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PREAMBULO 

Este Roteiro pretende fornecer ao visitante a informa<;ao essencial 

sabre o Museu Arqueol6gico do Carma (MAC) e o seu rico e multifa

cetado acervo, substituindo, assim, o Guio do Museu Arqueol6gico, da 

autoria do seu antigo conservador, Dr. Antonio Machado de Faria. Este 

primeiro Guio, originalmente publicado em 1949, ap6s as obras reali

zadas entre 1946 e 1949 pela Direc<;ao-Geral dos Ediffcios e Monumen

tos Nacionais, sob a responsabilidade de Baltasar de Castro, foi sendo 

sucessivamente reeditado, corn altera<;fies meramente pontuais, tendo 

sido tambem editada uma versao em lfngua inglesa. A sua perdura<;ao 

ao longo de varias decadas justifica-se, decerto, pelo facto de o mesmo 

se ter mantido mais ou menos actualizado, pois, durante esse perfodo, 

foram muito poucas as altera<;6es que se verificaram, quer no acervo do 

MAC quer na sua apresenta<;ao ao publico. 

Com efeito, se exceptuarmos a continua<;ao da entrada anual de 

materiais provenientes das escava<;6es arqueol6gicas realizadas entre 

1936 e 1966 pela AAP no "Castro" de Vila Nova de 5. Pedro, que foram 

enchendo as vitrinas colocadas ao longo das paredes da antiga capela

-mor, a maior parte do acervo dera entrada ainda no seculo XIX, gra<;as 

a actividade do seu fundador, Possid6nio da Silva, que presidiu aos des

tinos da AAP e do MAC, ao longo de tres decadas, e do seu sucessor, o 

Conde de 5. Januario, a quern se deve a primeira remodela<;ao profunda 

do MAC, realizada entre 1896 e 1899. Esta foi marcada pela acentua<;ao 

da componente arqueol6gica, em detrimento da estritamente arquitec

t6nica, e pela integra<;ao de alguns elementos "ex6ticos", da colec<;ao 

pessoal acumulada par aquele ilustre militar, polftico e diplomata, corn 

especial destaque para o nucleo pre-colombiano. 

o confronto entre a "Oescri<;ao do Museu", elaborada par Gabriel

Pereira, em 1899, e o acima referido Guio permite verificar que o 

esp61io e praticamente o mesmo. Com efeito, a principal modifica<;ao 

resultante da remodela<;ao de 1946-1949 foi a substitui<;ao das estru

turas de madeira e vidro que separavam as capelas, cuja cobertura ori

ginal se manteve ou foi reconstrufda ap6s o terramoto de 1755, em 
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Vista parcial da nave 
sul da antiga lgreja do 
Carmo, ap6s a actual 
renova�ao museografica. 
Foto, }. Morais Arnaud/ A.A. P. 



rela<;ao a nave da antiga igreja, cuja cobertura caiu e se mantem ainda 

hoje a descoberto, por paredes de alvenaria, nas quais se integraram 

muitos dos elementos arquitect6nicos e escult6ricos que ate entao se 

acumulavam junto as paredes e as colunas da nave, o que, se bem 

que discutivel, a luz da museografia moderna, acentuou ainda mais a 

extrema inter-rela<;ao entre o ediffcio e o acervo do museu, a ponto de, 

por vezes, nao se saber se estamos perante uma ruina musealizada ou 

um verdadeiro museu. 

A profunda remodela<;ao iniciada em 2000, e actualmente em vias 

de conclusao, tornou esse Guia completamente obsoleto. Com efeito, 

ap6s a desmontagem for<;ada de todo o MAC, em 1996, devido as obras 

de consolida<;ao das paredes do edificio, realizadas pelo Metropolitano 

de Lisboa, e de repara<;cio de pavimentos e coberturas, lan<;adas pela 

Direc<;ao-Geral dos Ediffcios e Monumentos Nacionais, sob a responsa

bilidade do Arq.0 Victor Mestre, a AAP decidiu proceder a uma remo

dela<;ao completa do MAC, de modo a dota-lo das infra-estruturas 

que um publico cada vez mais exigente espera encontrar num museu, 

e a conservar e valorizar o seu rico e multifacetado acervo. Nesse sen

tido, procedeu-se a remodela<;ao da zona de recep<;ao, e das instala<;6es 

sanitarias e servi<;os de apoio, instalados nas duas "torres" que ladeiam 

a entrada, corn base num projecto da Recupero, e a remodela<;ao da 

apresenta<;cio do acervo, corn base num projecto museografico da res

ponsabilidade do Arq.0 Mario Varela Gomes, membro da AAP corn larga 

experiencia de interven<;ao em museus arqueol6gicos, a cujo empe

nhamento e dedica<;ao se deve o sucesso do projecto. Este teve como 

objectivo modernizar o MAC, sem contudo lhe retirar o seu caracter de 

museu romantico. 

O Roteiro que agora se apresenta pretende constituir, mais do que 

um simples guia de visita, uma compila<;ao da informa<;ao essencial 

sabre a hist6ria do ediffcio e do pr6prio museu, e dos nucleos prin

cipais que integram um acervo muito rico e diversificado. Para a sua 

elabora<;cio recorreu-se a colabora<;ao de um conjunto de investigado-

8 Museu Arqueol6gico do Ca.nno 

res, especializados nos mais variados dominios das ciencias hist6ricas 

e arqueol6gicas, a quern foi cometida a tarefa de elaborar o primeiro 

Catalogo Geral das Colec<;6es do MAC, a publicar ainda em 2002. 

Em contraste corn os anteriores guias, optou-se, neste Roteiro, por 

dar grande importancia a documenta<;ao fotografica, tendo-se contado, 

para esse efeito, corn a preciosa colabora<;ao de Jose Pessoa, da Divi

sao de Documenta<;ao Fotografica do lnstituto Portugues de Museus, 

responsavel pela maior parte das fotografias deste Roteiro, que inclui 

tambem fotos de outros profissionais de grande qualidade, como Hen

rique Ruas e Paulo Cintra/ Laura Castro Caldas. 

A qualidade dessa documenta<;ao nao teria sido possivel nao fora 

o excelente trabalho desenvolvido pelas varias equipas tecnicas que,

por vezes em condi<;6es muito diffceis, procederam a conserva<;ao e res

tauro da maior parte do acervo do MAC, que, em muitos casos, nunca 

tinha sido objecto de trabalhos dessa natureza, desde a sua integra<;ao, 

ha ja mais de um seculo. Neste contexto, apraz-nos destacar o trabalho 

desenvolvido por Leonor Risso e Adelia Cavaco Gomes, da Statua, no 

restauro da pedra, Duarte Morgado e Rosa Morgado, da Ceramica de 

Carcavelos, no restauro dos azulejos, Sonia Pires, no restauro da 

pintura, e Maria Joao Bacelar Velez, no restauro da ceramica. 

lmporta ainda referir que nao teria sido possivel completar o pro

jecto de remodela<;ao do MAC e a publica<;ao deste Roteiro sem o apoio 

do Piano Operacional da Cultura, atraves do qual se obteve o financia

mento comunitario de 62%, gra<;as ao born acolhimento dado ao pro

jecto pelo seu primeiro gestor, Dr. Jose Conde Rodrigues e pela 

Or.• Raquel Henriques da Silva, Directora do lnstituto Portugues de 

Museus. A comparticipa<;ao portuguesa foi integralmente assegurada 

pela AAP, cuja Direc<;ao se empenhou totalmente no projecto, nos ulti

mos tres anos. Neste contexto, os profundos conhecimentos do acervo 

e do arquivo de Joao Fernandes Gomes, a rigorosa gestao financeira de 

Jose Domingos e o entusiasmo de Joao Mural ha revelaram-se decisivos. 

Fernando Rodrigues Ferreira deu tambem uma importante contribui<;ao, 
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sobretudo durante as escava(iies de salvamento que realizou em 1996, 

das quais resultou a descoberta da sepultura original de Nuno Alvares 

Pereira, e durante o acompanhamento das obras realizadas pela firma 

Louren(o Simoes & Reis em 1999 e 2000, juntamente corn o Arq.0 Mario 

Varela Gomes e a Direc(cio da AAP. 

Finalmente, uma referencia especial para Carla Varela Fernandes, 

que coordenou, corn o signatario, a produ(ao deste Roteiro, tendo dado 

uma contribui(cio decisiva para a qualidade dos textos e da documenta

(cio fotografica, desde a escolha dos auto

res, a luta pela entrega dos textos, ao 

acompanhamento das sessoes de foto

grafia nocturna de pe(as, e aos contactos 

corn o designer e a grafica. 

Lisboa, Dezembro de 2001 

. 
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Vista parcial 
da Sala 2 do MAC, 
ap6s a actual renova�ao 
museografica. 
Foto: J. Marois Arnaud/ A.A.P. 
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0 CoNVENTO E A IGREJA DE 

NossA SENHORA no CARMO 

No tempo em que a construfao do Convento do Carma se iniciou, 

apenas dois monumentos podiam ombrear corn a largueza e vastidao 

do empreendimento do Condestavel do Reino, D. Nuno Alvares Pereira 

(1360-1431): a obra da Se, em permanente crescimento, e o portentoso 

Convento de S. Francisco, situado no topo da encosta do mesmo nome 

e entretanto desaparecido. 

Sabe-se hoje que a iniciativa do Condestavel em construir o Con

vento do Carma nao pode ser desligada de motivafoes de ordem polf

tico-ideol6gicas. Tratava-se, como muito bem viu Antonio Jose Saraiva, 

de fazer concorrencia ao rei. o Condestavel erguia, do outro lado do 

vale do Rossio, em frente ao Castelo, um grande convento, que expri

mia o seu poderio temporal, ao mesmo tempo que procedia a um 

depoimento espiritual, por ter sido destinado a ainda entao secundaria 

Ordem do Carma, que assumia agora um novo protagonismo. 

A primeira pedra do Convento do Carma da cidade de Lisboa foi 

lanfada em Julho de 1389, quase certamente no dia 16, dia da invo

cafao da padroeira, Nossa Senhora do Carma. A implantafao do Con

vento na colina proeminente que depois tomou o seu nome deve-se, 

Paulo Pereira 

lgreja do Carmo no 
Sec. XVI. 
Pormenor de panoramica 
de Lisboa, atribuida 
a Antonio de Hollanda, 
incluida na cr6nica 
de 0. Afonso Henriques, 
de Ouarte Galvao. 
Museu Conde de Castro 
Guimaraes (Cascais). 
Foto:Jose Pessoa 0.0.F./I.P.M. 

Vista actual da colina do 
Carmo. 
Fata: Henrique Ruas 
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certamente, a motivos de geografia mftica, uma vez que a nao menos 

mftica Ordem carmelita havia "oficialmente" nascido em 1156, no alto 

do Monte Carmelo, na Palestina. Para o efeito, o Condestavel comprou 

aos trades da Ordem da Trindade os terrenos necessarios na encosta 

que deitava para Valverde. 

