 

acompanhando o cortejo. No entanto, a figura principal, a da Água, foi adaptada ao 

gosto português e o carro ao cortejo nacional. 

 

                                                
30 Na época pouco ou nada se sabia da Austrália, que fora avistada pela primeira vez no século XVII. A 
divisão do mundo em quatro partes/continentes espelhava uma visão de quadrantes. A Europa 
simbolizava o Norte; África o Sul; a América correspondia a Oeste; a Ásia correspondia a Este.  
31 Estas temáticas foram também muito tratadas na Literatura. Há que referir a obra de Pedro Calderón 
de la Barca, escritor espanhol muito apreciado em Portugal. Ele viria, sem dúvida, a influenciar a 
produção literária e iconográfica portuguesa de finais de seiscentos e inícios de setecentos. Numa 
edição do séc. XVIII (1717) pertença da Biblioteca do Marquês de Alegrete (Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa), encontramos uma edição dos Autos Sacramentales de Calderón de la Barca. 
Na primeira Loa são personagens os Cinco Sentidos, na segunda os Quatro Elementos e na terceira 
três das Quatro partes do Mundo (La America, La Europa, El Oriente). 
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17. Desconhecido. Água, Messe dos Oficiais do Exército (antigo Palácio Barbacena), Lisboa. Foto 
Luzia Rocha. [III -D -2] 

 

 

 

 
 

18. Antonio Tempesta. Água (Série ‘Os Quatro Elementos’), gravura.32 
 
 
 
 
 

Em Évora, no edifício da Universidade (antigo Colégio da Companhia de 

Jesus) também se encontra uma representação da Água. Uma figura feminina, 

desnuda, viaja sentada num carro alegórico de criaturas marinhas, puxado por dois 

                                                
32 The Illustrated Bartsch. Vol. 36, Antonio Tempesta: Italian Masters of the Sixteenth Century 
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‘putti’. Antecedem-na e precedem-na tritões, um tocando uma trombeta e outro 

soprando num búzio. Os tritões tinham o poder de acalmar ou agitar as águas quando 

tocavam. O mar está agitado e, em segundo plano, está representado um navio. A 

cercadura tem uma cartela, no topo, com a inscrição ‘AQVA’. Apesar de os painéis 

não serem exactamente iguais, possuem os mesmos elementos iconográficos, a 

mesma simbologia e a mesma significação musical. Por exemplo, um ponto comum 

às três imagens é o tritão que sopra num búzio. 
 
 
 
 

 

 
 

19. Desconhecido. Água, Universidade de Évora (antigo Colégio Jesuíta), Évora. Foto Luzia Rocha. 
[III - D - 2] 

 
Cortejos alegóricos: a Terra 

O elemento ‘Terra’ encontra-se representado num painel do antigo Convento (actual 

Pousada) de S. Marinha da Costa em Guimarães. Vários elementos com carácter 

profano recordam-nos a nossa natureza terrena através de uma figuração alegórica 

muito inspirada em Ripa. Uma jovem mulher está sentada numa carruagem 

semelhante a um trono, segurando uma cornucópia com flores e frutos, elementos que 

nos são dados pela mãe terra. É claramente uma inspiração na obra de Ripa, e remete-

nos para a figura da Abundância, uma jovem mulher que segura na mão direita uma 

cornucópia cheia de frutos, uvas, azeitonas, etc, tendo ficado por representar o molho 

de espigas de trigo da mão esquerda. Aos seus pés estão deitados dois leões. Diz-nos 

Ripa:  
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 ‘(...) Llevará [la Tierra] repleto de lo mismo [hierbas y flores] un Cuerno de la Abundancia 

sosteniendóle con la diestra, y aparecerá a su lado un Léon, así como otros animales terrestres’. (RIPA, 

2007: 305) 

 

Deste modo, no painel,  rodeiam a figura da Terra vários sátiros, segurando animais 

caprinos (elementos associados a Baco e ao vinho), mulheres trajando túnicas, ‘putti’ 

e vários elementos que nos recordam a caça, tais como as lanças, uma aljava e um 

instrumento aerofone, tocada por uma mulher. Este instrumento é algo fantasiado, 

tanto pela forma, como pela posição de execução. Mas é possível que o pintor 

quisesse aludir ou à trompa de caça, ou ao cornu romano. Também temos presente 

uma mulher que toca pandeiro com guizos ou soalhas na ilharga, dançando ao mesmo 

tempo. Um ‘putto’ segurando ramos de flores sobrevoa a figura feminina que 

representa a Terra, dando um toque profano/mitológico à composição. A inscrição do 

painel ‘TERA’ esclarece o observador quando ao tema representado.  

 

 
 

20. Desconhecido. ‘Tera’, Mosteiro de S. Marinha da Costa, Guimarães. Foto Luzia Rocha. 
 

 

Cortejos Alegóricos: as quatro partes do mundo 

O tema das quatro partes do mundo era parte integrante da maioria das cerimónias 

processionais barrocas, das quais subsistem vários relatos. A título de exemplo pode-

se referir as festas dos touros de Sacavém, que decorreram  a 21 de Setembro de 1746. 
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No Domingo, 26 de Setembro, as celebrações continuaram, desta vez com a parte 

religiosa da festa, neste caso em honra de Santa Ana. Indica o relato: 

 
‘Apareceram em hum Carro Triunphante 

As quatro partes do Mundo, 

Europa, Azia, Africa e America 

Contendo a singularidade de 

Aplaudir a Senhora Santa Anna’33 

 

Seguem-se os versos declamados por cada uma das partes do mundo. Este documento 

é um auxílio precioso na confirmação da cópia da realidade para os azulejos e da 

intenção de trazer o elemento alegórico e cenográfico da festa para o interior dos 

edifícios. Não é de estranhar que também encontremos estes carros em painéis de 

igrejas e conventos, pois, como se depreende do exemplo acima apresentado, era do 

consenso geral a sua utilização no cerimonial religioso da época. Igualmente o 

primeiro coche da embaixada a Roma de André Melo e Castro, enviado extraordinário 

de D. João V, espelha esta temática. No cabeçal traseiro vemos a figura feminina da 

Religião que, entre as figuras da América e da Ásia, ensina um mouro que está a seus 

pés34. 

Na Embaixada do Brasil (Quinta de Mil Flores) encontramos um carro 

alegórico representando a Ásia. Os elementos simbólicos são decalcados da 

iconografia europeia35: os camelos que puxam a carruagem - o camelo já  aparece na 

obra de Cesare Ripa, como atributo da Ásia (RIPA, 2007: 104) - a folha com símbolos 

geométricos e o compasso. A presença destes instrumentos de medida é algo estranha, 

pois são símbolos que aparecem em Ripa como atributos da Matemática.  A sua 

simbologia remete-nos para a proporção das suas coisas, a sua regra e medida. 

Acrescenta o pintor de azulejos à figura da Ásia o chapéu típico do traje das ciganas. 

A intenção é evocar a remota origem dos ciganos, provenientes de alguns países da 

Europa de leste e também da Índia. Assim, o chapéu funciona como elemento exótico, 

símbolo do orientalismo. O grupo de bailarinos e instrumentistas que lhe sucedem 

                                                
33 Miscelânea BNP L. 596 
34 No catálogo  Arte Efémera em Portugal (coord. João Castel Branco Pereira), pp.154-155, encontra-
se reproduzido o coche bem como uma gravura do mesmo realizada por Giovanni Battista Sintes. 
35 São também estes os elementos iconográficos utilizados no painel da Ásia que se encontram no 
Palácio Centeno, que não tem música. 
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poderão muito bem ser decalcados da realidade pois, nos cortejos, as danças (das 

ciganas, das vendedoras de hortaliças, das espadas, etc) eram intercaladas com os 

carros alegóricos. Vemos uma dança popular protagonizada por duas mulheres e um 

homem. As mulheres tocam castanholas. O homem toca um pandeiro com soalhas. 

Um instrumentista que está sentado acompanha-os tocando um instrumento aerofone, 

representado com poucos pormenores. Ao lado deste, um homem bate palmas, 

marcando o ritmo. 

 

 
 

21. Desconhecido. ‘Azia’, Embaixada do Brasil, Quinta de Mil Flores Lisboa. Foto Luzia Rocha.  
[III - D - 1] 

 
 

 Na Fundação Medeiros e Almeida encontra-se uma representação de ‘África’, 

como uma das quatro partes do mundo, contendo iconografia musical. Faz parte de 

um conjunto de dois painéis de azulejos, um com a representação da ‘África’ e ‘Ásia’ 

e o outro da ‘Europa’ e ‘América’. As partes do mundo são personificadas por figuras 

femininas que seguem em cortejo, cada uma delas no seu carro alegórico.  

 Ao analisar a representação de África (a única com música), verifico que há 

elementos copiados e adaptados de uma pintura de Hendrik van Balen intitulada O 

Cortejo de Baco36. A carroça puxada por leões e a bacante a tocar pandeiro (aqui 

convertida numa negra) são elementos retirados desta pintura. Já os novos elementos 

introduzidos na composição pelo pintor de azulejos são derivados da obra de Ripa. 

Diz-nos Cesare Ripa, na sua obra Iconologia, sobre a ‘África’: 

 

                                                
36 Esta pintura aparece na obra de Richard Lepper (LEPPERT, 1977), catalogada no segundo volume, 
p. 9 e também reproduzida no mesmo volume, p. 302 (PLATE LXXXIV). 
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‘(...) Se pintará una negra casi desnuda, con el cabello crespo y despeinado, llevando por cimera una 

cabeza de elefante, por collar una hilera de corales, y otros aun en las orejas formando dos pendientes. 

Con la diestra sostendrá un escorpión y una cornucópia con la izquierda, repleta ésta y  rebosante de 

muchas espigas de trigo. A uno de sus lados ha de pintarse un ferocísimo león, poniéndose del lado 

opuesto algunas víboras y otras serpientes venenosas.’ (RIPA, 2007: 106) 

 

 Deste modo vemos no painel de azulejos uma figura feminina, negra e exuberante 

que aparece sentada num carro alegórico puxado por leões. As serpentes deslocam-se 

ao lado do carro. Foi suprimido o escorpião. O elmo de cabeça de elefante foi 

substituído por um pequeno chapéu. Na mão esquerda, tal como Ripa enuncia, está 

representada a cornucópia cheia de trigo, sinal de abundância. A negra não aparece 

em Ripa como já foi constatado deriva de cópia de pintura flamenga. Esta figura 

dança e toca um pandeiro com soalhas.  

 

 
 

23. Desconhecido. África, Fundação Medeiros e Almeida, Lisboa. Foto© Luzia Rocha 
 
 

Existem mais painéis com carros alegóricos, nomeadamente com temas 

mitológicos tratados noutro capítulo, sobre mitologia. São de referir os painéis de S. 

Vicente de Fora (carro com Neptuno e Anfitrite, carro com Acis e Galateia), da Casa 

Museu Verdades de Faria (carro com Neptuno e Anfitrite), do Palácio Barbacena 

(carro com Diana), Palácio do Correio-Mor (carro com Neptuno), da Sé do Porto 

(carro com Neptuno e Anfitrite), do Palácio dos Marqueses de Tancos (carro de 
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Vénus), do Palácio da Independência (carro de Vénus) e o do Palácio do Machadinho 

(carro de Vénus). 

 
 

I.7.2. Cortejos em temas bíblicos  

São considerados os painéis que representam cortejos de episódios do Antigo e Novo 

Testamentos. Regra geral, nos temas do Antigo Testamento é comum o uso de 

instrumentos musicais históricos, quase sempre fantasiados. O artista tenta recriar, à 

sua maneira, o mundo hebreu, longínquo e antigo (ALVAREZ, 1995:6). Não 

obstante, uma ou outra imagens são excepção. Por sua vez, nos temas do Novo 

Testamento é mais comum a introdução de instrumentos da época, ou de séculos 

precedentes, não tão desfasados da realidade musical do século XVIII. 