0 local de implanta�ao, em declive acentuado, era pouco propfcio 

a constru�ao, corn um solo arenoso e instavel, o que impediu que, no 

primeiro jacto, as partes iniciais da constru�ao ficassem de pe. Os alicer

ces desmoronaram-se logo a primeira tentativa. Ap6s a segunda tenta

tiva, os resultados foram igualmente desanimadores. O Condestavel tera 

entao, segundo o cronista da Ordem carmelita, contratado tres mestres, 

de nome Afonso Anes, Gon�alo Anes e Rodrigues Anes. Embora nao exis

tam evidencias documentais seguras, nao custa a crer tratar-se de uma 

"companha" de oficiais melhor apetrechada para lidar corn os problemas 

de estabilidade gerados pela constru�ao. Ao servi�o da obra do Condes

tavel, sao ainda comprovadamente contratados os pedreiros Estevao Vas

ques, Louren�o Afonso e Joao Louren�o. Ora, se atendermos a organiza

�ao dos estaleiros de obras, neste perfodo, corn os mestres a cabe�a, o 

numero de pedreiros principais contratados indicia uma numerosa mao 

de obra, ja que e de supor ter cada um deles trazido consigo trabalhado

res da sua confian�a. Entretanto, para servidores e amassadores de cal 

- tarefa crucial e muito especializada tendo em conta as condi�iies do

terreno - vieram os judeus Judas Acarron e Benjamim Zagas. 

Os mestres contratados terao, desde entao, feito uso de um inteli

gente processo de engenharia, construindo um grande esbarro no des

nfvel da colina. Foi esta opera�ao que permitiu a implanta�ao das fun

da�iies da cabeceira do grande templo e a estrutura�ao das escarpas e 

aterros por onde se haveria de estender (embora s6 muito mais tarde) 

a parte conventual. 

14 �luscu ArqueolOgico do Carmo 

Foi, assim, possfvel come�ar a levantar muros de base da capela

·mor, dos quatro absidfolos, bem como parte do cruzeiro e das paredes

do templo, obra que durou oito anos continuados. Porem, outro pro

blema estrutural surgiu, por for�a da instabilidade dos terrenos que 

cederam, tendo-se aberto uma fenda no portal axial e no cunhal do 

lado Sul. A solu�ao entao encontrada para refor£ar o ediffcio passou pela 

aquisi£ao dos terrenos situados a Sul, que eram perten£a do cunhado 

de D. Nuno, o almirante Pessanha, para neles se instalarem cinco arco

botantes de refor£o. A aquisi£ao foi feita por troca e a escritura foi cele

brada em 28 de Agosto de 1399, servindo esta informa�ao como um 

precioso limite de data£ao para a execu£ao das paredes e portal princi

pal do templo. De um dos arcobotantes ainda restam vestfgios originais, 

junto ao passeio e junto da ponte que conduz ao Elevador de Santa Justa. 

No documento de troca aparece mencionado outro responsavel pelas 

Vista nascente da lgreja 
do Carmo. 
Foto: Henrique Ruos. 
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obras, um tal "Gomes Martins Mestre do Obro do Conde': que e precisa

mente quern "assina" o portal Sul da igreja (corn a sigla Gomez). Desta 

empreitada decorre, como se percebe, a data�ao da interven�ao arqui

tect6nica na face Sul, a que acresce o mais que provavel acabamento do 

portal do cruzeiro e a  edifica�ao dos arcobotantes, por volta de 1399. 

Nesta altura, devia encontrar-se rematada a cabeceira e elevadas 

as paredes, antes do lan�amento das ab6badas das naves. A cabeceira 

constituia uma variante do modelo batalhino, corn a sua capela-mor 

saliente e de maior altura, acompanhada de quatro absidiolos poligo

nais escalonados. A cobertura das capelas da cabeceira da lgreja do 

Carma seria em cruzaria de ogivas. Seguia-se um amplo transepto. 

O corpo da lgreja era de tres naves, corn a central de maior altura, 

dotada de cinco tramos corn os respectivos arcos divis6rios apontados, 

corn ab6bada de cruzaria de ogivas, que se perdeu. 

A fachada principal foi transformada pouco antes do Terramoto, mas 

conserva parte da configura�ao g6tica, originalmente "ad triongulum", 

a exemplo das fachadas dos mosteiros mendicantes mais comuns. 

0 portal inscreve-se num corpo saliente ou gablete, de forma rectangu

lar, e possui seis arquivoltas toreadas de perfil tardo-g6tico. Os capiteis 

que encimam os colunelos tern decora�ao distribuida em "dois anda

res", de folhas recortadas e pequenas cabe�as humanas. 0 naturalismo 

do g6tico classico (a folhagem) vai dando, assim, lugar as preferencias 

compositivas e tematicas do g6tico tardio. 

Do edificio do Convento, no periodo g6tico, e muito pouco o que se 

sabe, sendo mais do que provavel que durante cerca de meio seculo 

fosse apenas constituido por um conjunto disperso de estruturas de 

"servi�o". Segundo a tradi�ao, apenas foram construidas, na cerca con

ventual, celas provis6rias para acolher os freires, um pouco afastadas do 

espa�o destinado ao Convento. De facto, a parte monastica s6 come�a a 
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ser edificada no inicio do seculo XVI, prolongando-se as campanhas de 

trabalhos ate finais de quinhentos. Praticamente, s6 a sacristia foi cons

truida no periodo g6tico, corn a sua ab6bada de cruzaria de ogivas. 

A analise sistematica das representa�oes antigas do Convento do 

Carma, conjugada corn os vestigios existentes, constitui a melhor forma 

de perceber as transforma�oes de todo o conjunto conventual. Entre 

estas avulta em importancia a Ponoromico de Simao de Mirando, 

datada de 14 de Maio de 1575. Ai encontra-se ja representada a massa 

do Convento do Carma, vista da banda Oriental, corn um corpo edificado 

virado para nascente, dotado de contrafortes poderosos, enquadrando 

uma fenestra�ao esguia. No centro deste corpo ve-se um frontao recto, 

saliente, corn 6culo. 

Quer isto dizer que o Convento come�ou a conformar-se dentro da 

area da cerca, dotando-se de edifica�oes perenes, complementares das 

Fachada da lgreja e 
Convento do Carma. 
Gravura de G. Debrie, 
1745. 
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construfdas nos anos 20-30. Alguns vestfgios "manuelinos" deste pri

meiro perfodo podem ser encontrados nas actuais dependencias do 

Quartel da G.N.R. trata-se de aduelas ornamentadas por flares, em 

relevo, pertencentes a um portal desmanchado. 0 mais importante tes

temunho, visfvel no piso terreo, e um portal de pedra, de arco abatido e 

de consideraveis dimensiies, num estilo "de transi�ao" proto-renascen

tista, corn ombreiras dotadas de decora�ao vegetalista, do tipo "lom

bardo". Este portal foi provavelmente construfdo entre 1526 e 1527, 

quando se encontram documentadas campanhas de obras na vigencia 

do provincial Fr. Baltasar Limpo. Tratava-se, provavelmente, do portal 

que dava entrada a Sala do Capftulo Novo, sala levantada nesta epoca, 

mas depois sucessivamente modificada. 

As gravuras executadas por Guilherme Debrie, para a edi�ao de 

17 45 da cr6nica de Fr. Jose, revelam, por sua vez, a configura�ao prati

camente definitiva do Convento. A face Oriental do im6vel e formada 

por um corpo muito extenso e alto, corn dois andares e um avan�a

mento na sua parte situada mais a Sul. Esta edifica�ao corresponde 

ao segundo corpo que foi acrescentado a Sacristia g6tica. O resto do 

grande corpo edificado, representado por Debrie, e dotado, no res-do

-chao de cinco janelas rectas, alem de uma porta ao centro. Frente a 

porta adianta-se um pequeno volume assente em duas pilastras - como 

que uma "serliana" simplificada -, sabre a qual pousava uma varanda 

ampla de onde os trades assistiam aos "autos de fe" e as corridas de 

touros na grande pra�a lisboeta. Ja no 1.0 piso, a porta que da acesso 

a varanda e encimada por um frontao de verga recta, corn um 6culo, 

ladeado por volutas em "rollwerk", de um e do outro lado da porta, 

janelas simples iluminavam o Dormit6rio que corria por cima. 

o Claustro grande, pelo que hoje ainda se ve, foi obra do seculo

XVII, no estilo caracterfstico do perfodo, o da arquitectura dita "cha", 

18 Museu Arqueol6gico do Carmo 

usando na composi�ao dos areas e pilastras uma modenatura toscana 

muito simplificada. 

Com o Terramoto de 1755 grande parte da igreja ruiu e a area 

monastica sofreu graves danos. Da igreja perdeu-se a maior parte do 

seu valioso recheio, incluindo o monumental cadeiral da capela-mor, 

executado em 1548 por Diogo de (ar�a (ou Diego de Zarza), uma vez 

que, na sequencia da derrocada, sobreveio um grande incendio. Per

deu-se igualmente o conjunto de altares dos seculos XVII e XVIII, que 

enriqueciam as capelas do templo - e que se encontram, parte deles, 

representados em desenhos aguarelados. Mas desde logo se iniciaram 

trabalhos de restauro, ja em estilo "neog6tico", o que faz corn que 

esta peculiar obra constitua um dos casos mais curiosos e precoces (ou 

"experimentais") de revivalismo avant la lettre. Os elementos constru

fdos des de 1758, mas corn as obras suspensas em 1834 ( quando se 

da a extin�ao das ordens religiosas) senao antes, deixaram, assim, 

um interessante testemunho do esfor�o "pre-cientffico" de integra�ao 

do g6tico. Note-se que, do ponto de vista ideol6gico, a "restaura�ao" 

do Convento culminava a exalta�ao dos valores da Ordem, postos em 

Cr6nica desde 1745, por Fr. Jose Pereira de Sant'Ana, o que fornecia 

um quadro ideol6gico neomedieval para o cometimento, atendendo 

a importancia mftica que e af dada a edifica£ao e ao papel desempe

nhado pelo Condestavel D. Nuno Alvares Pereira. 

As colunas do templo foram edificadas como pilares polistilos -

quatro meias-colunas adossadas, articuladas por um chanfro - sabre 

uma base de altas pilastras de modenatura classica, em situa�ao de 

estranho compromisso entre o g6tico e o toscano. Nas capelas "a face" 

- cinco de cada lado - abriram-se areas quebrados cegos, ladeados

por contrafortes polistilos, marcados horizontalmente por sete galas de 

cada lado. Ao nfvel do arranque dos areas, as galas prolongam-se late-
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vista actual das naves da ralmente, de forma a abra�ar os areas e formar as impostas goticistas 
antiga lgreja do Carmo. 
Foto,f. Morais Arnoud/AAP. que se impunham. No eixo de cada area rasga-se uma janela que-

brada corn o mesmo tipo de decora�ao. Esta imita�ao, um tanto des

conchavada, nao possuia fundamenta�ao conceptual. O neo-g6tico do 

Convento do Carma e de natureza superficial, interpretado num quadro 

classizante - o do tardo-barroco - ou num quadro rocoille, eventual

mente "formatado" por fontes tratadfsticas britanicas precoces, coma 

as de Batty Langley (Ancient Architecture Restored and Improved, de 

17 42), que propunha um a ins61ita classiza�ao do g6tico. 

Foi neste quadro de excepcional grandeza cenografica - porque de 

um cenario se trata - que foi acolhida, por iniciativa real, a pioneira Real 

Associoroo de Arquitectos Civis e Arque6/ogos Portugueses, promov.ida 

pela personalidade culta de Joaquim Possid6nio da Silva (1806-1896). 
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o gremio transforma a lgreja em sede da associa�ao e, concomitante

mente, em museu arqueol6gico, do qual se destaca o riqufssimo acervo 

de tumularia e lapidaria antigas. Naturalmente que o museu que ali foi 

instalado obedece a preceitos oitocentistas e constitui hoje um valiosfs

simo testemunho das primeiras concep�oes museol6gicas "modernas", 

podendo justamente considerar-se, ele pr6prio, um "museu do museu". 