 

O Transporte da Arca da Aliança 

No mundo cristão as procissões derivam, em parte, dos ‘triunfos’ pagãos, mas 

também da transladação da Arca da Aliança (ALVAREZ, 1995: 92). Num painel de 

azulejos que se encontra no antigo Colégio de S. Antão (Jesuítas), actualmente, 

Hospital de S. José, encontramos plasmada esta temática. A conquista da cidade de 

Jericó, feita pelo povo de Israel conduzido por Josué, aparece narrada no capítulo 6 do 

livro de Josué. Cronologicamente esta acção situa-se cerca de 1200 a.C., quando os 

israelitas chegaram à Palestina, a Terra Prometida. A primeira cidade inimiga que 

encontraram foi Jericó, um centro importante e rico (Js 6,24), rodeado por muralhas 

altas e poderosas (6,5). Deus falou a Josué e explicou-lhe a estratégia que deviam 

utilizar para vencer e destruir Jericó, exterminando todos os habitantes da cidade. Era 

um ritual estranho: durante 7 dias sete sacerdotes, levando sete trombetas, marchariam 

em círculo à volta da cidade com a Arca da Aliança; os sacerdotes iriam tocando as 

trombetas, enquanto o resto do povo acompanharia com um solene silêncio; dariam 

uma volta cada dia e voltariam para o acampamento (Js 6,15-20). Só no último dia (o 

sétimo) se deveria dar sete voltas à cidade, tocar as trombetas; todo o povo deveria 

então lançar gritos de guerra e as muralhas desabariam.  
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24. Desconhecido. A queda das muralhas de Jericó, Hospital de S. José (antigo Colégio 
Jesuíta), Lisboa. Foto Luzia Rocha. [V - A - 2.1] 

 

Vemos nesta representação não os sete, mas apenas seis sacerdotes que tocam 

trompas fantasiadas. Atrás deles está a Arca da Aliança, resplandecente. As muralhas 

desabam perante o som das trombetas. Estas estranhas e recurvadas trompas não são 

reais. Coincidindo com a hipótese apontada por Rosario Alvarez, há aqui também 

uma tentativa de aproximação ao passado, através destes estranhos instrumentos, 

semelhantes ao shofar. O shofar é um dos mais antigos instrumentos musicais 

israelitas, usado para importantes anúncios, tanto da guerra como da paz, e está 

associado à conquista de Jericó. Contudo o shofar  é um instrumento feito de corno de 

um animal. No painel,  por sua vez, os instrumentos parecem ser de metal, pela forma 

dos tubos e campânulas. Há, portanto, uma intenção de ambientar a composição ao 

contexto musical de uma época historicamente longínqua. 

Na sacristia da Igreja Matriz de Cascais encontramos um outro painel de 

azulejos relativo ao tema. Trata-se do transporte da Arca da Aliança, num carro de 

bois, de Judá para Jerusalém (2 Sam, 6, 1-8). O mesmo painel relata-nos o castigo de 

Oza. Narra a bíblia que David e toda a casa de Israel, entusiasmados, dançavam diante 

de Javé, cantando ao som de cítaras, harpas, tamborins, pandeiros e címbalos. Quando 

chegaram à eira de Nacon, como os bois estavam a fazer tombar a arca de Deus, Oza 
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estendeu a mão para a segurar. Então a ira de Javé inflamou-se contra Oza, e Deus 

feriu-o por causa da sua falta, e Oza morreu ali mesmo, junto à arca de Deus.  

Em Espanha existe uma gravura de Alardo de Popma, sobre a ‘Adoração do 

Cordeiro Místico’ que serve de ilustração à Psalmodia Eucharisitca de Melchior 

Prieto, editada em Madrid em 1622, que poderá ser a fonte do painel. No canto desta 

gravura aparece uma representação do transporte da Arca da Aliança. Os desenhos 

terão sido criados pelo próprio Prieto (ALVAREZ, 1995: 94). Se assim for, e se não 

houve cópia de outra fonte, esta será a ‘inspiração’ do pintor de azulejos do painel de 

Cascais (atribuído à oficina do Mestre P.M.P.). Na gravura espanhola vemos, a 

presidir o cortejo, quatro trombetas rectas de tipo medieval, uma trombeta curva 

semelhante ao cornu romano. O rei David dança e toca uma harpa arcaica de tipo 

gótico. Há totalmente uma intenção de conduzir o observador ao passado, através da 

inclusão de instrumentos musicais históricos.  

 

 
 

25. Alardo Popma. O Rei David dança em frente à Arca da Aliança, gravura, séc. XVII37  
 

                                                
37 Gravura apresentada por Rosario Alvarez (ALVAREZ, 1995) 
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26. Oficina de P.M.P (?). Rei David dança em frente à Arca da Aliança/ O castigo de Oza, Igreja 
Matriz, Cascais. Foto Luzia Rocha [V - A - 5.1] 

 

No painel de azulejos português há uma modernização dos instrumentos e, 

inclusivamente, a introdução de um instrumento popular português. O modelo de 

harpa tocada pelo rei David já não é gótico. Apesar de alguns erros organológicos 

vemos a caixa de ressonância (com um pequeno orifício, tipo rosácea, mal colocado), 

catorze cordas (número irreal e que não corresponde ao do cravelhame) e uma  

pequena voluta na armação. Vemos também alguns aerofones: duas trompetes rectas e 

duas trompas. Os membranofones são um tambor percutido com baquetas e, em vez 

do tradicional pandeiro cilíndrico, com soalhas ou guizos, temos um pandeiro 

bimembranofone quadrangular38. A posição de execução do instrumento esta correcta, 

se bem que a posição das mãos não seja a usual. Há vários elementos coincidentes 

entre a gravura de Popma e o painel de azulejos. A parte superior do tronco do rei 

David é a mesma, bem como a posição de execução da harpa. Contudo o pintor de 

azulejos modificou a posição das pernas no movimento de dança, adicionou o 

arminho no manto do rei e um turbante por baixo da coroa. Os bois que puxam a 

carroça são também iguais. Há também vários elementos não coincidentes. Os 

músicos já não estão a tocar e a dançar junto ao rei David. Não lideram o cortejo; 
                                                
38 Na Beira Baixa este pandeiro é designado por ‘Adufe’ (CASTELO-BRANCO, 2010: 965) 
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estão misturados com a multidão. Avanço com a hipótese de o modelo da Arca, com 

os dois ‘putti’ no topo, ser copiado de gravura, possivelmente  de uma gravura de Jost 

Amman, séc. XVI, que também retrata a queda das muralhas de Jericó. 

 

 
 

27. Jost Amman. Queda das muralhas de Jericó, gravura, séc. XVI39 
 
 
 

Constata-se, assim, que o painel de azulejos português não é uma criação original. 

Partiu de outras fontes mais antigas. Muito provavelmente, esta fonte espanhola 

poderá mesmo ter sido a origem. Mas não se trata de uma mera cópia. O pintor de 

azulejos não queria somente retratar o transporte da Arca da Aliança, mas também o 

episódio de Oza. Por isso novos elementos foram acrescentados. Além do mais, há 

que realçar a recriação instrumental para instrumentos mais modernos, parte da 

realidade social da época, destacando-se o uso do adufe. Curiosamente, o adufe é aqui 

executado por um homem. Em Portugal, tradicionalmente, o instrumento é executado 

por mulheres.40 

O painel de azulejos tem um significado que ultrapassa a mera representação 

bíblica. Considero que é também o testemunho de uma prática religiosa (com 

                                                
39 The Illustrated Bartsch. Vol. 20, pt. 2, German Masters of the Sixteenth Century: Jost Amman. 
40 Salwa Castelo-Branco indica: ‘(...) Até à década de 1960, os pandeiros bimembranofones eram 
tocados por mulheres para acompanhar a música vocal na faixa do interior do país, numa área que se 
estende da Lomba de Vinhais, em Trás-os-Montes até ao rio Douro e da Guarda até ao Baixo 
Alentejo.’ (CASTELO-BRANCO, 2010: 965) 
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elementos musicais) da primeira metade do séc. XVIII. De acordo com o relato de  

um estrangeiro41 no dia da festa de S. Gonçalo, português de nascimento e cuja 

imagem se venerava no convento dos Dominicanos, ao Rossio, os devotos ali faziam 

as suas rezas, dançando e cantando: Quem com o santo quiser sarar, ao santo há-de 

bailar. De acordo com o relato do viajante que a descreve, estas palavras queriam 

dizer que, para se curarem das maleitas por intercessão do santo, era preciso dançar na 

sua presença ou em sua intenção. O viajante também precisa que os portugueses 

fundamentavam esta prática no Antigo Testamento, onde o rei David dança e toca 

instrumentos diante de Arca da Aliança.  

 

 

O triunfo de José do Egipto  

Encontramos em Portugal dois painéis de azulejos com esta temática. Um deles está 

localizado no Hotel Belmonte em Lisboa e o outro no Hotel Convento de S. Paulo na 

Serra de Ossa. Ambos os painéis fazem alusão a uma mesma passagem do Livro dos 

Génesis (Gén, 41, 42-43): após José ter interpretado o sonho do faraó, este torna-o 

vice-rei do Egipto concedendo-lhe vários privilégios. São os casos da utilização do 

segundo melhor carro do reino, a seguir ao do faraó e do seu acompanhamento  por 

músicos heráldicos, que lhe abriam passo. A mesma passagem bíblica indica que o 

povo se ajoelhava perante José. Esta atitude de genuflexão está bem enfatizada em 

ambos os painéis. O painel da Serra de Ossa tem, inclusivamente, uma legenda em 

latim que corresponde exactamente a esta passagem: ‘FECIT QVE EVM 

ASCENDERE IN CVRRVM SVVM, CLAMANTE PRAECONE, VT OMNES 

CORAMEO  GENVFLETERENT’. O painel do Hotel Belmonte parece querer 

abranger, também, outra passagem bíblica. O grupo que se encontra em segundo 

plano, com um homem idoso, pode muito bem ser o pai e os irmãos de José. Assim 

sendo, o pintor também alude ao encontro em Gessen (Gén, 46: 29-30), para o qual 

José também utilizou o seu carro. Relativamente ao uso de instrumentos musicais, 

ambos os painéis têm a presença de músicos heráldicos. No painel do Hotel Belmonte 

                                                
41 Obra anónima intitulada Description de la Ville de Lisbonne où l’on traite de la Cour, de Portugal, 
de la Langue Portugaise, & des Moeurs des Habitants; du Governement, des Revenus du Roi, & de les 
Forces par Mer & par Terre; des Colonies Portugaises & du Commerce de cette Capitale  - A Paris - 
Chez Pierre Prault, Quay des Gesfres, au Paradis, MDCCXXX, traduzida e comentada por Castelo 
Branco Chaves em O Portugal de D. João V visto por três forasteiros (Série Portugal e os Estrangeiro), 
Lisboa, Biblioteca Nacional, 1989, 2ºed, p. 62 
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o carro é antecedido por três músicos que tocam trompas fantasiadas. Há a evocação 

de uma cultura antiga e longínqua, pela introdução de instrumentos musicais de sinal 

fantasiados. Estas trompas têm uma volta no meio do tubo e uma estranha forma de 

campânula. Relembram o shofar israelita. No painel da Serra de Ossa há exactamente 

a mesma intenção: dois músicos tocam trompas com forma fantasiada. A presença dos 

músicos comprova que José possuía determinados privilégios que somente a sua 

posição de vice-rei, braço direito do faraó, lhe poderia trazer.  

 

 
 

28. Desconhecido. Triunfo de José do Egipto, Hotel Belmonte (antigo Palácio Belmonte), Lisboa. 
Foto Luzia Rocha [V - A - 1.2] 

 

 

Uma gravura incluída no  artigo sobre a música nas imagens processionais do 

barroco espanhol, da autoria de Rosario Alvarez (ALVAREZ, 1995: 94-95), poderá 

ter sido utilizada como modelo do painel de azulejos. O decalque do carro alegórico, 

da posição de José, do ceptro que segura na mão esquerda, bem como do cocheiro 

com o chicote levantado, é evidente. No entanto, na fonte espanhola, José foi 

retratado ao jeito de imperador, com coroa de louros e com instrumentos musicais de 

inspiração romana, como o instrumento em forma de cornu. No painel de azulejos a 

mulher que aparece ajoelhada passa para outro local da composição, onde o pintor 
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ainda acrescenta uma outra mulher com uma criança. Esta gravura, de Jean de 

Courbes, aparece na obra de Melchor Prieto, já anteriormente citada.  