E e assim que, salvo erro, deve ser melhor entendido e preservado, 

porque e desta circunstancia que lhe vem o seu caracter unico, caracter 

este que acrescenta "aura" ao ja "auratico" monumento do Carmo, ele 

mesmo, uma especie de "monumento do monumento" - nos tempos 

que correm, uma especie de "ode" ao ruinismo romantico. Acom

panhado pelo Elevador de Santa Justa - uma estrutura mecanica e 

industrial inevitavelmente neog6tica, e pe�a de patrim6nio dinamico 

tambem unica no pafs - o Convento do Carma, mas muito em especial 

a sua lgreja, corn os areas pseudo-g6ticos recortados no ceu de Lisboa, 

e tambem um monumento oo Terromoto, como que um esqueleto de 

pedra involuntario, aparentemente esquecido. 
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0 MusEu 
ARQUEOLOGICO DO CARMO: 

0 ELOGIO DA MEMORIA 

Pouco depois de ter sido inaugurada a Real Assaciofoo dos Architectos 

Civis e Archea/agos Portuguezes (RAACAP), em 1863, e obtida a posse 

das rufnas da lgreja do Carmo, em Lisboa, para nelas instalar a sua 

sede, o seu principal mentor e presidente, Joaquim Possid6nio Narciso 

da Silva (1806-1896), projectou constituir um espa(o museol6gico no 

seu interior, que ficaria rapidamente conhecido como Museu Archeolo

gico do Cormo, au Museu de Archeo/agio de Lisboa. Esta sua iniciativa 

ficou, sobretudo, a dever-se ao facto de, na epoca, o nosso pafs nao 

dispor ainda, de um estabelecimento cientffico que dispusesse ao olhar 

publico pe(as ilustrativas, quer do devir hist6rico de Portugal, como 

dos processos evolutivos ocorridos nos mais diversos tempos, culturas e 

regioes do Globo. 

A semelhan(a do que vinha sucedendo nas principais capitais ilus

tradas e romanticas da Europa, desde, pelo menos, 1789, e profundo 

conhecedor de todas as experiencias francesas nesse campo, Possi

d6nio concebeu, inicialmente, este novo espa(o associativo - numa 

quase evoca(ao do parisiense Petits-Augustins, de Alexandre Lenoir 

(1795-1816), como mero reposit6rio temporario dos mais variados res

qufcios materiais de diferentes constru(6es nacionais, abandonados, 

vandalizados, destruidos, ou, muito simplesmente, descontextualizados 

do todo que lhes tinha conferido vida e sentido, quer em consequen

cia do terramoto de 1755, coma das sucessivas invasoes napole6nicas, 

lutas liberais, e, ainda, da extin�ao das Ordens religiosas. 

Com efeito, desde os primeiros momentos que considerou esta 

como uma solu(ao obrigatoriamente transit6ria, enquanto o Governo 

nao se responsabilizasse pela salvaguarda da nossa mem6ria hist6rica, 

perfeita dos mais eclecticos materiais. Para alem de consciencializar 

a prioridade e premencia de se institucionalizar todo o tipo de acti

vidade que evidenciasse o prop6sito de estudar, conservar e divulgar 

Ana Cristina N. Martins 

Vista da parte descoberta 
do Museu em finais 
do sec. XIX. 
Foto: Jose Pessoo/O.O.F./1.P.M. 
a portir de original do Arquivo 
A.A.P. 
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Retrato de Joaquim 
Possid6nio Narciso 
da Silva. 
Sec. XIX. 61eo sobre tela. 
Foto, Henrique Ruas. 

o nosso patri m6n io h ist6rico

-cultural, Possid6nio reconhe

cia que o interior da lgreja do 

Carmo nao oferecia as condi

�oes minimamente exigiveis a 

uma condigna exposi�ao dos 

artefactos, tanto do ponto de 

vista da conserva�ao das pe�as, 

como, sobretudo, do didactico, 

segundo os principios positi

vista, evolucionista, tipol6gico 

e comparativo. Esta evidencia 

era profundamente agravada 

pela inexistencia de cobertura 

nas naves, impeditiva de uma 

mais ampla e correcta dispo

si�ao dos materiais que iam 

crescentemente dando entrada nas instala�oes associativas, alem de 

limitar a sua cuidada visita por parte de todos aqueles que, assim, o 

desejassem. 

A exiguidade do espa�o condicionou, de forma tao evidente, as 

actividades museol6gicas da RAACAP que, logo em meados dos anos 

setenta, Possid6nio delineou um projecto para um "Museu de Belas

Artes e Antiguidades de Lisboa", esclarecedor da sua profunda per

cep�ao da inadequa�ao do interior da lgreja arruinada do Carmo 

aos prop6sitos cientificos da agremia�ao a qual presidia. Defron

tando-se corn o desinteresse institucional pela constru�ao de um 

edificio desta natureza, assim como corn a inercia e inoperancia 

governamentais para proceder a uma verdadeira politica de salva-
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guarda do nosso patrim6nio hist6rico-cultural, ao mesmo tempo que 

se deparava corn a impossibilidade da Associai;ao obter outro edificio 

mais pr6prio as necessidades museol6gicas dos seus objectos, Possi

d6nio ponderou alternativas viabilizadoras da sua condigna apresen

ta�ao publica. Catalisou, entao, todos os seus esfor�os e capitais, de 

molde a obter a dotai;ao imprescindivel a construi;ao da cobertura 

das naves da igreja corn uma estrutura de ferro e vidro, assim como 

a colocai;ao de um piso ao nivel do triforium original. Alem de tornar 

a sua execu�ao bastante mais acessivel financeiramente, a op�ao por 

estes dois materiais denunciava a sua postura no que concerne as 

teorias de conserva�ao e restauro dos monumentos hist6ricos, privile

giando uma adaptai;ao do edificio preexistente, sempre que se reve

lasse impossivel restaura-lo ou reconstrui-lo, preferindo a aplicai;ao de 

materiais que tornassem inequivoco o tipo de interven�ao levado a 

cabo no monumento. Tentava-se, assim, respeitar a sua veracidade 

hist6rica e artistica. 

A Concepgao Museol6gica 
Subjacente a problematica despontada corn o projecto de adapta

�ao da lgreja arruinada do Carmo as novas necessidades associativas, 

encontrava-se todo um somat6rio de novos paradigmas conceptualiza

dos a luz dos preceitos museol6gicos oitocentistas. Com efeito, uma das 

principais questoes colocadas ap6s a inaugurai;ao do Museu prendeu-se 

corn a forma como deveriam ser expostos os mais variados materiais, 

sobretudo quando se tornara evidente a impossibilidade de obter outro 

im6vel que oferecesse as condii;oes pretendidas, segundo as metodo

logias racionalista e positivista, entao proeminentes nas ciencias sociais 

e naturais. Esta posii;ao, te-la-ia Possid6nio adquirido ja em terras fran

cesas, nomeadamente no ambito da Ecole des Beaux Arts, onde estes 
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Vista geral da parte 
descoberta do MAC. 
Finais do sec. XIX. 
Fata, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M., 
a porlir de original do 
"Bolelim de Arquitecturo 
e Arqueologio', 4.' serie, t. XI, 
n' 3, 1907. 

metodos pontificavam. Assim, tornava-se necessario dispor os artefac

tos atendendo, tanto a sua cronologia - desde a Pre-hist6ria -, coma a 

sua proveniencia geografica e cultural, para alem do seu eventual sig

nificado utilitario e simb61ico. 

Com uma not6ria preocupa£ao didactica, Possid6nio perspectivou a 

sua exposi£ao, de maneira a conduzir os visitantes, desde as epocas 

mais recuadas da Hist6ria da Humanidade, ate a modernidade, num 

processo de contfnua evolu£ao, ao mesmo tempo que pugnava para 

que os artefactos observados "falassem par si pr6prios", num espfrito 

iminentemente positivista, caracterfstico da segunda metade do seculo 

XIX. Esta conceptualiza£aO acabaria por implicar a introdu£ao de mate

rial grafico e descritivo complementar ao artefactual, para sua melhor 

explicita£ao e apreensao, o que passaria, incontornavelmente, pela 

publica£ao de um catalogo que, no entanto, nunca chegaria a ser rnn

cretizada na totalidade. 
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Arredada que se encontrava a possibilidade de cobrir a igreja, 

optou-se pela disposi£ao dos materiais petreos ao longo das suas tres 

naves, tramos, cruzeiro e transepto, par se considerarem os artefactos 

que melhor poderiam suportar os processos de altera£ao e alterabili

dade. Doravante, dispuseram-se diversas representa£6es funerarias, epi

graficas, estatuarias e heraldicas, bem coma elementos parciais de um 

todo arquitect6nico, adossados, ou nao, as paredes das antigas capelas 

laterais, entretanto entaipadas. Quanta aos artefactos mais frageis, tanto 

pelo seu tamanho, coma pela sua raridade, antiguidade e material de 

constru£ao, permaneceram no interior das l'.inicas zonas cobertas da igreja 

arruinada, ou seja, na capela-mor e absidfolos, dispostos no interior de 

armarios especialmente concebidos para o efeito. Neste grupo, encon

travam-se diferentes objectos arqueol6gicos, tanto pre-hist6ricos, coma 

proto-hist6ricos, alem de uma consideravel colec£ao de artefactos antro

pol6gicos de diversa proveniencia geografica, assim coma tantos outros 

pertencentes a culturas pre-classicas, coma no caso da egfpcia e etrusca, 

fossem eles originais ou meras c6pias em gesso. 

As Colec<_;oes 
Como poderemos facilmente depreender dos paragrafos anterio

res, as colec£6es do MAC pautaram-se pelo seu not6rio eclectismo, 

tanto ao nfvel cronol6gico, coma geografico, tipol6gico, e da sua pro

cedencia hist6rico-cultural. Como explicar este interesse, aparente

mente tao dfspar, manifestado pela RAACAP e, sobretudo, par Possi

d6nio da Silva? 

Como ja verificamos o MAC foi primordialmente concebido enquanto 

reposit6rio dos mais variados artefactos evocativos da nossa Hist6ria, 

atraves de oferta, compra ou simples dep6sito. Assim sendo, predo

minavam, muito naturalmente, objectos desde a ldade Media ate a 
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Moderna, no seio dos quais, predominavam elementos arquitect6ni

cos, tumularios, epigraficos e heraldicos, a maior parte dos quais pro

veniente de conventos, entretanto extintos, um pouco a semelhan�a 

do que ocorrera corn os primeiros museus de antiguidades nacionais, 

emergidos um pouco por toda a Europa, desde, pelo menos, finais 

do seculo XVIII. Mas, se essa postura podia ser compreensfvel numa 

epoca de particular (re)afirma�ao das fronteiras geografico-polfticas 

europeias, ela foi-se esbatendo a medida que se aproximava o deal

bar da nova centuria. Por outro lado, a inclusao, no interior do Museu 

do Carma, das mais variadas categorias e tipologias artefactuais, 

reportaveis a diferentes cronologias, geografias e culturas, eviden

ciava a preocupa<;ao do seu principal mentor, Possid6nio da Silva, em 

conceder aos seus visitantes, de um modo geral, e aos investigado

res nacionais, muito especificamente, uma ampla visao das realidades 

apresentadas. 

Certamente que, vivendo em Paris durante cerca de oito anos - corn 

apenas dois de interregno, durante os quais estagiou em Italia-, Possi

d6nio nao podia permanecer imune e inc61ume a toda uma vastidao de 

conferencias, discussoes, apresenta�oes publicas e editoriais, que sur

giam e impregnavam toda a vida parisiense, e versavam sobre as mais 

diversificadas tematicas cientificas, entao surgidas. contudo, o evento 

cientffico que o tera despertado de modo definitive, para a urgencia da 

divulga�ao - e, sobretudo, vulgariza<;ao - de diferentes conhecimentos 

inerentes as ciencias arqueol6gica e antropol6gica, revelou-se, precisa

mente, a Exposi<;ao Universal de Paris, de 1867, bem como a sua assf

dua presen<;a em congresses internacionais de Arqueologia, Antropolo

gia e Etnografia, para citar apenas estes. 

corn efeito, foi a partir desta altura que o caracter interno do_ MAC 

sofreu algumas modifica<;oes substanciais. Se, durante os primeiros 
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anos da sua existencia, foram, essencialmente, os vestigios classicos e 

medievais os mais procurados, estudados e, quase, sublimados, a partir 

dos infcios da decada de setenta come�aram a dar entrada no seu inte

rior objectos reportaveis a outras epocas e realidades geograficas, tem

porais, hist6ricas e culturais. Na verdade, a Exposi�ao Universal de Paris 

constituiu um verdadeiro marco no desenvolvimento da Arqueologia e 

Antropologia Pre-hist6rica, sobretudo porque, ao contrario da Exposi

<;ao Universal de Landres (1851), inclufra uma sec<;ao exclusivamente 

dedicada a colec�oes de artefactos pre-hist6ricos, ao mesmo tempo 

que se inaugurava o importante Museu das Antiguidades Nacionais, 

em Saint-Germain-en-Laye, nos arredores da capital francesa, que aca-
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baria por transformar-se numa verdadeira institui�ao modelar, a qual, 

certamente, Possid6nio nao permaneceu indiferente. Assim, num ano 

- 1867 - em que a Arqueologia atingia um estadio de "maioridade",

o s6cio-fundador da RAACAP teve a possibilidade de contactar proxima

mente, nao apenas corn todo um novo somat6rio de evidencios cien

tfficas, como, ainda, corn alguns dos principais organizadores das suas

respectivas exposi�oes.

Mas a ascendencia deste certame traduziu-se, de igual modo, na 

forma pela qual os objectos passaram a dar entrada no MAC. Na ver

dade, a obten�ao da maioria desses materiais, fossem eles de caracter 

arqueol6gico ou antropol6gico, ficou a dever-se, em boa parte, aos 

conhecimentos pessoais que, entretanto, Possid6nio travara corn algu

mas das personalidades internacionais mais marcantes destas ciencias, 

emergidas e desenvolvidas ao longo do seculo XIX. Entretanto, o MAC 

adquiriu, por exemplo, materiais fenicios, artefactos representativos 

da cultura do Antigo Egipto, assim como da Khmer, significativamente 

expostos no ambito da mesma Exposi�ao parisiense. Para alem destes, 

alcan�aria, ainda, duas importantes colec�oes de materiais pre-hist6ri

cos europeus e norte-americanos. 

Esta postura museol6gica demonstra um caracter iminentemente 

universalista e ecumenico, ao conceder uma aten�ao muito particular 

aos materiais representativos de varias epocas, procedencias geogra

ficas, tipologias e perten�as culturais. o MAC afastava-se, assim, de 

museus similares ao constituido por Alexandre Lenoir, bem como da 

pr6pria concep�ao museol6gica de Arcisse de Caumont (1802-1873), 

que negava a inclusao de qualquer tipo de material estrangeiro. Ao 

rebuscar a arqueologia pre-hist6rica, mesopotamica, egipcia, fenicia, 

grega, etrusca, romana, etc., para alem da medieval e moderna, o MAC 

assumia um papel iminentemente pedag6gico, tal como tinham conce-
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bido outros estabelecimentos con

generes, como no caso do Louvre

ou do British Museum. Assim, o 

MAC constituiu o que alguns autores 

designam por "museu arqueol6gico

tecnol6gico", e nao, propriamente, 

"arqueol6gico-artistico", porquanto o 

numero representativo de pe�as pre

hist6ricas, em geral, e de antiguida

des nacionais, em particular, suplan

tou, desde sempre, o reportavel a 

artefactos da antiguidade pre-clas

sica e classica, representativa de 

outras zonas geograficas, ao mesmo • 

tempo que se revelava um museu 

de colec�oes essencialmente voca

cionadas para ?espertar a curiosidade e pesquisa. Por outro lado, ao 

inserir nas suas instala�oes materiais tao dispares, como manuscritos, 

faian�as, pintura de cavalete, instrumentos musicais - ainda que pos

suindo um indesmentivel valor hist6rico-etnografico, por pertencerem a 

Antiga China, ofertados, conjuntamente a artefactos pre-colombianos, 

pelo Conde de s. Januario (1829-7 901) -, para al em de colec�oes de 

Hist6ria Natural, geol6gicas e minerais, o MAC aproximava-se dos anti

gos Wunderkommer, constituindo um verdadeiro fruto da era roman

tica, ainda que da sua segunda fase. 

Oebatendo-se sempre corn a insuficiencia do espa�o expositivo, seria a 

vez do Conde oe S. Januario, em finais de oitocentos, prosseguir no intuito de 

adaptar o espa�o preexistente as crescentes necessidades didacticas. Para a 

materializa�ao deste objectivo, distribufram-se tematicamente os materiais 
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ao longo das naves, transepto, cruzeiro e capelas cobertas, ao mesmo tempo 

que se continuaram a promover palestras e cursos sabre Hist6ria da Arte, 

Arqueologia e Antropologia. Verificamos, deste modo, que a partir dos infcios 

do seculo XX, e quando o corpo de arquitectos se destacou do seu seio 

para formar uma associa�ao pr6pria (1911), o MAC adquiriu todo um con

junta de caracterfsticas que o transformaria num verdadeiro estabelecimento 

modelar, a exemplo do qual foram sendo constitufdos outros ao longo do 

nosso territ6rio. Para alem disso, continuou a apoiar diversas escava�oes 

arqueol6gicas, coma nos casos das efectuadas pelos cons6cios Eugene Ja I hay 

(1891-1950), e Afonso do Pa�o (1895-1968), em Vila Nova de S. Pedro, em 

pleno Estado Novo, corn base nas qua is foi possfvel acrescer o seu acervo corn 

um importante e diversificado conjunto de artefactos pre-hist6ricos. 

Por outro lado, perpetuou-se a publica�ao do 6rgao oficial associa

tivo - o Boletim de Architectura e Archeo/ogia -, realizaram-se visitas 

de estudo aos sftios e monumentos mais importantes da nossa Hist6-

ria, e deu-se continuidade ao projecto possidoniano de alargamento da 

biblioteca preexistente, que inclufa bibliografia especializada nos princi

pais domfnios das ciencias humanas. Facto que, por si s6, e assaz reve

lador do seu pensamento visionario, nomeadamente ao preconizar a 

ideia de Museu que ganharia consistencia somente em novecentos. 

Porem, as colec�oes museol6gicas foram-se alargando, ao longo da 

nova centuria de XX, o que exigiu peri6dicas adapta�oes e melhoramen

tos dos espa�os da lgreja arruinada do Carma. Estas interven�oes assumi

ram um caracter mais definitivo durante a decada de quarenta, quando 

a Direc�ao-Geral dos Ediffcios e Monumentos Nacionais concedeu ao seu 

interior o aspecto formal que, na sua essencia, ainda permanece, actual

mente, visfvel ao olhar publico, ao colmatar corn paredes de alvenaria 

os areas em ogiva que ligavam as antigas capelas-m6r e capelas colate

rais ao transepto, e ao integrar nas paredes toda uma serie de elemen-
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tos arquitect6nicos e escult6ricos pertencentes ao acervo do MAC, acen

tuando, assim, a sua aura romantica de rufna musealizada. 

Podemos, assim, descortinar seis lases essenciais no longo percurso 

deste espa�o museol6gico, desde o momenta em que se reaproveitaram 

as estruturas preexistentes na capelas-mor e capelas absidais, passando 

pelas reestrutura�oes ocorridas em meados dos anos setenta do seculo 

XIX, em finais de oitocentos, e infcios do seculo XX, ate a remodela�ao 

dos anos quarenta e alargamento do museu a antiga Sacristia, no prin

cfpio da decada de setenta. Processo este que culminara corn a actual 

setima lase, mediante a aplica�ao de novas preceitos, concretizados a

luz dos mais recentes paradigmas museol6gicos e- museograficos. 

Assim, de um dep6sito inicial de alguns dos elementos arquitect6-

nicos nacionais que se encontravam abandonados pelo nosso territ6-

rio, ate a institucionaliza�ao de um espa�o verdadeira e perpetuamente 

museol6gico, percorreu-se um longo caminho, perfeito de diversas difi

culdades, mas tambem de ambi�oes e concretiza�oes, todas elas con

jugando-se para perpetua�ao das motiva�oes que conduziram a funda

�ao da RAACAP e, quase por inerencia, do pr6prio MAC. Transformando 

o seu espa�o num verdadeiro cenaculo, ao ·qua I conflufa parte significa

tiva da nossa intel/igentzia oitocentista, empenhada na promo�ao de 

todo o genera de actividades indutoras de uma maior sensibiliza�ao do 

publico e do Governo para a necessidade e urgencia da institucionaliza

�ao de uma polftica concertada de salvaguarda do patrim6nio hist6rico

cultural - assumida enquanto um dos principais leitmotiv da sociedade 

liberal e burguesa - a RAACAP acabaria par alcan�ar alguns dos seus 

desideratos, fundamentais nomeadamente ao constituir-se a Commis

sao dos Monumentos Nacionaes, em 1882. 

Espa�o ffsico e monumental este que, no fundo, evidenciava, quer 

o longo desinteresse governamental pela preserva�ao de toda uma
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Vista da parte descoberta mem6ria nacional, coma a eficacia demonstrada par algumas corpora
do Museu ap6s a actual 
renovatao museologica. �iies particulares neste campo, e que, independentemente das multiplas 
Foto, Jose Pessoa/0.0.F./I.P.M. 

e, par vezes, sucessivas adversidades, persistem no seu principal prop6-

sito, esfor£ando-se par adaptar as suas estruturas internas a toda uma 

nova conjuntura, pugnando pelo estudo, conserva£ao e divulga£ao dos 

materiais que perfazem parte da nossa Hist6ria comum. E, neste ambito, 

a obten£i.iO e manuten£i.iO das ruinas da igreja do Carma acabariam por 

transformar-se num verdadeiro paradigma. Este facto podera ser facil

mente corroborado pela pr6pria constitui£ao de multiplos nucleos cul

turais, que a RAACAP, primeiro, e a AAP, depois, nunca deixariam de 

apoiar, das mais diversas formas, concorrendo, desse modo, para uma 

verdadeira politica de descentraliza�ao e coopera£ao cultural. 