 

 

 
 

29. Jean de Courbes, Triunfo de José do Egipto, gravura, séc. XVII42 
 

 
 
 

30. Desconhecido. Triunfo de José do Egipto, Hotel Convento de S. Paulo, Serra de Ossa, Redondo. 
Foto Luzia Rocha 

                                                
42 Gravura apresentada por Rosario Alvarez (ALVAREZ, 1995) 
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O painel da Serra de Ossa tem a mesma figuração base. Difere apenas na escolha da 

paisagem, em segundo plano, mais urbana. Apresento uma possível fonte para esta 

paisagem, o desenho de G. Van Lichten, autor holandês activo no séc. XVII. 

 

 

 
 

31. G. van Lichten, José do Egipto, desenho a tinta da china, séc. XVII, Holanda.43 
 
 
 

O retorno triunfante de David com a cabeça de Golias 

Num edifício lisboeta que foi, no século XVIII, o Colégio dos Meninos Órfãos, 

encontramos um ciclo temático de especial interesse44. Neste ciclo está inserido um 

painel que representa o retorno triunfante de David, com a cabeça de Golias, recebido 

em apoteose pelas mulheres de Israel (1Sam 18, 6-9)45. Quando Saúl regressava à 

cidade depois de David ter morto o filisteu, as mulheres de Israel saíram ao seu 

                                                
43 Fonte (URL): www.frick.org. (disponível para consulta em Outubro de 2010). 
44 Neste ciclo, a narrativa bíblica evolui temporalmente à medida que se avança na escadaria. As cenas 
do átrio são do Antigo Testamento, desenvolvem-se à medida que se vai subindo, terminando-se (topo 
da escadaria) com o Novo Testamento. Do átrio para o topo temos: Abraão, Isaac, Jacob e Esaú, José 
do Egipto, Moisés, Abimeleque, Samuel, David, Salomão e a Rainha de Sabá, nascimento da Virgem, 
Desponsório, Anunciação, Visitação, Nascimento de Cristo, Adoração dos Magos, Circuncisão, 
Martírio dos inocentes, Jesus entre os doutores. Há discrepância de ortografia nos vários painéis deste 
conjunto, o que indica diferentes pintores, possivelmente todos pertencentes à mesma oficina. 
45 Curiosamente esta passagem não faz uma menção directa à cabeça do gigante. Já em (1Sam 17, 57-
58) é mencionado o retorno de David e o momento em que se apresenta perante Saúl com a cabeça de 
Golias, mas não a dança das mulheres de Israel.  Portanto, o painel sintetiza elementos das duas 
passagens bíblicas. 
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encontro cantando e dançando ao som de tamborins, címbalos e gritos de alegria. 

Estas cantavam em coro ‘Saúl matou mil mas David matou dez mil’, o que causou a 

ira e inveja do rei.  

Através da análise e pesquisa de fontes gravadas chego à conclusão de que 

este painel é uma cópia parcial de uma gravura de Antonio Tempesta. O tema foi 

igualmente tratado por Schelte de Bolswert, numa gravura usada posteriormente por 

Rubens numa tapeçaria. Rosario Alvarez (ALVAREZ, 1995: 96) apresenta uma 

pintura com a mesma representação aqui tratada, que adorna a sala capitular do 

Monasterio del Carmen em Arequipa (Peru, anónimo da 1ª metade do séc. XVIII), 

indicando que a fonte terá sido a gravura de Bolswert ou o tapete de Rubens. Tal 

como o painel de azulejos, é uma derivação, mas muito mais fiel à gravura. A 

identificação da fonte primária fica, assim, dividida entre duas possibilidades, duas 

fontes gravadas, uma das quais a apresentada por Alvarez. Como Antonio Tempesta 

viveu entre 1555 e 1630 e Schelte de Bolswert entre 1586 e 1659, tendo um período 

de actividade de certo modo quase comum, torna-se difícil saber qual a fonte mais 

antiga, e qual terá sido a fonte original. Adianto que, possivelmente, será a de 

Tempesta. De qualquer forma, não há dúvida de que Tempesta, Schelte, ou Rubens 

terão sido a fonte tanto do painel de azulejos, como da pintura peruana.  

 

 
 

32. Desconhecido. Triunfo de David, antigo Colégio dos Meninos Órfãos, Lisboa. Foto Luzia Rocha 
[V -A - 4.2] e [V - A - 4.3]  
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33. Antonio Tempesta, David retorna em triunfo com a cabeça de Golias, gravura46 
 

 

 

 
 

34. Anónimo, Triunfo de David, primeira metade do séc. XVIII, Monasterio del Carmen, 
Arequipa, Peru47 

Observa-se que o painel de azulejos reduz drasticamente a figuração da gravura. Das 

mulheres e crianças que recebem David restam apenas duas figuras femininas. As 
                                                
46 Nº 17 de uma série de gravuras sobre o Antigo Testamento. Fine Arts Museums of S. Francisco 
Collections. Fonte (URL): http://www.thinker.org/  (disponível para consulta em Fevereiro de 2011) 
47 Pintura apresentada por Rosario Alvarez (ALVAREZ, 1995) 
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duas mulheres dançam e uma delas toca também um pandeiro circular e aparenta 

cantar. O monumental cortejo, onde se vê, inclusivamente, um carro com o rei Saúl, 

também é praticamente extinto. Temos apenas David e um grupo de seis soldados, 

que são fielmente decalcados. Toda a figuração que, na gravura, existe em segundo 

plano desaparece. Substitui-a uma paisagem vazia e aberta ao infinito. Quanto aos 

instrumentos musicais, há diferenças entre a fonte gravada e o painel de azulejos. No 

painel, as soalhas do pandeiro não estão representadas. O pintor também elimina um 

triângulo com aros que a segunda mulher tocava. Apesar de suprimir o instrumento 

mantém, no entanto, a posição da instrumentista. Assim, com a supressão do 

instrumento, passa-se de uma posição de execução instrumental para uma posição de 

dança.  

A gravura de Tempesta parece ter sido também a base de um outro painel de 

azulejos. No entanto, são menos as semelhanças: apenas a colocação do grupo e duas 

instrumentistas. Mais especificamente, uma das trompas recurvadas, em segundo 

plano, e um cordofone tipo alaúde, que substituí uma estranha harpa-lira. Esta 

substituição de instrumento não alterou a posição de execução da figura feminina 

(note-se a posição do braço direito da figura). O painel em questão encontra-se em S. 

Vicente de Fora, no piso superior do claustro, inserido num ciclo dedicado à história 

de David. Como o painel se encontra um pouco afastado dos restantes, e não tem 

David representado, a sua classificação temática não tem sido correcta. Pela sua 

comparação com as fontes iconográficas apresentadas não restam dúvidas de que se 

trata das mulheres de Israel a receberem com música e dança David triunfante, que o 

pintor de azulejos não quis, neste caso, incluir na composição. 
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35. Desconhecido. As mulheres de Israel celebram com música  dança o triunfo de David, 
Mosteiro de S. Vicente de Fora, Lisboa. Foto Luzia Rocha [V - A - 4.3] 

 

 
 

36. Antonio Tempesta, David retorna em triunfo com a cabeça de Golias (pormenor), gravura48 

                                                
48 Nº 17 de uma série de gravuras sobre o Antigo Testamento. Fine Arts Museums of S. Francisco 
Collections. Fonte (URL); http://www.thinker.org/  (disponível para consulta em Fevereiro de 2011). 
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Jefté 

Jefté, personagem do Antigo Testamento, foi um dos Juízes de Israel por um período 

de seis anos (Juízes 12:7) entre a conquista de Canaã e o primeiro rei. Jefté viveu em 

Gileade e foi membro da Tribo de Gades (Josué 12:1, 6 e 13:1). Na divisão das terras 

de Israel, a tribo de Gade ( 7º filho de Jacó) ficou com a terra além do Jordão - a terra 

de Gileade. O nome de seu pai era também Gileade. Depois de ser expulso de casa 

pelos seus meio-irmãos por ser filho de uma prostituta, foi viver em Tobe, a leste de 

Gileade, com homens levianos. Os amonitas entraram em guerra contra os israelitas e 

não tinha nenhum homem com as qualificações de Jefté, homem valoroso e guerreiro, 

e os anciões foram buscá-lo na terra de Tobe. Antes de partir para a guerra, ele fez um 

voto ao Senhor, que caso retornasse para casa vitorioso, quem saísse primeiro da porta 

de sua casa ao seu encontro, ser-Lhe-ia oferecida em holocausto. Ele voltou vitorioso, 

saindo ao seu encontro a sua filha única. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes, e 

disse: ‘Ai de mim, filha minha! Muito me abateste; és tu a causa da minha desgraça! 

Pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás’. (Juízes 11:36) Ela lhe 

respondeu: ‘Meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faz de mim conforme o teu voto, 

pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amom’. Entende-se que ela 

não morreu, antes não conheceu homem (Juízes 11:39).  

No painel de azulejos vemos um grupo de mulheres e crianças que vão ao 

encontro de Jefté, que retorna com um grupo de soldados, estando à frente do grupo a 

sua filha. Os instrumentos que as mulheres executam são a guitarra, o pandeiro, a 

flauta de bísel, o triângulo com aros. Está um oboé caído no chão. A ‘fontanelle’ está 

incorrectamente colocada no meio do tubo. Uma criança dança. 
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37. Desconhecido, Jefté, Estremoz, Portugal. Foto Luzia Rocha [V - A - 3.1]  
 

 

Há uma mistura de instrumentos históricos (pandeiro e triângulo com argolas) com 

outros mais modernos (guitarra, charamela). Os instrumentos não têm grande 

pormenor. Registam-se algumas semelhanças com um painel da igreja de S. Vítor 

(Braga), no caso da mulher que toca pandeiro. Na época havia cópias de cópias e todo 

o processo criativo era influenciado pela gravura e por processos mnemónicos, não 

sendo de estranhar estas coincidências.  

 

 

I.7.3. Cortejos históricos 

É também comum, na história dos cortejos, a fixação em gravura de determinados 

eventos de alta importância histórica, fielmente decalcados da realidade. Essas 

gravuras também foram usadas como fontes primárias para painéis de azulejos. É o 

caso do grande cortejo papal, que está no terraço de S. Vicente de Fora em Lisboa 

(parede do lado norte, lado da Igreja). O painel tem um comprimento fora do comum - 

cerca de vinte metros. Santos Simões identificou a gravura, datada de 1722, da autoria 

de Bernard Picart  (SIMÕES, 1997: 238-240). A gravura reproduz o Papa Clemente 

XI, cujo pontificado decorreu entre 1700-1721. O escudo deste papa está representado 

no xairel do timbale. Santos Simões indica que é estranho  o pintor de azulejos não ter 
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representado o Papa Inocêncio XIII, eleito em 1721, visto os painéis terem sido 

pintados por volta de 1730-1740. No entanto, parece-me que é preciso ter em conta 

que o tempo de circulação das gravuras era lento e que era comum a utilização de  

gravuras antigas, por vezes vários séculos anteriores à época que decorria. 

 

 
 

37. Desconhecido. Grande Cortejo Papal (timbaleiro), Mosteiro de S. Vicente de Fora, Lisboa, 
Portugal. Foto© Luzia Rocha  [V - G - 2] 

 

 

Segundo Santos Simões, o pintor de azulejos sintetizou a figuração, alinhou o cortejo 

(perdendo-se o movimento dado pela disposição das figuras numa fila em forma de 

‘cobra’) e colocou o Papa numa liteira de aparato, em vez do cavalo que aparece na 

gravura.  Os instrumentistas que estão representados nos azulejos são decalcados da 

gravura. No entanto, seis trombeteiros foram eliminados, e uma cena campestre 

acrescentada, no final do painel, onde um camponês segura um instrumento aerofone 

tipo oboé. É necessário acrescentar à leitura de Santos Simões a presença de sinos na 

torre de uma igreja. 
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I.7.4. Outros cortejos 

A utilização de carros alegóricos também se estende à iconografia de santos. Alguns 

painéis de azulejos utilizam-nos, embora sem recorrência a elementos musicais. Estas 

imagens sacras tocam o profano. Algumas delas são quase semelhantes a Faetonte 

conduzindo o carro do sol, episódio que faz parte das Metamorfoses de Ovídio. 