Sob uma roupagem de "falsa ruina", romantica e romantizada, temos 

a possibilidade de perpassar o espirito que moveu os seus principais 

mentores, conservadores e perpetuadores. Hoje, passado que se encon

tra quase um seculo e meio sabre a sua inaugura£ao, podemos confir

mar toda a ambiencia idflica, idealizada e (re)criada, que tanto tera fas

cinado os contemporaneos de Possid6nio da Silva, fossem eles nacionais 

ou estrangeiros, e que, na verdade, lhe confere um caracter tao singular 

no quadro generico das nossas actuais institui£iies museol6gicas. 
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EscAVA<_;6Es ARQUEOLOGICAS NA 
IGREJA DO CARMO 

Com o terramoto de 1755, a lgreja do Carmo ficou, de uma forma 

paradigmatica, associada a imagem do terramoto. Meio derrufda, meio 

reconstruida, nao houve dinheiro e, posteriormente, nem vontade, para 

a devolver ao culto. 

Parece que, nesta fase, e o que referimos apoia-se basicamente na 

escava�ao, toda a igreja teria sido despojada de pavimentos e tampas 

tumulares, para reaproveitamento da pedra. Ainda na capela-mor se 

encontram, servindo de cercadura ao pavimento, que se pretendia 

fosse a uma cola superior a medieval, fragmentos de tampas tumulares 

corn as respectivas inscri�oes, bem como uma laje quase completa mas 

invertida, que esta embebida numa nervura. 

Com a entrada do seculo XIX, a nave central teria servido, sucessiva

mente, como cemiterio, lixeira e cavalari�a da Guarda Municipal, ante

cessora da Guarda Nacional Republicana. 

Do cemiterio nao encontramos, na pouca area escavada, nenhum 

vestfgio, mas a uma cota compreendida entre -o,4m e -0,52m encontra

mos nitidos vestfgios das baias das cavalari£as. 

Em data que desconhecemos, mas pensamos que por meados do 

seculo XIX, coincidindo corn a cedencia da lgreja do Carmo a Associa£ao 

dos Arque61ogos Portugueses, foram efectuadas obras de "embeleza

mento" no pavimento da nave principal, o que tera determinado a ele

va£ao de cola em cerca de 40 centfmetros, enchimento efectuado corn 

gravilha e terra de varia origem. 

Tera sido nesta altura que terao colmatado os carneiros e jazigos 

existentes, a excep�ao de um, que se encontra na ultima capela do lado 

da epistola da nave central, e o jazigo existente na capela-mor, que se 

manteve intacto, desde a sua ultima utiliza�ao, no dia 1 o de Abril de 

1622, corn o dep6sito do corpo de D. Luisa Cabral. 

f E. Rodr;gues F'erre;ra 

Pormenor da escavacao 
arqueol6gica efectuada 
em 1996, na capela·mor 
e capelas colaterais da 
antiga lgreja do Carmo. 
Foto: F. f. Rodrigues 

Ferreiro/A.A.P. 
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Aspecto geral das 
escavacoes numa das 
capelas colaterais. 
1996. 

Fata: F. E.Radrigues Ferreira/ 

A.A.P. 

Escavac;oes na Igreja do Carmo 
Em finais de 1995, e no seguimento da passagem pelo subsolo das 

ruinas da igreja do Carmo de dois ramais do metropolitano, verifica

ram-se uma serie de movimentos no subsolo daquela zona que provo

caram o aparecimento de fissuras na area ocupada pela capela-mor e 

capelas colaterais. 

Face ao estado das ruinas do Carmo, o Metropolitano de Lisboa, 

obedecendo a exigencia da AAP, optou por uma estrategia de interven

£ao que passaria pela utiliza£ao de microestacas, corn a finalidade de 

consolidar as funda£6es. Por despacho da Direqao-Geral dos Edificios e 

Monumentos Nacionais, as interven£6es do Metropolitano deveriam ser 

precedidas de escava£ao arqueol6gica, acautelando-se assim o estudo 

do subsolo do monumento. 

Areas escavadas: 
Nave principal e transepto - Parcialmente escavados durante os 

meses de Fevereiro a Abril de 1996, corn a finalidade de permitir a 

38 �luscu Arqucol6gico do Carino 

implanta£ao de sensores no subsolo e de proceder a recolha de amos

tras geol6gicas. 

Capela-mor e capelas colaterais 

- Escavadas na fntegra durante

os meses de Junho a Agosto 

de 1996, corn a finalidade de 

permitir a instala£ao das micro

estacas. 

A area escavada correspondeu a

integral mobiliza£aO de cerca de 700 m3 de terra, tendo sido escavadas 

43 sepulturas e reconhecidas grande parte das descri£6es que nos che

garam, do seculo XVIII, atraves da Cr6nico dos Carmelitas.

Real£amos, no contexto tumular, a escava£ao e identifica£ao do 

tumulo do fundador do Convento do Carmo, D. Nuno Alvares Pereira e 

o achado no seu interior, alem de alguns vestfgios 6sseos que lhe serao

atribufveis, do selo de chumbo de Bonifacio IX, que estaria apenso a 

uma provavel bula de indulgencias. 

Estas capelas constituem um nucleo curiosissimo para o estudo e 

conhecimento da hist6ria das mentalidades e das praticas funerarias 

em Portugal, durante o perfodo compreendido entre o final do seculo 

XIV e principios do seculo XVIII. Foi tambem o nucleo da edifica£ao que 

por duas vezes, na fase de constru£ao, so£obrou. 

As salas 1, 2 e 5 (2.• capela da Epfstola, 1 .• capela da Epfstola e 

2.• capela do Evangelho) eram as unicas que se encontravam a cota 

original do seculo XIV. A capela 3 (capela-mor) e a  capela 4 (1.• capela 

do Evangelho e antiga biblioteca da Associa£ao dos Arque61ogos) foram 

subidas, em finais do seculo XVIII e principios do XIX, durante as obras 

de reconstru£ao da igreja. 

Selo de Chumbo de uma 
bula do Papa Bonifacio IX. 
Fata: F. E.Radrigues Ferreira/ 

A.A.P. 
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Fragmento de tecido. 
Foto: F. E. Rodrigues 

Ferreira/ A.A.P. 

Pr6tese metalica 
de um dedo. 
Foto: J. Morais Arnaud/A.A.P. 

Espora. 
Foto: J. Morais Arnaud/A.A.P. 

Esp6lio 
O esp61io proveniente das sepulturas e essencialmente constitufdo 

por numismas de que algumas vezes foi possfvel verificar a respectiva 

associa£ao a inuma£6es e, bem assim, por tecidos, a grande maioria 

dos quais extremamente mal conservados (Sala 4). 

Ainda assim, conseguimos reunir um conjunto de 423 pe£as, oriun

das, na sua grande maioria, das sepulturas e classificaveis nos seguintes 

grandes grupos: 

Sumptuaria (38 pe£as) - Todos os vestfgios de adornos, indepen

dentemente da materia constituinte. 

Magico-religiosos (243 pe£as) - De uma forma geral todos-os 

vestfgios identificaveis corn a religiao Cat6lica e crendices popu-
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Jares, bem como todos os numismas, medalhas e papeis corn 

inscri£6es. 

lndumentaria (47 pe£as) - Consideramos, para este grupo, todos 

os vestfgios de tecidos, bem como fivelas, alfinetes e fechos de 

ordem varia. 

Armas (12 pe£as) - Embora um pouco impropriamente, congrega 

todos os vestfgios de esporas e armas brancas encontradas. 

Diversos (83 pe£as) - Todo o restante esp61io nao enquadravel 

nos grupos referidos. 

Vitrais 

Desconhecemos qualquer referencia, mesmo indirecta, aos vitrais 

da antiga lgreja do Carmo. Os pr6prios cronistas sao omissos, e nem 

sabemos se os teriam colocado logo de infcio. 

Durante a escava£ao das capelas, a cota de pavimento do seculo XIV, 

encontramos, disseminados, bastantes fragmentos de vidro, de variadas 

cores, que, pela sua profusao, atribufmos aos vitrais. Profundamente alte

rados, de certo como consequencia da antiguidade e do incendio que 

sobreveio ao terramoto, e que, no Carmo, perdurou durante Ires dias, 

tiveram de ser submetidos a longo tratamento para recupera£ao das 

cores originais. Seguidamente, foram meticulosamente separados por 

cores e medidos, corn a finalidade de determinar as respectivas areas. 

Para conseguirmos determinar a diversidade cromatica de cada uma 

das capelas e, consequentemente, determinar-lhes a cor ambiente, 

admitimos que a existencia de fragmentos de vitral seria proporcional a

sua quantidade total quando inteiros, mantendo-se assim, presumivel

mente, a respectiva propor£ao. Por digitaliza£ao misturamos as cores 

nas respectivas propor£6es. Trata-se apenas de uma proposta de abor

dagem, que podera, noutro ambiente, permitir ser testada. 
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Iurnismas 

Desde a Antiguidade Classica que as moedas andam mais ou menos 

associadas ao culto dos mortos, mais precisamente as praticas de inu

ma<)io, independentemente dos credos religiosos de quern as pratica, 

nos horizontes das civiliza�oes ditas ocidentais. 

A lgreja do Carmo, que teoricamente recebeu inuma�oes desde o 

seculo XV ao seculo XVIII, constitui quase um paradigma do 6bolo a 

Caronte. 

Salvo raras excep�oes, nao foi possfvel associar as moedas as inu

ma�oes, ja que dos 187 numismas, apenas 11 estavam, de forma ine

qufvoca, depositados junto do inumado. 

Destes, 17 discos monetarios apresentavam deforma�oes, designa

damente dobragens, furos ou superffcies concavas obtidas por martela-

gem. Para total ilustra�ao do perfodo coberto, apresentamos um quadro 

resumo da quantidade de numismas encontrados por reinado. 

REINADO DE: A: N." 

D. SANCl·IO II 1223 1248 3 

D. AFoNso m 1248 1279 

D. FERNANDO l 1367 1383 5 

D. JOAO I 1385 1433 18 

D. DuAllTE I 1433 1438 26 

D. AFONSO V 1438 1481 15 

D. JoAo II 1481 1495 

D. MANUEL l 1495 1521 7 

D . .loAO HI 1521 1557 54 

D. 8EBASTIAO I r557 r578 5r 

D. JoAo IV 1640 1656 2 

D. JoAo V r706 1750 

APAGADAS 3 

Total 187 

Museu Arqucol6gico do Canno 

Sendo verdade que uma maior frequencia na ocupa�ao do ediffcio 

se poderia traduzir numa maior perda ou utiliza�ao de numismas, 

parece-nos, contudo, que a explica�ao para a varia�ao das quantidades 

utilizadas devera ser procurada nas diferentes praticas de inuma�ao e 

de postura perante a morte, que foram, como sabemos, variando ao 

longo do processo hist6rico. 

Para os dinheiros de bilhao encontrados e respeitantes aos reinados 

de D. Sancho II e de D. Afonso 111, julgamos ser possfvel enquadra-los 

numa perspectiva de serem eventuais perdas transportadas na terra de 

enchimento das capelas, ou, muito eventualmente, utilizados corn uma 

certa carga simb61ica, por se tratarem, como refere Fernao Lopes, de 

"dinheiros velhos". 