Apresento como exemplos significativos dois painéis, um que se encontra em Braga, 

na Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Pelames e outro em Odivelas, no 

Instituto Militar (antigo Convento D. Dinis). Ambos retratam a mesma temática, S. 

Francisco. 

 
 

 
 

37. Desconhecido(s). S. Francisco em carro triunfal, antigo Convento de D. Dinis, Odivelas, Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição dos Pelames, Braga. Foto© Luzia Rocha 
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Na Universidade de Évora, antigo Colégio da Companhia de Jesus, encontra-se uma 

sala com um revestimento dedicado aos meses do ano/signos do zodíaco. Para a 

representação do mês de Fevereiro, foi escolhido um cortejo de Carnaval referindo-se, 

também, à entrada do signo Peixes.  

 

 
 

38. Desconhecido. Febvarivs, Universidade de Évora (antigo Colégio Jesuíta), Évora. Foto© Luzia 
Rocha [III -C] 

 

 

Vemos um cortejo de mascarados que se dirige para uma casa já iluminada, 

provavelmente para uma festa. Um alaudista integra este grupo ‘liderado’ por um 

criança, segurando uma vela, e por um pequeno cão. O instrumento tem o cravelhame 

deficientemente representado e o número de cordas está incorrecto. A iluminação que 

vem da casa anfitriã e a vela que segura a criança sugerem o cair da noite. Estamos no 

interior de uma cidade, cujo casario se assemelha ao das cidades nórdicas. Um dos 

edifícios tem uma torre sineira. Tanto a paisagem urbana como o instrumento musical 

representados remetem-nos para uma cópia de gravura. Em Portugal, nas 

manifestações musicais populares no exterior (onde se inclui o Carnaval), eram 

usados outro tipo de instrumentos. Por exemplo, há relatos que indicam, 

frequentemente, a guitarra, o pandeiro, a gaita de foles, as castanholas, o triângulo, as 

trombetas, timbales, entre outros, mas não o alaúde.  
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Capítulo II: Música na Arquitectura 
II.1. Fontes e estátuas 

A música é um elemento presente nas estruturas arquitectónicas que figuram na 

azulejaria barroca portuguesa. Podemos encontrar vários instrumentos e figuras 

musicais em representações de fontes e estátuas de jardins, em palácios e igrejas. A 

maioria destes elementos arquitectónicos são copiados de gravuras que circulavam na 

Europa. Os livros de ornamentos europeus são profusamente copiados e utilizados por 

vários artistas,  inclusivamente pelos pintores de azulejos portugueses. É o caso, por 

exemplo, da obra de Jean Lepautre, Oeuvres D’Architecture. No tomo I desta obra 

encontramos reproduzidos vários frisos, folhagens, pilastras, grotescos, lambris, etc, 

ou, como o próprio autor indica ‘tout ce qui concerne l’Ornament’. No tomo III 

encontramos vários tipos de fontes, grutas, vistas de jardins, jogos de água e muitos 

outros ornamentos. 

 Uma destas gravuras, representando uma fonte com figura feminina segurando 

uma trombeta (possivelmente a Fama) foi copiada para dois painéis portugueses. 

Contudo, é de realçar que só o topo foi copiado; a restante parte foi re-inventada. 

 

 
 

39. Jean Lepautre, Oeuvres d’Architecture, Tomo III49 

                                                
49 Universitätsbibliothek Heidelberg ©.  



 48 

 

        
 

40. Fontes com elementos musicais, cópia de Jean Lepautre, Reitoria da Universidade Técnica de 
Lisboa (antigo Palácio Centeno) e Lar da Santa Casa da Misericórdia (antigo Palácio dos Marqueses de 

Minas), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [II - A]50 
 
 
 
 

Curiosamente, encontramos um painel onde há uma cópia da parte da gravura 

não utilizada, ou seja, os Deus-rio que se encontram na parte inferior da fonte. Num 

painel que se encontra no Palácio da Independência temos a combinação entre essa 

parte da gravura de Lepautre e um acrescento musical original do pintor de azulejos. 

Dois ‘putti’ seguram trombetas por onde jorra água. As trombetas, instrumento 

musical ornamental,  assumem um papel utilitário, ou seja, de jorrar a água da fonte. 
 

                                                                                                                                      
Fonte (URL): www.digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepautre1751bd3/0008 (disponível para consulta 
em Maio de 2011) 
50 As referências a cor remetem para o Volume II (Álbum). 
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40. Desconhecido. Fonte com representações de música, Palácio da Independência, Lisboa. Foto© 
Luzia Rocha [II - A] 

 
  

Nas fontes é também usual encontrar o búzio a ser soprado por ‘putto’ ou tritão. Este 

instrumento musical está associado ao meio aquático e, por isso, em conformidade 

com a função da estrutura arquitectónica onde está inserido. Esta é uma das 



 50 

representações mais comuns da azulejaria barroca. No antigo Palácio de Santos 

(actual Embaixada de França) encontram-se dois painéis atribuídos a Gabriel del 

Barco com representações de fontes onde o búzio assume um papel preponderante no 

design da fonte barroca, sendo posto em evidência. 

 

 
 

41. Gabriel del Barco (atrib.) Fonte com representações de música, Embaixada de França, Lisboa, 
Portugal. Foto© Luzia Rocha [II - A] 

 
 
 

São mais raros os painéis que representam estátuas de jardim. Foram 

catalogados apenas dois exemplares, com trombetas e com trompa de caça. As 

trombetas estão associadas a figuras femininas mitológicas, trajando túnica. Decoram 

um pequeno jardim onde vários nobres passeiam. A trompa de caça está associada a 

Diana e Actéon. Estão num painel que representa a antiga quinta das Lapas, perto de 

Torres Vedras, pertença do Marquês de Alegrete51. O painel está colocado na casa de 

fresco e tem uma representação da casa e jardins. As casas de fresco eram comuns na 

época, para proporcionarem o alívio do calor dos dias quentes de verão. O edifício 

actual é ainda muito semelhante ao original, com excepção dos jardins frontais com 

                                                
51 ‘(...) O Marques de Alegrete vejo das Lapas; e apezar da sua impussibilidade tomou semana seu filho 
principiou a vizita geral da Mzericordia.’ (LISBOA, 2005:94) 
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uma alameda, agora desaparecidos. No jardim estão duas estátuas com trompas de 

caça: Diana e Actéon52. 

 

 
 

42.  Desconhecido. Estátuas com motivos musicais em jardim, Mosteiro de S. Marinha da Costa, 
Guimarães. Foto© Luzia Rocha 

 
 

 
 

43. Desconhecido. Estátuas com motivos musicais em jardim, Dianova, Quinta das Lapas, Torres 
Vedras, Portugal. Foto© Luzia Rocha 

                                                
52 Para além de Diana, também Actéon parece segurar uma trompa de caça, apesar do painel estar 
danificado. 
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No mesmo painel encontramos outra fonte com Neptuno. Aos seus pés, dois tritões, 

um de cada lado, tocam búzios. Esta fonte está numa pequena gruta, que funcionaria, 

por certo,  como uma casa de fresco. No Palácio Fronteira existe a casa de fresco com 

a fonte dos ‘SS’. A própria Quinta das Lapas tem ainda a casa de fresco, local onde se 

encontra este painel. 

 

 
 

44. Desconhecido. Estátuas com motivos musicais em casa de fresco, Dianova, Quinta das Lapass, 
Torres Vedras. Foto© Luzia Rocha 

 
 
 

 São preciosas as representações em azulejo que decalcam a realidade 

arquitectónica nacional, como é o caso deste painel da Quinta das Lapas de Torres 

Vedras, que reproduz o edifício e jardins envolventes. Ao nível das fontes o mesmo 

acontece com dois painéis, um que se encontra no Museu da Cidade e o outro no 

Mosteiro de S. Vicente de Fora em Lisboa. O primeiro representa uma vista do 

Terreiro do Paço, ainda antes do Terramoto, o segundo um convento, possivelmente o 

dos Cónegos Regrantes de S. Agostinho de Coimbra. Ambos os painéis têm em 
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comum o facto de representarem fontes decoradas com estátua de Apolo coroado de 

louros e segurando a lira. No entanto, as funções destas duas fontes seriam diferentes 

- a do Terreiro do Paço era destinada ao consumo e abastecimento público; a do 

mosteiro, integrada num claustro e com uma estrutura mais decorativa e menos 

funcional, destinava-se ao deleite privado dos frades.  

 

        
 
45. Desconhecido(s). Estátuas de Apolo em fontes no Terreiro do Paço e no Mosteiro de Santa Cruz de 

Coimbra, Museu da Cidade e Mosteiro de S. Vicente de Fora, Lisboa. Foto© Luzia Rocha [II -A] 
 

 
 

A diversidade e quantidade de painéis de azulejos catalogados com motivos 

arquitectónicos mostra a relevância da música na decoração e no ornamento barrocos 

em Portugal. 

 

II.2. Palácios  

A música integrada na arquitectura palaciana aparece apenas numa representação 

azulejar. Trata-se de um painel que se encontra na igreja do Convento da Madre de 

Deus (actual Museu Nacional do Azulejo). É de feitura holandesa, da autoria de 

Willem van der Kloet. Vemos representado um palácio e o seu ambiente bucólico 

envolvente, onde também decorre uma cena pastoril de música e dança. No topo do 
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edifício palaciano, um pequeno pormenor passa despercebido a muitos olhares: uma 

estátua de Apolo coroado de louros e segurando a lira. 

 

 
 

46. Willem van der Kloet, Estátua de Apolo com lira em palácio, Museu Nacional do Azulejo (antigo 
Convento da Madre de Deus), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [II -B] 

 
 

 

II.3. Igrejas 

Entre todas as igrejas representadas em painéis de azulejos barrocos, é possível 

separá-las em três grupos. No primeiro, incluem-se todas aquelas que não são 

passíveis de identificação. Nestes casos nem há, verdadeiramente, a intenção de 

reproduzir um edifício específico, apenas que figure no painel uma igreja, enquanto 

elemento da paisagem urbana. No segundo, incluem-se as igrejas que são passíveis de 

ser identificadas. No terceiro grupo incluem-se as representações alegóricas, ou seja, 

que têm a função simbólica de representar a Igreja enquanto instituição. Deste último 

caso pode encontrar-se um exemplo na Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos 

Pelames em Braga.  
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Neste estudo, para os três grupos, só foram tidas em conta igrejas com torres 

sineiras. O sino é um instrumento simbólico da igreja católica com uma função, tanto 

prática como representativa, extremamente importante. 
 

 
 

47. Desconhecido. Igreja (instituição) com torre sineira e rodeada por anjos músicos, Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição dos Pelames, Braga. Foto© Luzia Rocha 

 
 
 

No caso dos edifícios (igrejas) que podem ser identificadas, podem ser 

referidos dois casos. Um dos painéis mostra a igreja do mosteiro de Santa Marinha da 

Costa, em Guimarães, numa cena alusiva à história da instituição. Vemos 

representados D. Jaime, Duque de Bragança e de Guimarães, que entrega a  Frei 

António Moniz, primeiro prior, a Bula Pontifícia que em 1528 dá o Mosteiro aos 

monges jerónimos. As semelhanças com o actual edifício da igreja, que ainda mantém 

o relógio tal como está representado no painel, mostra-nos que se trata da própria 

igreja de S. Marinha da Costa. 
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48. Desconhecido. Igreja de Santa Marinha da Costa com torre sineira, Mosteiro de Santa Marinha da 
Costa, Guimarães. Foto© Luzia Rocha [II -C] 

 
 
 
 
 

Da cidade de Lisboa existem duas representações importantes: uma mostra a torre 

sineira da Sé de Lisboa, antes do terramoto, num painel que se encontra na portaria do 

Mosteiro de S. Vicente de Fora; a outra mostra a torre sineira da Patriarcal, num 

painel do Museu da Cidade, com vista para a praça do Terreiro do Paço. 

 

 

 

 

 

 



 57 

 
 
49. Manuel dos Santos (atrib.). Torre sineira da Sé de Lisboa, Mosteiro de S. Vicente de Fora, Lisboa. 

Foto© Luzia Rocha [I - A - II] 
 
 

 
 
 

 
 

50. Desconhecido. Palácio do Terreiro do Paço e torre sineira da Patriarcal em Lisboa, Museu da 
Cidade, Lisboa. Foto© Luzia Rocha 
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Capítulo III: Música & Alegoria53 
III.1. A Música nas Artes 

As representações alegóricas de música não aparecem ligadas à forma mais comum 

de enquadramento, ou seja,  às sete artes liberais. A música aparece ligada à dança ou 

a outras artes e ofícios. Na Academia de Ciências de Lisboa (antigo Convento de 

Jesus), a Música aparece representada juntamente com a Dança, a Matemática e a 

Geografia. No antigo Palácio do Patriarca, em Santo Antão do Tojal, a Música 

também aparece na sua forma alegórica, em dois painéis, numa sala decorada com 

revestimento temático das artes, onde se junta à Poesia, Escultura, Óptica, Pintura, 

Mecânica e Eloquência. 

 Num dos painéis de Santo Antão do Tojal a ‘Música’ coincide com uma das 

descrições de Cesare Ripa, na sua Iconologia.  
 

‘Música: Mujer que lleva la lira de Apolo entre las manos, mientras tiene a sus pies otros diversos 

instrumentos musicales (...)’ (RIPA, 2007: 120) 

 

 

 
 

51. Desconhecido. Muzica, Palácio da Mitra, S. Antão do Tojal. Foto© Luzia Rocha [III - A]54 

                                                
53 Alguns dos tópicos relacionados com as Alegorias já foram abordados noutros capítulos, como é o 
caso das quatro partes do mundo ou dos quatro elementos, referenciados no tema dos ‘Cortejos’, ou do  
Teatro da Vida Humana e da alegoria da História, tratadas no capítulo sobre a Companhia de Jesus. 
54 As referências a cor remetem para o Volume II (Álbum). 
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Aos pés da ‘Música’ está um jovem que toca um alaúde. O livro de música aberto e o 

facto da jovem se encontrar sentada, presente neste e nos outros painéis desta 

alegoria55, não coincide com a descrição citada, mas com outra, também apresentada 

por Ripa: 

 
‘Musica: Mujer joven, sentada en una bola de color celeste, que ha de coger la pluma en una mano 

mirando atentamente hacia una partitura que se pintará abierta sobre un yunque (...). aparece sentada, 

por servir especialmente la Música de singular solaz y de reposo al anima cansada. (...) El libro de 

música muestra del mismo modo la regla cierta y verdadera que puede utilizarse para participar a los 

otros dichas armonías (...)’ (RIPA, 2007: 119) 

 

 As duas representações alegóricas do antigo convento de Jesus (Academia das 

Ciências de Lisboa), ‘La Musique’ e ‘La Danse’ serão, certamente, cópias de gravuras 

francesas. Não foi possível, no entanto, encontrar as gravuras que serviram de base 

aos painéis. 

 

III.2. A Música na temática dos cinco sentidos (audição) 

O tema dos cinco sentidos é milenar e não é exclusivo da cultura ocidental. Outras 

culturas ancestrais, como a chinesa, ou indiana, trataram-no numa perspectiva 

bastante complexa. Este facto é quase sempre ignorado ou desconhecido pela cultura 

europeia.  

O tema dos cinco sentidos está também intimamente relacionado com a Bíblia. 

As interpretações das Sagradas Escrituras  por eruditos judeus e cristãos são bastantes 

ricas em classificações sistemáticas, essencialmente figurativas. A base alegórica 

destas imagens é o número cinco, elemento-chave de inúmeras correspondências entre 

micro e macro-cosmos e conexões sistémicas entre o mundo humano interior e 

exterior. Um exemplo de ‘jogos’ alegóricos com o número cinco é o episódio das 

cinco virgens sem juízo e das cinco virgens prudentes (Mt. 25). Um dos primeiros 

Padres da Igreja, Paulinus de Nola (353/4-431) interpreta esta parábola da seguinte 

forma: as cinco virgens sem juízo e as cinco virgens prudentes representam, 

precisamente, a pureza e a devassidão dos sentidos (JÜTE, 2005: 76). Na Idade 

Média, era extremamente popular a representação, na arte, das cinco chagas de Cristo, 

                                                
55 Mais especificamente, com o segundo painel do Palácio da Mitra e com o painel da Academia das 
Ciências de Lisboa. 
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que eram alegoricamente associadas aos cinco sentidos. Muito importante para este 

tipo de perspectiva foi a descrição detalhada dos tormentos sensitivos sofridos por 

Jesus Cristo, enquanto transportava a cruz a caminho do Calvário por Jacob de 

Voragine (c.1230-1298) na sua Legenda Aurea. 

 Os cinco sentidos também podem ser vistos puramente pela sua componente 

fisiológica, ou médica. Na azulejaria esta conexão, embora sem música, já foi 

estudada por Madalena Esperança Pina56.   

 Os cinco sentidos foram, ao longo da história, alvo de tentativas de 

hierarquização. Normalmente, na arte, não aparecem hierarquizados mas, em alguns 

casos, pode acontecer que se siga a proposta de Aristóteles, que os ordenou da 

seguinte forma: visus (visão), auditos (audição), odoratus (olfacto), gustus (paladar) e 

tactus (tacto). Em primeiro lugar estão os que têm características mais ‘mentais’ e em 

último lugar os mais ‘físicos’. Note-se que são colocados por ordem descendente de 

importância, ou mérito. No Antigo Testamento para cada quatro referências à visão 

estão duas referentes à audição. Esta discrepância é ainda mais evidente no Novo 

Testamento, onde a proporção é de seis para duas (JÜTE, 2005: 66). Jüte aponta como 

causa para esta diferença entre os dois livros da Bíblia o facto do cristianismo ter 

estado muito mais exposto à influência do helenismo. A excepção a esta regra é Philo 

da Alexandria (c.20 a.C- 50 d.C.) que seguiu também o pensamento grego, ao 

descrever a visão como o melhor, mais rápido e mais verdadeiro dos sentidos. Na 

Bíblia, o sentido da audição não está tão relacionado com o reconhecimento da 

verdade, mas muito mais com a garantia de salvação e a obediência às ordens de 

Deus. ‘Schma Israel’ (‘Ouve, Israel’) são as primeiras palavras de uma das mais 

importantes orações judaicas. Este uso da audição, no sentido de escutar/ouvir a 

vontade de Deus e alcançar a salvação também está presente nos Evangelhos. O 

Evangelho segundo S. João, por exemplo, refere: ‘Eu vos garanto: quem ouve a 

minha palavra e acredita n’Aquele que Me enviou, possui a vida eterna. Não será 

condenado, porque já passou da morte para a vida’ (João 5:25). No Evangelho 

segundo S. Mateus (Mt. 11:25) é referido ‘Quem tem ouvidos para ouvir, ouça’. No 

Apocalipse (Apo. 2:7) refere-se também ‘Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito 

                                                
56 Madalena Esperança Pina, Traços de Medicina na Azulejaria de Lisboa, Lisboa, Caleidoscópio, 
2010 
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diz às igrejas: Ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio 

do paraíso de Deus’. 

A luta pelo lugar de maior importância nesta hierarquia foi um tema popular 

na literatura Renascentista e Barroca. O tema também foi tratado na ópera, como foi o 

caso d’Il pomo d’oro com música de Cesti (1623-1669) e libreto de Francesco Sbarra. 

Na arte são muitas as representações dos sentidos, a grande maioria com elementos 

musicais. A título de exemplo, destaco as pinturas de Jan Bruegel, o velho57, Philip 

Mercier, Abraham Bosse, Theodor Rombouts, Jacques Linard entre outros.  

Robert Jüte, na sua obra A History of the Senses: From Antiquity to 

Cyberspace, faz um inventário iconográfico da representação dos sentidos, dos quais 

se sintetiza o seguinte58: 

Sentido Animal Objectos Bíblia 
Visão Águia, Lince, Gato, 

Coruja 
Telescópio, Lupa, Óculos, 
Espelho, Compasso, Sextante, 
Astrolábio, Sol, Lua, Estrelas, 
Globo, Tocha, Pintura, Retratos, 
Cavalete, Jóias 

Adão e Eva conhecem o 
Paraíso, Adoração dos 
Magos, Cura do cego 

Audição Veado, Javali, 
Toupeira 

Alaúde, Harpa, Violoncelo, 
Violino, Trompa, Trompete, 
Flauta, Gaita-de-foles, Tambor, 
Pandeiro, Triângulo, Sinos, Piano, 
Órgão, Relógio, Gaiola, 
Espingarda, Pistola, Música, 
Ouvido humano 

Deus repreende Adão e Eva, 
Sermão de S. João Batista, 
Anunciação 

Olfacto Cão, Abutre, Insecto Vaso, Bouquet, Cesto de flores, 
Cornucópia, Pequeno frasco de 
perfume, Flores (particularmente 
rosas, cravos, túlipas e Lírios) 

Deus soprando a vida para 
Adão, Maria Madalena unge 
Jesus, Os magos oferecendo 
incenso e mirra 

Paladar  Macaco, Camaleão Mariscos (ostras, lagosta, etc), 
Peixe, Fruta exótica, Pão, Queijo, 
Vinho, Uvas, Confeitaria 

Eva oferecendo a maçã a 
Adão, Multiplicação dos 
pães, Bodas de Canã 

Tacto Morcego, Papagaio, 
Aranha, Tartaruga, 
Escorpião, Lagarto, 
Cobra 

Instrumentos cirúrgicos, 
Compressas, Braseira, Lareira, 
Moedas, Bolsa, Armadura, 
Aldrava, Baralho de cartas, Peças 
de xadrez, Martelo e Bigorna, 
Punhal, Rede de pesca, Puxador 
de porta. 

O anjo expulsando Adão e 
Eva do Paraíso, Pedro 
atirando peixes ao mar, 
Cristo a ser retirado da cruz 

 

52. Codificação dos Cinco Sentidos na Arte 

                                                
57 O trabalho de Jan Bruegel (Bruxelas, 1568; Antuérpia, 13 de Janeiro de 1625) é particularmente 
relevante do ponto de vista iconográfico. É de destacar que pintou uma série com cinco óleos dos cinco 
sentidos, bem como dois pendentes, um com a Alegoria da Visão e do Olfacto e outro com a Alegoria 
do Tacto, Audição e Paladar (todos de 1617-18; Madrid, Prado, 1394-8, 1403-4). Fonte: 
www.oxfordartonline.com.  
58 Não se apresentam aqui as colunas ‘Mitologia’ e ‘Indivíduos’. É de realçar que este autor faz uma 
listagem dos sentidos usando a hierarquia aristotélica - Visão, Audição, Olfacto, Paladar e Tacto. 
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Analisando a tabela conclui-se que a Música, na sua mais variada diversidade 

simbólica, é um meio vital para a representação do sentido da Audição. Num conjunto 

de azulejos com a temática dos cinco sentidos, o painel ‘Ouvir’ sintetiza a grande 

maioria dos elementos musicais acima enunciados. Vemos uma mulher jovem a tocar 

alaúde (considero que a exuberância da sua juventude e beleza também está 

relacionada com o tema da Vanitas). O veado simboliza a audição apurada. Vemos, 

em seguida, um estojo para guardar flautas que se encontra aberto. Segue-se um 

instrumento de tubo cilíndrico, sem orifícios representados, que poderá ser uma flauta 

transversal. Do lado oposto está uma partitura no chão cuja notação é ilegível; um 

corneto (instrumento aerofone, com tubo de madeira cónico com orifícios e bocal de 

bacia esférica)59 com o tubo demasiado estreito e cujos orifícios estão dispostos de 

forma aleatória; e um violoncelo. Este último instrumento não tem o arco 

representado. As proporções da caixa são correctas e as aberturas em ‘S’ estão no sítio 

exacto, se bem que cada uma delas esteja ao contrário, ou seja, ‘espelhada’. O número 

de cordas está em conformidade – quatro cordas. O cavalete está mal posicionado, 

quase junto ao estandarte. O cravelhame e o estandarte não estão visíveis, omitidos 

respectivamente pelo emolduramento e pela degradação dos azulejos. 

 

 
 

53. Desconhecido. Ouvir, colecção particular. 

                                                
59 Este instrumento foi usado de forma mais intensa nos séculos XV a XVII, mas continuou a estar em 
uso até finais do século XVIII. 
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 Este painel é copiado de uma gravura de Cornelis Cort (c. 1533 – 1578), parte 

integrante da série dos Cinco Sentidos. 