Relativamente aos dinheiros de D. Fernando I, dado a proximidade 

temporal corn a funda�ao da igreja, poderiam ainda estar em circula

�ao, se considerarmos a conjuntura polftica e social durante os reinados 

de D. Fernando I e de D. Joao I. 
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NucLEO DE 
PRE-E PROTO-HISTORIA 

Do Paleolitico a Idade do Ferro 

Na Sala de Arqueologia Pre- e Proto-Hist6rica (Solo 1) encontram-se 

expostos alguns artefactos representativos dos diversos perfodos crono-

16gicos, do Paleolftico e Neolftico a ldade do Ferro. Entre estes, desta

cam-se um conjunto de utensflios do Paleolftico inferior e media, prove

nientes de algumas das primeiras jazidas desses perfodos identificadas 

nos arredores de Lisboa, como e o caso de Casal do Monte (Loures), 

recolhidos por Jean Ollivier, um vaso neolftico corn decora£ao incisa e 

tres asas para suspensao, encontrada perto do Cartaxo, alguns utensf

lios de pedra polida, placas-fdolo de xisto, e o esp61io de uma anta 

do Alentejo (Vitrino 1). Entre os mais recentes, refira-se um conjunto 

de artefactos de diferentes tipos e materiais, provenientes do povoado 

fortificado calcolftico da Pedra do Ouro (Alenquer), incluindo pequena 

escultura feminina, notavel espada de cobre arsenical, de terracota de 

Fornos de Algodres, integravel na ldade do Bronze inicial, utensflios 

metalicos de varios tipos, tais coma uma ponta de Palmela, e macha

dos de alvado e aselhas, caracterfsticos da ldade do Bronze final, um 

vaso de ceramica da feitoria fenfcia de Santa Olaia (Figueira 

da Foz), e ainda um conjunto de pe£as das escava£6es rea

lizadas por Possid6nio da Silva na Citania de Santa Luzia 

(Viana do Castelo), entre as quais se destaca um a ffbula e 

um elemento arquitect6nico corn a representa£iiO de um 

tetrascele, sfmbolo de origem celtica (Vitrino 2). 

O acervo do MAC integra ainda diversos artefactos, 

de alguns dos mais importantes sftios arqueol6gicos 

europeus, escavados no seculo XIX, e que resultam da 

pratica, entao muito corrente, de intercambio de pe£as, para 

fins didacticos, que, porem, nao se encontram expostos, por falta de 

espa£o. 

Jose Morais Arnaud 

Espada. 
Bronze inicial. Cobre. 
Fornos de Algodres. 
Foto, Jose Pessoo/D.0.F./1.P.M. 

Representa�ao 
de tetrilscele. 
ldade do Ferro. Granito. 
Citania de Santa Luzia, 
Viana do Castelo. 
rota, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

Vaso de Ceramica 
decorada por incisao. 
Neolitico antigo. Cartaxo. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

HDLciro da Exposi�ii.o Penmrncnrn 45 



Vila Nova de Sao Pedro. 
Planta geral e corte 
estratigrafico realizado 
por H. N. Savory em 1959. 

Vila Nova de S. Pedro 

o nucleo mais importante das colec�oes pre- e proto-hist6ricas do

MAC e, porem, o proveniente do povoado fortificado calcolitico de Vila 

Nova de S. Pedro (Azambuja) (Vitrine 3). Este importante sftio arqueo

I6gico foi objecto de 27 campanhas de escava�oes, entre 1937 e 1964, 

dirigidas pelos arque6Iogos E. Jalhay e Afonso do Pa�o, destacados 

membros da Associa�ao dos Arque6Iogos Portugueses, que apoiou a 

realizafao daqueles trabalhos. 

As escava�oes revelaram tratar-se de pequena, mas complexa 

fortificafao, implantada sobre um esporao, dotado de excelente situa

fao estrategica e dominando o vale de Almoster, atraves do qual 

comunicava corn o vale do Tejo, quando aquele nao se encontrava 

tao assoreado como actualmente. O povoado era constitufdo por 

um recinto principal, corn cerca de 40m de diametro, reforfado por 

varies torreoes semicirculares, medindo entre Sm e 1 Orn de dia

metro, e atingindo ainda hoje nalguns tro£OS 4m de altura. Este 

recinto era reforfado por duas outras linhas defensivas, uma das 

quais tambem seria dotada de bastioes semicirculares, em muito 

mau estado de conserva£ao e ainda nao totalmente reconhecidas, 

que dificultariam o acesso pelo lado mais acessfvel do esporao, situado 

a noroeste. 
Embora dentro do recinto principal nao tenham sido encontr�dos 

restos de habita£6es bem definidas, descobriram-se varies silos, uma 

possfvel cisterna, e um forno de cozer ceramica, que continha ainda 

uma fornada de vases. Dentro deste recinto encontrou-se uma fossa, 

contendo um grande vaso de ceramica, corn cerca de 60 cm de diame

tro, associado aos ossos de um auroque, e coberto por espessa camada 

de barre amassado, o qual tern sido interpretado como o resultado de 

um ritual de fundafao da fortificafao. 
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Laminas ov6ides 
e enx6s. 
Sflex e pedra polida. 
Vila Nova de Sao Pedro, 
Azambuja. 
Foto, Henrique l?uos 

A ocupa�ao do sitio parece remontar ao final do Neolitico ( c.3500 

calib. A.C.), mas foi continuamente habitada durante todo o Calcolitico, 

ate cerca de 2.000 A.C, embora tambem se tenham encontrado vesti

gios de ocupa�ao durante a ldade do Bronze. 

Durante as escava�oes, foi recolhido esp61io muito abundante e 

variado, que permitiu o conhecimento e a reconstitui�ao de varios 

aspectos da vida material e espiritual dos ocupantes desta complexa 

fortifica�ao. 

Os numerosos ossos de animais selvagens ou domesticos, e as 

sementes e frutos carbonizados recolhidos durante as escava�oes per

mitiram reconstituir muitos aspectos da alimenta�ao dos seus habitan

tes. Esta baseava-se, essencialmente, na cria�ao de gado ( ovinos, caprf

nos, suideos e bovideos) e no cultivo de cereais (trigo rijo e cevada) e 

de leguminosas, coma a fava pequena, de que se encontraram nume

rosos exemplares, e, possivelmente, a ervilha. Cultivavam ainda o (inho, 

tambem para o fabrico de vestuario. Estes produtos alimentares, carac

teristicos da economia agro-pecuaria pre-hist6rica da Europa mediter

ranica, desenvolvida durante o periodo neolitico, eram completados 

pelos provenientes das actividades ancestrais, caracteristicas da econo

mia de subsistencia, baseada no trin6mio ca�a-pesca-recolec�ao, cujo 

sucesso esta bem patente nos famosos concheiros do vale do Tejo. Com 

efeito, recolheram-se nesta fortifica�ao numerosos ossos de veado, 
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javali e auroque, bem coma conchas de moluscos e bolotas carboniza

das. Encontraram-se ainda numerosos ossos de equideos, sem que se 

tenha determinado se se tratava de animais selvagens ou domesticos. 

O cavalo selvagem, relativamente abundante em contextos do Paleoli

tico superior, e raro no registo arqueol6gico na epoca p6s-glaciar, mas 

ocorre na Arte do Tejo, pelo que e muito possivel que se Irate de cava

los domesticados localmente e destinados a trac�ao ou a equita�ao. 

Embora seja diffcil quantificar a importancia relativa de cada um destes 

alimentos, devido a inexistencia de recolhas sistematicas ou de amos

tragens significativas, pode, porem, concluir-se que os habitantes desta 

fortifica�ao tinham uma alimenta�ao muito rica e variada. 

lgualmente rica e variada era a sua cultura material. Com efeito, 

ao longo de tres decadas de escava�oes, recolheu-se vasta gama de 

utensflios, manufacturados nos mais diversos materiais, e destinados 

a varias actividades. Entre estes, merecem referencia inumeros utensi

lios de sflex, tais coma milhares de pontas de seta, das mais variadas 

formas, incluindo exemplares em forma de "torre Eiffel" ou de mitra, 

que atestam a importancia da ca�a e as preocupa�oes defensivas dos 

seus habitantes, e ainda uma vasta gama de utensflios de pedra polida, 

tais coma machados, enx6s e goivas, para trabalho da madeira, muitos 

deles reutilizados coma utensflios agricolas, pequenas m6s, para moer 

cereais, furadores, agulhas e cabos de utensflios de osso, e, ainda, 
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Pontas de seta. 
Calcolftico. Silex. Vila 
Nova de Sao Pedro, 
Azambuja. 
Foto, f. Morois Arnoud/ A.P.P. 



Ta�a campanilorme. 
Calcolitico. Ceramica. Vila 
Nova de Sao Pedro, 
Azambuja. 

alguns artefactos de cobre, 

e moldes de fundi£aO em 

pedra, que atestam a impor

tancia da actividade metalurgica. 

Foto, Jos� Pessoo/O.O.F./1.P.M. 

Esta esta tambem atestada pela grande 

quantidade de esc6rias e pingos de fundi£ao e ainda pelos caracte

rfsticos cadinhos de fundi£ao e pelos tubes de soprar, em barre. Uma 

das pe£as de cobre mais notaveis e um cutelo, que ainda conserva o seu 

cabo em osso. Porem, apesar da maior parte dos artefactos metalicos 

encontrados terem sido produzidos corn cobre arsenical, o que lhes 

da maior consistencia do que se tivessem sido feitos de cobre puro, estes 

objectos deviam ter fun£ao mais simb61ica do que pratica, pois a 

maior parte dos utensflios de uso corrente eram feitos de sflex e 

de outras rochas siliciosas, nao s6 mais abundantes na regiao, mas 

tambem muito mais eficazes. Com efeito, o cobre, embora facil de tra

balhar, devido a sua ductibilidade, e pouco resistente, e, alem disso, e 

bastante raro na regiao de Lisboa, tendo sido provavelmente importado 

da faixa piritosa do Baixo Alentejo e Algarve, onde e muito abundante. 

A maior parte do esp61io e, porem, constitufda por fragmentos de 

utensflios e vases de ceramica, das mais variadas formas, entre os quais 

se destacam belos copes decorados corn finas caneluras, caracterfsticos 

da primeira fase de ocupa£ao do povoado, vases decorados corn inci

soes, quer no exterior, quer no interior, e os vases do complexo campa

niforme, corn elaboradas decora£6es incisas ou a pontilhado, que carac

terizam o final do Calcolftico na Europa atlantica, e que estao abundan

temente representados nos nfveis mais recentes de ocupa£ao. 

Merecem, ainda, especial referencia as numerosas placas quadran

gulares de ceramica, corn perfura£6es nos cantos, que tern sido inter

pretadas como pesos de tear. Cerca de 200 destas placas apresentam, 
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em uma ou em ambas as faces, gravuras de cervfdeos ou de sfmbolos 

solares, ou ainda, na maior parte dos cases, uma grande variedade de 

motives geometricos ou abstractos. Embora se tenham tambem encon

trado placas semelhantes em outras fortifica£6es calcolfticas desta 

regiao, tais como na Pedra do Ouro (Alenquer) e no Zambujal (Torres 

Vedras), este e, sem duvida, o maior conjunto que se conhece. Sobre 

a sua fun£aO e significado sabe-se muito pouco. A sua muito possfvel 

liga£aO aos texteis, baseada em paralelos etnograficos mais ou menos 

longfnquos, poderia sugerir que a maior parte delas, de caracter cla

ramente geometrico, reproduzissem padroes de tecidos, embora tal 

explica£ao nao se aplique tao facilmente as gravuras de animais, aos 

sfmbolos solares, ou a todo um conjunto de representa£6es bem defini

das, corn paralelos noutros locais, mas cujo significado se desconhece. 