 

 
 

54. Cornelis Cort. Auditus, gravura, séc. XVI.60 
 

 
 

Em Portugal, a representação dos sentidos personificados em jovens mulheres, 

com atributos, também foi utilizada em espaços sacros. Na igreja matriz de Vila 

Franca de Xira encontram-se in situ painéis com a representação dos sentidos. A 

Audição não executa um alaúde, mas sim uma espécie de alaúde teorbado. Alguns 

elementos são bem representados, como a caixa, boca e a barra. Por outro lado o 

número e disposição das cordas está incorrecto, os cravelhames fantasiados. O pintor 

não conseguiu pormenorizar a passagem das cordas pelos dois cravelhames.  

                                                
60 The Illustrated Bartsch. Vol. 52, Netherlandish Artists: Cornelis Cort 
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55. Desconhecido. A Audição, Igreja Matriz, Vila Franca de Xira. Foto David Silva [III - B - 1] 
 
 

As vestes desta figura são elaboradas e ricas. A mesma figura feminina aparece nas 

colecções de Manuel Leitão e Fundação Medeiros de Almeida, já descontextualizadas 

da sua localização original. Trata-se do mesmo instrumento, dos mesmos problemas 

organológicos se bem que a posição da executante seja diferente: uma está sentada e a 

outra em pé. 
 

 
 

56. Desconhecido. A Audição, colecção Manuel Leitão, Lisboa. Foto Manuel Leitão 
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57. Desconhecido. A Audição, Fundação Medeiros e Almeida, Lisboa. Foto Luzia Rocha 
 

 

Relativamente à execução instrumental há uma ligação evidente entre, pelo menos, 

duas das três imagens61: o painel da Fundação Medeiros e Almeida e o da Igreja 

Matriz de Vila Franca de Xira. Se repararmos nas mãos (nos dedos, em particular) da 

instrumentista, verificamos que se trata exactamente da mesma posição: 

 

 
 
 

      
58. Desconhecido. Audição (pormenores), Igreja Matriz, Vila Franca de Xira,. Foto© David Silva 

 
 
 

                                                
61 A imagem em baixa resolução da colecção Manuel Leitão não permite observar detalhes. 
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59. Desconhecido. A Audição (pormenores), Fundação Medeiros e Almeida, Lisboa. Foto Luzia 
Rocha 

 
 

III.3. O triunfo da fé sobre os sentidos 

O painel de azulejos que se encontra na casa da Confraria na Igreja de S. Mamede 

(Évora) aborda este tema alegórico. Considero que, estando o painel na sala de 

reuniões, a escolha do tema não pode ter sido casual. A devoção e a proclamação da 

fé como forma da subjugação dos sentidos seria um exemplo a seguir por todos os 

confrades. Esta tendência ‘anti-física’ e ascética denuncia a pecaminosidade da 

cedência aos caprichos do corpo e propaga o triunfo da Fé.  A obra do Padre Baltazar 

da Encarnação é um espelho desta ideologia, quando este afirma que os sentidos são a 

porta de entrada do pecado, mas que a fé transforma-os em ferramentas de Deus: 
 

‘As azas do peccador são os sinco sentidos (...) O sentido, ou caminho, por onde se introduz a virtude, 

he o ouvir: e quem o não cerrar à doutrina de Christo, experimentará grandes aproveitamentos’ 

(ENCARNAÇÃO, 1751: 78 -79) 

 

O apogeu literário e pictórico deste tema foi durante o período da Contra-

Reforma. Na Península Ibérica o tema foi tratado com relevância durante todo o séc. 

XVII, estendendo-se também à primeira metade do séc. XVIII. Pedro Calderón de la 

Barca (1600-1681) escreveu uma peça intitulada  El nuevo palacio del Retiro (1634) 

onde os vários sentidos (personificados) lutam pela posse de um bouquet (símbolo do 

conhecimento divino) que a Fé (personificada) segura firmemente nas suas mãos. Em 

Portugal, as obras deste autor gozavam de uma certa popularidade. Inclusivamente 

eram lidas pela classe nobre, como comprova uma edição dos Autos Sacramentales, 
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de 1717, pertença da Biblioteca do Marquês de Alegrete, presentemente parte 

integrante das colecções do Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa. Alguns dos autos desta obra têm como personagens os cinco sentidos, seja em 

conjunto, seja individualmente, sempre numa relação moralizante com a religião62. 

Nesta edição de 1717 consta o Auto Sacramental El Pleyto Matrimonial. Neste acto 

intervêm as seguintes personagens: El Cuerpo, El Alma, El Pecado, El Entendimiento, 

La Memoria, La Voluntad, Los Cinco Sentidos, El Sueño, La Vida, La Muerte, Un 

Niño, que haze a Christo e a Musica. É muito curiosa esta peça. No fundo há sempre 

uma tentativa moralizante. Os sentidos, personificando o mundano, acabam por ser 

vencidos pelo sacro. É precisamente esta intenção que encontramos no painel da 

Igreja de S. Mamede de Évora. 

O painel de azulejos da Sala da Confraria é cópia de uma pintura a óleo do 

espanhol Juan Antonio Frías y Escalante63, verificando-se, também, a existência de 

uma forte influência pictórica das tapeçarias de Rubens64. A influência dos carros 

triunfais de Rubens em obras portuguesas não se remete unicamente à azulejaria. 

Cerca de 1588 Fernão Gomes, castelhano formado em Delft a trabalhar em Portugal, 

elabora alguns desenhos que serviram de base à elaboração de pinturas da Casa do 

Capítulo do convento Dominicano da Anunciada, em Lisboa. Um desses desenhos 

pertence às colecções do Museu Nacional de Arte Antiga e faz parte do Catálogo Arte 

Efémera em Portugal (PEREIRA, 2000: 16). Representa o ‘Triunfo da Obediência’. 

Em cima de um carro alegórico vemos a Obediência, representada por uma mulher de 

olhos vendados, carregando a cruz de Cristo com os cravos da crucificação. Destes 

desprendem-se correntes que sujeitam outra mulher, a Vontade, atando-a de mãos e 

pés. À frente do carro marcham três dos cincos sentidos: a Audição, o Paladar e a 

Visão. Subjugam-se à Vontade, acorrentada à Obediência. 

Na pintura de Escalante a Fé, personificada como mulher, segura a cruz com o 

braço esquerdo e um cálice (com uma hóstia suspensa) com o direito. Os cinco 

                                                
62 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. L.A. XVIII. 0285 (6) 
63 Juan Antonio Frías y Escalante (Córdoba, 1633 – Madrid 1669) foi discípulo de Francisco Rizi 
(pintor barroco espanhol). A sua obra é bastante influenciada pelos italianos Tintoretto e Veronese e 
pelo espanhol Alonso Cano, pintores que admirava. 
64 Estas tapeçarias foram encomendadas pela Infanta espanhola Isabella Clara Eugenia, filha de Filipe 
II e governadora espanhola nos territórios nos Países Baixos. Rubens pintou vários óleos que serviram 
de modelo para tais obras. A encomenda data de 1625 e destinava-se ao Monasterio de las Descalzas 
Reales em Madrid.  
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sentidos, também mulheres, estão dispostos à sua volta. Identificam-se apontando 

para a parte do corpo que representam, utilizando também nesta tarefa a hóstia 

sagrada que seguram: por exemplo, o Paladar come a hóstia, o Olfacto cheira-a, etc. 

Vemos a tradicional hierarquização dos sentidos, por ordem de importância. Da 

esquerda para a direita: a Visão, Audição, Olfacto, Paladar e Tacto. Para ajudar o 

leitor na apropriação de sentido, um anjo segura a seguinte inscrição latina ‘Praestet 

fides supplementum sensuum defectui’, ou seja ‘A minha fé compensa as deficiências 

dos sentidos’. No caso do painel de azulejos, a mesma frase é utilizada, também nas 

mãos de um anjo. Após pesquisa concluo que se trata de uma citação pertencente ao 

texto ‘Tantum Ergo’, que faz parte do hino medieval em latim  ‘Pange Lingua’ escrito 

por S. Tomás de Aquino, usado no rito católico romano na altura da consagração da 

hóstia:  ‘Tantum Ergo Sacramentum; Veneremur cernui; Et antiquum documentum; 

Novo cedat ritui; Praestet fides supplementum; Sensuum defectui (...)’ (Tradução: 

Tão sublime Sacramento; Humildemente adoremos; Da antiga lei as figuras; Cedam 

ao novo Mistério; À fraqueza dos sentidos; Sirva a fé de suplemento).  Há aqui 

claramente a cópia de figura feminina da Fé, agora sentada num exuberante trono 

barroco. Quanto à representação dos cinco sentidos, o pintor utiliza também figuras 

femininas: à direita do observador temos a Visão (olha para a hóstia sagrada), segue-

se a Audição (olha para a hóstia e segura num alaúde), o Tacto (olha para o 

observador e está desnuda) e o Olfacto (cheira a figura do Tacto). O Paladar foi 

omitido. A hierarquização é feita de outra forma. Os dois sentidos considerados mais 

‘nobres’, a Visão e a Audição, olham para a hóstia sagrada, em adoração. O último da 

hierarquia, o Tacto, olha para o espectador e o Olfacto olha para o Tacto, subjugado. 

Quanto à obra de Rubens, o painel de azulejos sintetiza basicamente dois elementos 

de duas pinturas diferentes: a cruz e a figura feminina com a Hóstia Sagrada (de uma) 

e o pecador esmagado pela fé (de outra).  
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60. Juan Antonio de Frías Y Escalante. Triunfo de la Fe sobre los sentidos, óleo sobre tela, 1667, 
Museo del Prado, Madrid, Espanha.65 

 
 

 
 

61. Gabriel del Barco, O Triunfo da Fé sobre os sentidos, Igreja de S. Mamede, Évora. Foto Luzia 
Rocha [III - B - 2]  

                                                
65 Fonte (URL): http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/triunfo-
de-la-fe-sobre-los-sentidos/ (disponível para consulta em Outubro de 2010). 



 70 

 

 

 
 

 
 

62. Peter Paul Rubens, O Triunfo da Eucaristia, óleos (modelos para tapeçarias), séc. XVII66 

                                                
66 Fonte (URL): http://www.willemswebs.com/ringlingdocents/tapestries.htm (disponível para consulta 
em Outubro de 2010). 
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 O instrumento musical representado neste painel de azulejos – o alaúde – 

revela algumas imperfeições: a caixa de ressonância é desproporcional (demasiado 

grande) comparativamente à figura feminina e existe uma voluta em lugar do 

cravelhame dobrado. A frente do instrumento não está representada. A comparação 

desta fonte com a iconografia europeia sobre o tema conclui que é exactamente este o 

instrumento escolhido por muitos outros artistas, principalmente em pintores e 

gravadores. É o caso de Hendrik Goltzius (1558-1617), Nicolaes Clock (sobre a obra 

de Goltzius) ou Jost Amman (1539-1591). Numa vertente mais profana, temos a 

pintura de Adam van Noort, onde vemos os cinco sentidos - cinco mulheres – em 

redor de uma mesa, oferecendo prazeres a um homem. A Audição é representada, 

precisamente, por uma mulher a tocar alaúde. 

 Num registo diferente, o painel de azulejos que se encontra no antigo 

Convento da Madre de Deus, actual Museu Nacional do Azulejo, também pode ser 

entendido como a temática da subjugação dos sentidos pelo poder da religião. O 

painel encontra-se na nave da igreja e é de feitura holandesa. Trata-se de um rodapé 

encimado por um painel de temática religiosa onde vemos um grupo de frades, sendo 

que um pede silêncio. Entendo que os sentidos são remetidos para um nível de 

observação secundário, para o rodapé, subjugados pela temática religiosa, painel 

principal ao nível do olhar do observador. Os cinco sentidos apresentam-se por 

ordem, com uma pequena excepção: a Audição antecede a Visão, o que  acontece 

muito excepcionalmente. A restante ordem - Olfacto, Paladar e Tacto - mantém-se. O 

pintor de azulejos escolheu vários ‘putti’, cada um com símbolos correspondentes aos 

sentidos. O da Audição é simbolizado por um ‘putto’ soprando para um búzio, uma 

representação algo rara. O búzio não faz parte da lista de elementos pictóricos 

sintetizados por Jüte, nem tão pouco da Iconologia de Ripa. Aponto como hipótese 

que se trate de um elemento de modernidade introduzido pelos pintores holandeses na 

transição do séc. XVII para o XVIII. 
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63. Jan van Oort ou Willem van der Kloet, Audição, Museu Nacional do Azulejo (antigo Convento da 
Madre de Deus), Lisboa. Foto Luzia Rocha [III - B - 1] 

 

 

III.4. A ‘codificação’ dos sentidos na arte 

Uma tendência típica dos Países Baixos e de outros países a norte desta região é a 

‘codificação’ dos cinco sentidos67 nas representações da parábola do filho pródigo (Lc 

15, 11-32). De acordo com Jüte (JÜTE, 2005) é possível analisar um dos painéis 

portugueses por esta óptica. Trata-se de um painel que se encontra na capela-mor da 

igreja de S. Romão, em Carnaxide, parte de um conjunto que mostra vários momentos 

da história bíblica do filho pródigo. O painel em questão será, de acordo com o 

encadeamento, a festa que celebrou o regresso do filho e o perdão paternal68. No 

jardim de uma casa nobre (parcialmente visível à direita do observador), decorado 

com uma fonte e um pequeno pombal, decorre uma cena de música e dança que 

acompanha uma refeição. A Visão é representada por uma mulher, com chapéu de 

plumas, que observa a mesa. O Paladar pela prova do vinho (elemento codificado por 

Jüte, ver tabela), servido ao filho pródigo por um criado. O Tacto por um casal de 

enamorados, que se toca. O Olfacto, por um pequeno cão (elemento codificado por 

Jüte, ver tabela 52.), que passeia indiferente à festa. Por fim, a Audição, pela festa de 

música e dança. Um par dança ao mesmo tempo que executa instrumentos musicais. 

                                                
67 A título de exemplo posso referir a pintura de Ludovicus Finsonius (Antuérpia, séc. XVII) que 
codifica os cinco sentidos numa representação do filho pródigo. Fonte (URL): 
http://www.artchive.com/web_gallery/L/Ludovicus-Finsonius-%28see-FINSON%2C-Louis%29/The-
Five-Senses-%28detail%29-1737.html (disponível para consulta em Dezembro de 2010). 
68 A leitura dos painéis é a seguinte:  a) Abandono da casa do pai, a sua pobreza e trabalho como 
guardador de porcos; b) O regresso do filho pródigo que pede perdão ao pai; c) A celebração do retorno 
do filho pródigo. 
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O homem toca um cordofone dedilhado,  possivelmente uma guitarra, e a mulher 

castanholas. À direita do observador e um pouco mais afastados, estão dois homens. 

Um toca um instrumento de corda friccionada, possivelmente um violoncelo.  

 

 
 

64. Mestre P.M.P. Parábola do filho pródigo, Igreja de S. Romão, Carnaxide. Foto Luzia 
Rocha [V - B - 1.2] 

 
 

Apesar de ser possível - e relevante - apresentar novas leituras para os azulejos, 

nomeadamente uma possível interpretação de acordo com a teoria de Robert Jüte, não 

encontrei outras evidências que possam suportar esta abordagem. Será possível, por 

certo, mas não será, de todo, a leitura mais indicada.  

Na Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, antigo Palácio das Açafatas 

da Rainha, existe um painel de azulejos que poderá ser classificado tanto como uma 

alegoria à Música, como uma alegoria à Audição, enquanto um dos cinco sentidos. O 

painel tem sido muitas vezes classificado como a representação de Diana, deusa da 

caça e irmã gémea de Apolo, pela presença de uma jovem mulher e de animais. 

Considero que esta leitura é incorrecta, pois Diana, uma implacável caçadora, nunca 

teria uma atitude de recolhimento, rodeada de animais que a olham com doçura, quase 

que enfeitiçados. A ausência do crescente na cabeça, do arco e da aljava com flecha 

(atributos comuns na iconografia azulejar portuguesa) bem como o facto de esta 
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figura estar a tocar, também contribuem para a não identificação desta personagem 

como Diana. 

 

 
 

65. Desconhecido. A Audição/A Música, Reitoria da Universidade Técnica (antigo Palácio 
Centeno), Lisboa. Foto Luzia Rocha [III - B - 1] 

 

Uma figura feminina (Audição/Música) toca uma lira. O instrumento só tem 

armação, não tem caixa de ressonância. Possui sete cordas, um número correcto para 

uma lira. A perna, propositadamente apoiada numa pedra, permite apoiar a base do 

instrumento e elevá-lo à altura das mãos/braços facilitando, assim, a sua execução. 

Várias espécies de animais aproximam-se. Aves, vaca, ovelha, leão, macaco e um 

veado, símbolo indiscutível da Audição. Considero que este painel pode ser 

interpretado como uma versão feminina do mito de Orfeu, que encantou os animais 

com o som da sua lira.  

Há, assim, uma clara intenção de representar os poderes encantatórios da 

Música, do som. O ênfase está no acto de ouvir, ou seja, na Audição. Considero 

também que, nesta representação, é muito importante a maneira como o pintor 

consegue dar ao observador uma ‘imagem sonora’ de algo que não tem som. Quando 

se olha para o painel há uma sensação de percepção musical, mas de algo que, 

verdadeiramente, não é sonoro. Logo, trata-se de uma ilusão. Ironicamente esta ilusão 
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é, precisamente, uma deturpação dada por um dos sentidos do observador, a visão, 

que ajuda a processar esta ‘sensação auditiva’.  

 

 

III.5 Géneros literários 

No antigo Colégio do Espírito Santo da Companhia de Jesus (actual Universidade de 

Évora) encontramos um painel com a alegoria dos diferentes géneros/estilos literários 

(‘STILORUM VARIETAS’). Alguns destes géneros literários são relacionados, 

iconograficamente, com a música. 

Da esquerda para a direita do painel o observador vê o género Elegíaco 

representado por uma jovem melancólica. A inscrição ‘SIC FACTVR LACRIMANS’ 

é uma citação do início da livro VI da Eneida de Virgílio, que fala da descida aos 

infernos do herói. Tal citação reforça o carácter terno e triste, característico da Elegia. 

O género Épico é representado por uma jovem a tocar trombeta, decorada com 

bandeira, onde figura a inscrição ‘HEROAS CELEBRO’ aludindo ao carácter heróico 

deste tipo de narrativa. O género Satírico é personificado por um sátiro caçando um 

javali com a seguinte inscrição sobreposta ‘INSE QVITUR  STVR STILO 

ACVLEATO’. Apesar dos erros do texto, parece haver uma referência ao facto de se 

seguir a maneira de escrever ‘afiada’ ou ‘aguçada’ ou seja, mordaz e satírica. O 

género Cómico é representado por uma criança a fazer mímica. O género Dramático, 

por uma figura feminina com máscaras. O género Trágico, por uma criança com ar 

grave, sério. O género Lírico, por um jovem que toca alaúde junto à inscrição ‘SIME 

LIRICIS VAHBVS INSERAM FERIAM SIDERA (?). Curiosamente, o jovem não 

toca lira, como a origem grega do termo sugere (poesia lírica, ou seja poesia 

acompanhada ao som da lira). Do mesmo modo, a amplitude do termo grego mousiké 

- que se referia a qualquer arte tutelada pelas Musas69 - é muito maior do que na 

actualidade, e incluía a relação íntima da arte da música com a dança e a poesia.  A 

música do jovem alaudista é acompanhada por um quarteto de mulheres, três 

instrumentistas com alaúde, oboé e harpa, e uma cantora. A formação não é de todo 

estranha, pois a harpa poderia fazer o baixo contínuo, algo comum, por exemplo, no 

barroco espanhol (ALVAREZ, 1995:17). 

                                                
69 Thomas Mathiesen, ‘Ancient Greek Music’, Oxford Music Online. Fonte (URL): 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e260  
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66. Desconhecido. Géneros literários (pormenores). Sala 107, Universidade de Évora (antigo Colégio 
Jesuíta), Évora. Foto© Luzia Rocha [III - E] 
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III.6. Alegoria ao amor 

No antigo Palácio Mello (actualmente, parte integrante do complexo do Hospital dos 

Capuchos) encontramos num salão um painel de rara beleza. Sendo extremamente 

comum a cópia e duplicação de cenas, espalhadas por todo o continente, ilhas e 

antigas colónias, espanta que esta cena seja única, visto não serem conhecidos mais 

exemplares. A representação remete-nos para a alegoria e o lazer de classes altas, 

numa combinação do amor com um passeio de barco com a música, uma refeição e o 

vinho. Na proa e na popa da embarcação estão dois cupidos. Um rema, o outro toca 

uma trombeta. Está hasteada a bandeira com o coração trespassado, numa clara alusão 

ao Amor. 

 

 
 

67. Desconhecido. Alegoria ao Amor - refeição e música em barco, Hospital dos Capuchos (antigo 
Palácio Mello), Lisboa. Foto© Luzia Rocha [III - E - 4] 

 
 

Neste conjunto musical (trio) encontramos uma guitarra, uma flauta transversal e uma 

viola da gamba. A música aparece associada aos prazeres da refeição e do vinho. 

Temos uma garrafa sobre a mesa e outras duas estão presas à embarcação, 

refrescando nas águas. 

 Na arte europeia encontramos várias representações deste tipo de passeios de 

barco, inclusivamente paródias, como é o caso de uma macacaria, da autoria de 
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Sebastien Vrancx (1573-1647), pintor e gravador flamengo. São muitas as 

semelhanças com o painel: o vinho, a música, o barco, o remador na popa. 

 

 
 

68. Sebastien Vrancx, The boating party70 
 

 

III.7. Macacarias71  

As macacarias nos azulejos72 referem-se a uma excêntrica convenção visual, 

desenvolvida essencialmente durante o séc. XVII português, na qual o macaco 

desenvolve acções humanas. As cenas mostram acções da vida quotidiana: a música, 

a caça, a pesca, a refeição, a barbearia, a dança, o teatro, etc, mas a sua intenção é 

satírica. É lógico e possível que os painéis funcionem como uma espécie de ‘espelho 

da alma’: a moral do espectador é posta em causa quando, ao ver o painel, se 

confronta com o seu lado animal e mais irracional. A usual presença de atributos 

humanos, como o uso de roupas, óculos, chapéus, barbas, entre outros, assim como, 

na maioria dos casos, a verticalidade, acentuam a parecença destas figuras com os 

                                                
70 Fonte (URL): www.1st-art-ga Macacaria.docllery.com (disponível para consulta em Janeiro de 
2011) 
71 Destaca-se, em Portugal, o trabalho de Cristina Neiva Correia sobre o tema das macacarias. 
72 Encontramos as satíricas macacarias com motivos musicais no Palácio Fronteira (Benfica, Lisboa) 
na Fundação Berardo (Funchal, Madeira), Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (Lisboa), Palácio dos 
Aciprestes (Linda-a-Velha), Museu Nacional do Azulejo (Lisboa) e Colecção particular (Lisboa). 
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humanos. Apesar da aparente humanidade dos macacos o observador não consegue 

esquecer a mais irritante característica deste animal, a imitação, ligada à 

irracionalidade, aos instintos e, da mesma forma, ao senso comum dos humanos. 

Numa publicação do Journal du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes73, com o 

título Les Singeries de Christoph Huet (1700-1750), é-nos dada a seguinte definição 

de macacaria: 

 
‘La singerie met en scéne des membres de la gent simiesque, souvent costumées et occupés à des 

activités humaines. L’animal s’amuse à imiter l’homme dans ses attitudes les plus prosaïques; il 

renverse ainsi les codes établis et bouscules les certitudes. Car la singerie est d’abord une satire, une 

critique plus ou moins affirmée de la vanité de l’être humain et de sa supériorité affichée. Elle 

renderme des propriétés burlesques, qui provoquant immanquablement chez le public un rire franc et 

large.  Ses connotations carnavalesques agissent comme un exutoire aux miséres de l’homme. Mas le 

rire passé, la jovialité, cede souvent le pás a une déplaisante amertume ... Cês scènes témoignent donc 

d’une etrange relation entre l’homme et l’animal qui en “singeant” les attitudes le plus ridicules de son 

lointain cousin, démasque ses travers tout en faisant mine de le divertir. C’est une farse qui se joue sous 

nos yeux, une farse cruelle et vexante pour l’homme, malgré la frivolité des apparences et la fantaisie 

débridée des sujets.’ 