Outra hip6tese seria a de se tratar de sfmbolos de caracter clanico, 

ou familiar. 

Encontraram-se tambem numerosos fdolos, feitos de osso, mar

more, calcario e ceramica, corn representa£6es mais ou menos esti

lizadas da figura humana, entre os quais se destacam minusculas 

esculturas antropom6rficas e zoom6rficas, as mais notaveis das quais 

sao uma estatueta masculina, de osso, duas estatuetas femininas, de 

terracota, uma corn a cabe�a, corn tatuagem facial, e os seios, outra 

mais esquematica, s6 corn a gravura do triangulo pubico, uma esta

tueta representando um quadrupede, tambem de barre, e um alfi

nete de osso, corn um passaro esculpido. lntegram-se ainda na cate

goria dos "fdolos" uma serie de pe�as de barre, de base alargada, 

corn uma perfura£ao horizontal, por vezes corn uma ou duas protu

berancias na parte superior, a semelhan£a de chifres de animais, 

vulgarmente designadas como "fdolos de cornos", cujo significado se 

desconhece. 
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Placas corn 
representa�oes 
zoom6rficas e 
geometricas. 
Calcolitico. Ceramica. 
Vila Nova de Sao Pedro, 
Azambuja. 
Foto, J. Morais 
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Vila Nova de Sao Pedro foi o primeiro povoado deste tipo a ser 

identificado e escavado em larga escala no territ6rio portugues, numa 

epoca em que a metodologia de escava£oes nao estava ainda suficien

temente desenvolvida, o que nao permitiu registar em pormenor as 

varias fases de constru£ao e reconstru£ao desta complexa fortifica£ao. 

Coligindo as escassas observa£6es de caracter estratigrafico feitas 

por Eduardo Jalhay e Afonso do Pa£o corn o carte estratigrafico, minu

cioso, mas de amplitude muito limitada, realizado por H. N. Savory, em 

1959, corn uma analise tipol6gica dos materiais encontrados, e possfvel 

estabelecer as seguintes fases de ocupa£ao: 

1.3 fase - Durante o Neolftico final (c. 3.500 calib. A.C.), ainda antes 

da constru£ao das muralhas, este lugar teria sido ocupado por uma 

popula£ao cuja cultura material incluiria micr61itos trapezoidais, macha

dos polidos de sec£ao subcircular, placas-fdolo de xisto, e, possivel

mente, ta£as carenadas e vasos de bordo denteado, tal como aconteceu 

noutros povoados da Estremadura portuguesa. 

2.3 fase - Durante o Calcolftico inicial (c. 3000 calib. A.C.) nao teria 

ainda sido construfda a muralha interior, mas encontraram-se abun

dantes vestfgios de ocupa£ao, corn especial destaque para os "capos" 

de ceramica canelada, sobretudo nos nfveis inferiores, os pates, ta£as 

e pratos lisos, as placas de ceramica corn perfura£oes nos cantos, os 

fdolos de "cornos", os moventes e dormentes de moinhos de vaivem, 

e lascas de sflex. 

3.3 fase - Durante o calcolftico media (c. 2750 calib. A.C.) foi depo

sitada na parte central da fortifica£ao espessa camada de argamassa 

constitufda por calcario misturado corn argila, para servir de base a

constru£ao da muralha interior e dos seus bastioes. Os artefactos encon

trados sobre esta camada de argila mostram uma certa continuidade 

cultural, mas corn grande abundancia de pontas de seta de base con-
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cava e de outros utensflios de sflex, a substitui£ao dos "capos" cane

lados por vasos decorados corn caneluras mais profundas e folhas de 

acacia impressas, corn o acrescimo de pequenos utensflios de cobre, e 

de cadinhos de fundi£ao, o que permite associar a introdu£ao da meta

lurgia a uma maior preocupa�ao defensiva. 

4.3 fase - Durante o Calcolftico final (c. 2500 A.C.), quando a fortifi

ca£aO central ja teria entrado em colapso, o local tera sido parcialmente 

ocupado por povos portadores de ceramica, profusamente decorada, do 

complexo campaniforme, que se encontrou quase exclusivamente nos 

nfveis superiores de ocupa£a0, a semelhan£a do que se verificou nou

tras fortifica�oes da regiao, tais como o Zambujal ou Leceia. Tais obser

va£oes tern fundamentado a atribui£ao do colapso destas fortifica£oes 

a chegada de novas popula£6es, portadoras de uma cultura material 

diferente. 

5.a fase - Finalmente, durante a ldade do Bronze (a partir de 1500

A.c.), este local tera sido apenas esporadicamente ocupado, como o ates

tarn alguns utensflios de bronze, tais como um machado piano, um 

punhal de rebites, um escopro, e algumas pontas de seta pedunculadas. 

As grandes fases de ocupa£ao acima esquematizadas, de modo 

muito sumario, poderiam, no entanto, ser subdivididas em inumeras 

subfases, tal como se viria a verificar mais tarde, no decurso das esca-
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fdolos antropom6rficos. 
Calcolitico. Osso e 
ceramica. 
Vila Nova de Sao Pedro, 
Azambuja. 
Foto, J. Marois Arnoud/A.P.P. 



va�oes realizadas numa fortifica�ao muito semelhante, o Castro do 

Zambujal, perto de Torres Vedras, em que parece ter havido uma cons

tante constru�ao, destrui�ao e reconstru�ao das muralhas, e uma corres

pondente reorganiza�ao do espa�o interior. Estas preocupa�oes defen

sivas foram inicialmente interpretadas coma reflectindo um estado de 

"guerra permanente" entre os habitantes destas fortifica�oes e os seus 

vizinhos. Oaf a sua interpreta�ao coma sendo "col6nias" de metalurgis

tas do cobre, provenientes do Mediterraneo Oriental, que af armazena

riam materias primas e produtos manufacturados para serem exporta

dos par via marftima, antecipando em dais milenios o modelo de colo

niza�ao fenfcia, foi um passo. Porem, uma analise mais aprofundada 

dos dados disponfveis permitiu uma refuta�ao desta teoria. Com efeito, 

nao s6 nao se encontraram vestfgios de contactos directos corn povos 

contemporaneos do Mediterraneo Central e Oriental, coma tambem 

nao se encontraram vestfgios da existencia nas areas adjacentes de 

popula�oes contemporaneas corn uma cultura material distinta da que 

esta patente nestas fortifica�oes, nem sequer se conhecem filoes de 

cobre nesta regiao. Concluiu-se, assim, que o investimento consideravel 

feito na constru�ao e reconstru�ao destas fortifica�oes deveria reflectir 

nao tanto um estado de guerra permanente entre comunidades vizi

nhas, mas, pelo menos, um elevado grau de competitividade entre 

as mesmas, cada uma das quais procurando investir os excedentes de 

mao-de-obra na constru�ao de estruturas que, alem do seu efeito pra

tico, teriam tambem um efeito de dissuasao, e de afirma�ao de prestf

gio, o que e caracterfstico de sociedades ja corn um certo grau de com

plexifica�ao econ6mica e social. 

Em conclusao, a grande abundancia e variedade de artefactos e 

restos de alimentos encontrados nesta complexa fortifica�ao mostram 

que foi construida e habitada par pequenas comunidades, dotadas de 
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elevados conhecimentos tecnol6gicos, integradas numa rede de troca 

de produtos de consumo corrente e de objectos de prestigio corn uma 

certa amplitude, pelo menos ao nivel do Sul da Peninsula lberica, ultra

passando assim o nivel da mera economia de subsistencia caracteristica 

das comunidades neolfticas que as antecederam. 

Alfinetes. 

Calcolitico. Osso. 
Vila Nova de Sao Pedro, 
Azambuja. 
Foto,}. Marois Arnaud/ A.A.P. 
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NucLEO ROMANO 

Apesar de constituido essencialmente por um esp61io disperso, fruto 

de achados ocasionais, como era habito nos finais do seculo XIX e pri

m6rdios do seculo XX, o nucleo romano do museu contem pe(as signifi

cativas no conjunto do panorama arqueol6gico nacional. Ou seja, diffcil 

sera querer falar do Portugal romano sem, pelo menos uma vez, por 

um motivo ou por outro, se aludir a algumas das pe(as aqui guardadas, 

quase todas expostas na Sala 2, como e o caso de uma escultura de 

vulto representando um homem vestindo toga, encontrado na Foz do 

Douro. 

Sem duvida que o acervo epigrafico, nao obstante as suas escassas 

duas dezenas de epigrafes, e, de longe, o mais eloquente; mas quern 

podera desconhecer, por exemplo, o magnifico "sarc6fago das Musas", 

procedente de V�lado dos Frades? 

Valado dos Frades integra, na actualidade, o concelho da Nazare, 

mas fica muito perto de Alfeizerao, que ja e do concelho de Alcoba(a, 

e dai que, amiude, o sarc6fago seja identificado como "de Alfeizerao" 

ou "de Alcoba(a". Valado era dos manges de Alcoba(a e seus campos 

ferteis cobi(ados. Ai se haviam detido ja os Romanos. Prova disso e o 

sarc6fago e daf sao, segundo tudo leva a crer, duas inscri£6es, uma delas 

perdida, a outra guardada tambem no museu. 

O sarc6fago - conhecido desde o seculo XVIII - ostenta esculpidas, 

no frontal, da esquerda para a direita, Polfmnio (a musa da Mfmica), 

Euterpe (da Musica), Talia (do Teatro), Colfope (da Eloquencia) e Eroto 

corn sua cftara (da Poesia Lirica). Ao centro, a figura masculina repre

sentara, certamente, o defunto. Nao se identifica a musa seguinte, que 

podera ser Clio (patrona da Hist6ria), uma vez que a setima e Terpsfcore 

(inspiradora da Dan(a), a penultima Uranio (da Astronomia) e Melp6-

mene (da Tragedia) vem no final, como convem. Nos topos, represen

tam-se genios funerarios ostentando archotes derrubados, o que, como 

Jose d'Encarn.ar;ao 

Escu/turo de vu/to de 
homem togodo. 
Epoca Flavia (?). Granito. 
Foz do Rio Oouro. 
Foto: Jos� Pessoo/0.0.F./t.P.M. 
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Sarcofaga dos Musas. 
sec. 111-1v d.c. Marmore. 
Valado dos Frades, 
Nazare. 
Foto, Jose Pessoo/0.0.F./I.PM. 

escreve Vasco de Souza, nao e tradicional neste tipo de sarc6fagos. Por 

isso e tendo em conta "as propor�oes alongadas das figuras, o relevo 

pouco modelado e o esquematismo das vestes" estamos, sem duvida, 

perante "uma obra de oficina provincial". 

Datavel de finais do seculo 111 ou mesmo do seculo IV, este sarc6-

fago, aliado a outros testemunhos encontrados na regiao litoral, prova 

que foi genie culta e economicamente abastada a que, ao tempo dos 

Romanos, ali se fixou. Na verdade, a referida inscri�ao, hoje perdida, era 

mem6ria funeraria dedicada a deusa Minerva - de novo a Cultura em 

evidencia, como a decora�ao do sarc6fago deixava perceber - por uma 

famflia Carfsia. o nome nao a filiara, decerto, nos Carisii dos prim6rdios 

da ocupa�ao romana, mas deles e o eco passadista. E, por outro lado, 

o epitafio que se encontra no museu aponta no sentido de uma per-

sistencia da onomastica pre-romana integrada em monumento - uma 

estela, muito provavelmente de topo arredondado - datavel, pelo uso 

da goiva no rasgar das letras, pela paleografia, pelo formulario e pelo 

modo de identifica�ao das personagens, da segunda metade do seculo I 

da nossa era. Amena, filha de Silvano, mandou colocar em mem6ria da 

mae, uma indigena: Ducia, filha de Tangino. A dedicat6ria aos deuses 

Manes demonstra a acultura�ao cumprida. 