 

As similitudes fisionómicas com o género humano, a capacidade de imitação e 

os aspectos negativos com que normalmente é conotado, tornam a representação do 

macaco um instrumento de sátira muito eficaz. O uso do macaco como instrumento de 

sátira, em Portugal, vai ao encontro da tradição popular, muito derivada do teatro 

vicentino, da crítica de costumes cujo mote principal era o ridendo castigat mores (‘a 

rir se criticam os costumes’). 

A representação de animais na arte, nomeadamente de macacos, não é uma 

novidade do período barroco. Por exemplo, encontramo-los nas igrejas românicas, nos 

cadeirais de coro de finais da Idade Média ou nas margens dos Livros de Horas74. Nos 

bestiários medievais75 o macaco é associado ao demónio e aos diversos pecados 

                                                
73 http://www.valenciennes.fr/fr/minisites/vie-active/culture/musee/collections/la-memoire-des-
saisons/2006.html (disponível para consulta em Janeiro de 2011). 
74 Lilian M.C. Randall, Images in the margins of gothic manuscripts, Los Angeles and Berkeley, 
University of California Press, 1966  
75 Jean-Paul Clébert, Bestiaires Fabuleaux, Paris, Éditions Albin Michel, s.d., pp. 94-99, 316-317, 374-
376 
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capitais que este representa. É um exemplo o Physiologus76, obra grega anónima 

muito popular durante a Idade Média.  Na iconografia medieval dos vícios, é um dos 

elementos mais representados, sendo-lhe atribuídos os vícios da luxúria, vaidade, 

astúcia, malícia e outros. Nestes contextos, os macacos são representados efectuando 

actividades humanas, muitas vezes parodiando a sabedoria humana ou fazendo uma 

critica mordaz das suas posturas, gestos e atitudes.  

É importante ter em conta este legado que a Antiguidade Clássica fez passar 

pelos tempos, e que acentua a relação entre o macaco e o vício, dando lugar à sátira. 

Mas é necessário considerar outra influência muito importante: o exotismo e a 

importação de cenas do Oriente e Brasil, derivadas das relações comerciais e 

ocupacionais dos portugueses. Era prática corrente o transporte para Portugal de 

macacos pelos tripulantes dos barcos mercantes, tal como de aves exóticas, sendo 

Lisboa um lugar de confluências. Na azulejaria o macaco aparece junto das famílias 

nobres, por exemplo, juntamente com os escravos anões e/ou mestiços, onde ambos 

são colocados no mesmo patamar de ‘animal de estimação’77.No século XVIII, estas 

mesclas de exotismo na capital portuguesa estão também documentadas na  literatura 

da época, como é o caso da referência feita por Suzanne Chantal: 

 
‘(...) Ridicularizavam-se [nas farsas, em Lisboa] os Brasileiros, pedantes e cheios de dinheiro com os 

seus negros, macacos, papagaios de variadas cores, falando um português alambicado. (...)’ 

(CHANTAL, s.d.: 270) 

 

Há ainda a indicação da presença de macacos nas touradas, num livro de poesias 

anónimo do século XVIII, pertença da Biblioteca da Universidade de Coimbra.78 

É comum, por parte dos investigadores nacionais79 e estrangeiros80, a 

indicação de David Teniers o Jovem (1610 – 1690), activo no século XVII, como a 

                                                
76  O Physiologus é uma colecção de fábulas com animais moralizadas. O autor do manuscrito original, 
em grego, é desconhecido. Foi um dos livros mais populares e difundidos durante a Idade Média, 
traduzido para inúmeras línguas vernáculas. Sobre o tema consultar HOURIHANE, Colum, Virtue & 
Vice: The Personifications in the Index of Christian Art, Princeton, Princeton University Press, 2000 
77 Confrontar o capítulo sobre anões. 
78 Indicação de Daniel Tércio no artigo “Ape dances and popular dances on Portuguese figurative tile 
panels from the seventeenth and eighteenth centuries”, Imago Musicae. International yearbook of 
Musical Iconography. Lucca: Lim Editrice.Vol. XIII, 1996, pp. 131-144. 
79 A título de exemplo: ‘(...) As singeries são um tema que surgiu no século XV,  que se tornou 
conhecido no século XVII como género artístico através do pintor flamengo David Teniers (o Museu 
do Prado, em Madrid, possui seis quadros de singeries de sua autoria) e ainda estava muito divulgado 
nos séculos XVIII e XIX. (...)’ (SABO, 1998: 35) 
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principal fonte criadora e disseminadora das macacarias. Realmente, o tema em 

questão foi tratado com particular ênfase por este artista, em várias pinturas e 

desenhos. E é realmente viável esta influência81, dado o papel da gravura e pintura 

como fonte primária para a feitura de painéis de azulejos82. No entanto, é importante 

referir que os Países  Baixos também mantinham relações comerciais privilegiadas 

com o Oriente e, mais tarde, com a América do Sul. Por isso, não é de estranhar que, 

tal como em Portugal, a influência do exotismo e do macaco tenha trespassado para a 

sua produção artística. É de estranhar, sim, que não seja tido em conta que o contacto 

com estas realidade exóticas foi feito, primeiramente, pelos portugueses83. Logo, a 

lógica de influência artística não deverá ser invertida. 

São muito importantes para este capítulo as primeiras macacarias com música 

conhecidas no azulejo. Datadas de meados do século XVII, ainda mostram a 

policromia, dominante na azulejaria desta época, ou os dois tons de azul. O Palácio 

Fronteira tem um riquíssimo espólio de macacarias com música. É sobejamente 

conhecido o painel com a representação do ‘Mestre da Solfa’ mas é possível encontrar 

outros painéis dispersos pelo jardim, representando cenas com macacos, de cariz 

militar, escatológico, popular e de cortejo. Nas colecções da Fundação  Ricardo 

Espírito Santo Silva também se encontram macacarias com música, provenientes da 

Quinta dos Chavões, no Cartaxo. As colecções Berardo possuem um painel com 

macacaria e música, proveniente da Quinta da Viscondessa do Turcifal. No Museu 

Nacional do Azulejo encontra-se uma macacaria conhecida como ‘O casamento da 

galinha’. Este painel é um curioso exemplo de sátira de costumes da época, neste caso 

específico, envolvendo práticas musicais. O artigo de Rosario Alvarez, sobre a música 

nas imagens processionais do barroco hispânico, refere a presença de carros 

alegóricos em várias procissões, desfiles e máscaras reais (ALVAREZ, 1996, 1-127); 

estes carros transportavam músicos e são semelhantes ao carro representado neste 

                                                                                                                                      
80 No já citado artigo sobre as macacarias de Cristophe Huet é indicado: ‘Les artistes flamands de la fin 
du XVIe et surtout du XVIIe siècle sont à l’origine de ces truculantes images de singes changés en 
amuseurs libertaires.’ Fonte (URL): http://www.valenciennes.fr/fr/minisites/vie-
active/culture/musee/collections/la-memoire-des-saisons/2006.html (disponível para consulta em 
Janeiro de 2011) 
81 Note-se a semelhança de que existe entre uma gravura de Teniers e a macacaria com a cena de 
barbearia no Palácio Fronteira (painel de azulejos junto à casa de fresco). 
82 Consultar, por exemplo, o trabalho da investigadora Ana Paula Rebelo Correia.  
83 Por exemplo, as trocas comerciais directas com a China foram estabelecidas pelos portugueses em 
1554 mas a ‘British East India Company’ e a ‘Dutch Verenigde Oost Indische Compagnie’ só seriam 
formadas em 1600, dois anos mais tarde. 
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painel. Rosario Alvarez apresenta várias pinturas que fixaram estes cortejos e há 

muitas semelhanças entre o tipo de carros representados e o carro da macacaria. 

Tendo em conta a proximidade cultural entre Portugal e Espanha, no século XVII, é 

de considerar que se trate de uma sátira de costumes. 

 As macacarias da primeira metade do século XVIII, já em tons de azul e 

branco, mostram-nos influências do século anterior. É o caso das cenas de barbearia, 

que encontramos no Palácio Fronteira. Existe um painel das colecções de Manuel 

Leitão que apresentam vários macacos a barbear um gato. Um dos macacos é músico, 

e toca, para deleitar o gato, um pequeno saltério. De facto, todos os macacos parecem 

servir o gato, que assume a posição de Senhor.84   

 

 
 

69. Desconhecido. Cena de barbearia com macacos (pormenor), colecção de Manuel Leitão, Lisboa. 
Foto© Manuel Leitão [III - E - 5] 

 
 

Outra macacaria interessante e rara - é o único exemplar catalogado em figura avulsa 

- encontra-se no Palácio dos Aciprestes, em Linda-a-Velha. Representa um macaco a 

tocar um tambor, percutindo-o com as mãos. A única fonte recolhida com este tipo de 

macaco músico é remota, temporalmente e geograficamente distante85, mas ilustra 

bem a utilização deste tipo de representações na arte. 

                                                
84 Existe outro painel, pertencente a um coleccionador particular, que mostra um homem a barbear um 
macaco. No entanto, este painel não tem motivos musicais.  
85 As ruínas da cidade de Angkor estão no Cambodja. A cidade atingiu o seu apogeu há cerca de um 
milénio atrás sendo, nesta época,  uma das três cidades do mundo com cerca de um milhão de 
habitantes. Os relevos não estão datados, mas serão, provavelmente desta época. São relevantes os 
estudos do investigador Martin Knust sobre a música nos relevos de Angkor. 
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70. Desconhecido(s). Macacos músicos, painel de azulejos e relevo, Palácio dos Aciprestes e Angkor, 
Linda-a-Velha, Portugal e Angkor, Cambodja. Foto© Luzia Rocha, Foto© Martin Knust [III - E - 5] 

 

 

Outro painel com macacaria e música é o da Quinta de Manique. Num cenário 

ao ar livre, um grupo de dois homens e duas mulheres protagoniza uma dança de roda. 

Acompanham-nos um homem, que toca gaita-de-foles e um macaco, que toca um 

instrumento aerofone, tipo charamela. Os instrumentos, altamente sonoros, são 

perfeitamente adequados, tanto ao ambiente exterior como ao contexto popular. 

Daniel Tércio, que já analisou este painel, faz ainda uma associação  entre  vinho 

(embriaguez),  música/dança e macacos (TÉRCIO, 1996: 135). Refere também a 

intenção satírica da macacaria, que mostra o reverso dos humanos, pela colocação 

simétrica dos dois músicos (humano e macaco), ambos sentados em barris (associação 

com o vinho), numa clara alusão ao tema barroco do ‘mundo ao contrário’ ou ‘mundo 

às avessas’86 (TÉRCIO, 1996: 134). 

 

                                                
86 É importante referir os painéis que se encontram no Palácio dos Condes da Anadia, em Mangualde, 
referentes à temática do ‘mundo às avessas’.  
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71. Desconhecido. Macacaria, Quinta de Manique, Manique. Foto© Luzia Rocha [III - E -5] 
 

 
A gaita-de-foles está bem representada. Vemos o fole, insuflador, tubo melódico e um 

tubo bordão, decorado com panejamento e franjas, apoiado no ombro esquerdo do 

executante. Segundo Ernesto Veiga de Oliveira, estamos perante um modelo ibérico 

(OLIVEIRA, 2000: 232). O macaco, que tem uma cabeleira com lacinho colocada na 

cabeça, segura elegantemente a causa, com uma das patas. Toca uma instrumento 

aerofone tipo charamela. Infelizmente, a degradação que o azulejo sofreu na parte da 

embocadura do instrumento, não permite adiantar mais pormenores sobre o 

instrumento.  

A última macacaria com música catalogada encontra-se na Quinta do Molha 

Pão. Trata-se de uma cena muito interessante, de carácter circense, com anões e 

animais, onde se encontra um macaco a dançar. Este painel já foi tratado no capítulo 

sobre anões.  
 

 

 
 
 