Vern dessa zona litoral estremenha e do termo de Lisboa a maior 

parte dos monumentos epigraficos que, pouco a pouco, formaram a 

colec�ao do museu. E estamos a recordar a actividade de Borges de 

Figueiredo, que, nos quatro tomos da sua Revista Archea/ogica e His-

Estela funeraria de Ducia torica (1887 a 1890), deu a conhecer inumeras epigrafes, parte delas 
Amena. 
sec. 1 d.c. calcario. Valado trazidas para o MAC. Como poderiamos citar Felix Alves Pereira, cujos 
dos Frades, Nazare. 
Foto,JosePessoo/0.0.f./l.PM. abundantes escritos se situam ja no primeiro quartel do seculo XX. 
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E se Leite de Vasconcelos palmilhou o Pais e sempre sonhou em 

tornar o seu museu como o grande reposit6rio da Arqueologia nacio

nal, na esteira dos conceitos museol6gicos de entao; se, em Sintra, 

os achados de s. Miguel de Odrinhas cedo se tornaram polo de aglu

tina�ao de epfgrafes (merce, sobretudo, do labor de Joaquim Fontes, 

desde 1911 ); se os monumentos que, fortuitamente, se encontravam 

pela cidade de Lisboa se iam guardando no castelo de s. Jorge ou 

numa arrecada�ao qualquer, enquanto nao surgiu o Museu da Cidade 

- a filosofia dos membros da primitiva Real Associa�ao dos Architectos

e Archeologos Portuguezes ia num sentido mais 'intimista', digamos 

assim, filiado, qui�a, no tradicional espirito do "antiquario" que salva 

"velharias" do esquecimento, pelo que elas representam de mem6ria 

antiga. 

Assim se compreendera, por exemplo, como esta no MAC a invul

gar arula votiva que precisamente Borges de Figueiredo por primeiro 

deu a conhecer, em 1887. Encontrada numa ponte sobre o rio Paiva, 

em territ6rio do concelho de Castro Daire, foi, durante muito tempo, 

considerada como ex-voto a uma divindade "indfgena", Arus de seu 

nome, guerreira nas suas caracterfsticas (porquanto, num dos lados, 

ha a representa�ao esquematica de um homem de grande lan�a na 

mao), a quern se sacrificava o javali, toscamente representado na face 

dianteira. Manuela Alves Dias em boa hora repensou a interpreta�ao 

do conjunto e, em seu entender, na face lateral esquerda, deve ler-se 

a palavra PATERA (escreveu-se o nome do objecto, em vez de o dese

nhar); VOTV(m) AROLA S(olvit) explicita que o cumprimento da pro

messa a divindade honrada no santuario para onde o monumento foi 

pensado se fez mediante a oferta desta arula; a fruste representa�ao da Arula votiva a um deus 
desconhecido. 

face lateral direita nao exclui, pelas suas caracterfsticas, a hip6tese de sec. 111 d.c. Granito. Castro 
Daire. 

estarmos perante ex-voto de teor venat6rio. Foto,JosePessoo/0.0.F./1.PM. 
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lnscri�ao referente 
a constru1ao de um circa. 
Finais do sec. 11 d.c. 
Calcario. Torre d' Ares, Luz, 
Tavira. 
Foto, Jose Pessoo/0.0.F./I.P.M. 

Num outro registo, mas tambem 

ele assaz eloquente da riqueza docu

mental do acervo epigrafico do museu, 

sao as duas placas vindas de Torre 

d' Ares, junto a Tavira, onde se situou a 

romana Balsa (Solo 2). Oocumentam, 

ambas, a generosa oferta da constru

�ao de cem pes do p6dio do circo, por 

dois notaveis locais: Lucio Cassio Celere e Gaio Licinio Badia. Feitas na 

mesma oficina lapidar, seguramente nos finais do seculo II da nossa 

era, sao tambem excelente exemplo de coma a forma do suporte con

diciona a pagina�ao textual. E a prova de que, mesmo que dele se nao 

encontrem os restos arqueol6gicos, houve em Balsa um circo - tal como 

se documenta em Santiago do Cacem (Mirobrigo) e em Lisboa - a dar 

reputa�ao as tradi�oes equestres lusitanas. 

E se as cupas funerarias lisas, corn inscri�ao no topo, se prendem 

corn a tradi�ao local (patente tambem nos museus arqueol6gicos 

de Cascais e de Odrinhas); se as altas estelas de topo arredondado 

provam a reminiscencia dos monumentos funerarios italicos dos pri

meiros colonos de Olisipo; se os robustos cipos paralelepipedicos, a 

encimar, aqui e alem, corn os bonitos "capeamentos de ara" (para 

usarmos a terminologia de Lidia Fernandes), de que o Museu guarda 

um, procedente da Areia (Cascais), dao conta do fausto mantido 

mesmo em monumento funebre - tambem no MAC se observam tres 

outros testemunhos eloquentes da ocupa�ao romana: um miliario do 

tempo do imperador Adriano, mais concretamente do ano 135 (pois 

que, na identifica�ao do imperador, se diz que ele detem, nessa altura, 

o poder tribunicio pela 19.• vez), oferta antiga de Jose da Cunha

Peixoto; procedente da zona de Alenquer, comemora, corn certeza, 
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importante repara�ao (o texto traz refecit, "refez'') levada a efeito na 

entao ja vetusta estrada que de Olisipo seguia para Brocoro Augusto; 

dais outros miliarios, ambos do tempo do imperador Tacito, dataveis 

do ano 275, um vindo de Famalicao, concelho da Guarda, procedente 

o outro de Tamar.

Em suma, coma se ve, uma colec�ao pequena em quantidade,

documentalmente valiosa, eloquentemente significativa - a provar, 

mais uma vez, que nao e a  abundancia o valor maior a privilegiar. 
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Marco miliario do tempo 
do imperador Adriano. 
135 d.C. Calcario. Quinta 
do Bravo, Alenquer. 
Foto: Jose Pessoa/0.0.F./I.P.M. 



EscuLTURA DA ALTA 
IDADE MEDIA CRISTA 

Apesar do reduzido numero de obras datadas dos seculos IV a XII, a 

colec�ao do MAC abarca os principais capftulos das civiliza�oes que se 

sucederam em territ6rio hoje portugues, no longo lapso temporal que 

medeia entre a queda do lmperio romano e a afirma�ao do reino de 

Portugal coma estrutura aut6noma de poder. 

De epoca ainda romana conserva-se o plinto de um capitel de ara 

proveniente de Areia, pequena localidade da parte ocidental do conse

lho de Cascais (Solo 2). Trata-se de uma pe�a de grande importancia 

no contexto da ainda largamente desconhecida arte tardo-romana e 

paleocrista da regiao de Lisboa, simultaneamente afastada das domi

nantes estilfsticas de Merida e individualizada o suficiente para constituir 

um taco especffico, corn personalidade pr6pria, no contexto da Antigui

dade tardia. 0 tipo de decora�ao vegetalista que apresenta, composto 

par folhas de acanto que se unem entre si na parte superior, dando a 

sensa�ao de cair sabre o campo escult6rico, partindo de um caule hori

zontal comum, nao encontra paralelo em nenhum outro centro escult6-

rico, peninsular deste perfodo, mas possui bastantes testemunhas na 

faixa ocidental imediatamente a Norte de Lisboa. 

Da epoca de domfnio visig6tico datam um fragmento de pilastrinha 

(Sola 2), ou de mainel, e uma imposta, pe�as cuja decora�ao se asse

melha muito corn o que conhecemos da Conimbrigo p6s-romana (em 

especial um fragmento de mesa de altar identificado em Eira Pedri

nha, mas de comprovada proveniencia conimbrigense) e que mantem 

Paulo de Almefrla 

Fernandes 

Fragmento de pilar. 
sec. 1x-x. Calcario. 
Antigo Convento de 
s. Felix e de st.• Adriao
de Chelas. Lisboa.
Fata: Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

Plinto de capitel de ara. 
Sec. 111-1v. calcario. Regiao 
de Lisboa. 
Fata: Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 
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Pilastrinha de epoca 
visig6tica. 
Sec. VI-VII. Calcario. 
Proveniencia desconhecida. 
Foto, Jose Pessoo/O.O.F./1.P.M.' 

tambem analogias muito fortes corn um mainel hoje reco

lhido no Museu Regional de Beja. Com efeito, desde a op�ao 

pelos circulos secantes corn rosetas, ate as palmetas estili

zadas na pilastra, tudo nos remete para pe�as praticamente 

identicas, recolhidas em Confmbriga e no Alentejo, consti

tuindo mesmo esta tipologia compositiva uma das caracterfsti

cas materiais mais homogeneas do que tera sido a arte penin

sular praticada durante a epoca visig6tica. 

Data do seculo X o mais importante nucleo de pe�as con-

servadas no MAC de toda esta conjuntura altimedieval crista. 

Trata-se de uma serie de cinco fragmentos recolhidos em diferen· 

tes pontos da cidade, que testemunham a actividade construtiva e 

artfstica dos mo�arabes lisboetas, ou seja, os cristaos que se man· 

tiveram cristaos, em territ6rio nominalmente dominado por mu�ul· 

manos (Solo 2). 

Este conjunto e notavel, a todos os nfveis, nao apenas por consti· 

tuir um dos poucos nucleos que atestam a visibilidade civilizacional dos 

mo�arabes a nfvel peninsular, mas sobretudo pela qualidade escult6rica, 

estilfstica e iconografica que detem. Durante muito tempo estas pe�as 

foram consideradas como visig6ticas, mas os estudos mais recentes 

tern provado a sua data�ao tardia, seguramente posterior ao advento 

do foco artistico omfada. 

Os dois fragmentos de pilares que procedem do extinto Convento 

de Chelas e da Casa dos Bicos, junto ao rio, e o friso corn os leoes, 

igualmente de Chelas, sao manifestamente obras ja do seculo X, mas 

estamos em crer que as influencias omiadas sao aqui secundarias. Pelo 

contrario, pensamos que sao pe�as realizadas a partir de modelos de 

tecidos bizantinos, sabre um fundo iconografico distante e que recua ao 

lmperio sassanida. 
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1. 

Nos pilares, os grifos e animais fantasticos inseridos em medalhoes 

delimitados por uma coroa para alem da qual se situa o mundo exte· 

rior, aqui simbolizado pela profusao de elementos vegetalistas, sao a 

representa�ao tardia do passaro divino sassanida Simorgh, cujo modelo 

chegou a este extremo ocidental da Peninsula atraves dos mercadores 

2. 

bizantinos e respectivos tecidos, como o prova a semelhan�a flagrante 

corn fragmentos texteis bizantinos do Victoria and Albert Museum, Lon· 

dres, ou do National Design Museum de Nova lorque, entre outros 

exemplos que poderfamos citar. 

A semelhante conclusao, chegamos, ao analisar os dais leoes afron· 

tados em torno da Arvore do Vida, numa composi�ao que tera grande 

sucesso na simb61ica romanica. Esculpidos corn grande rigor pelas linhas 

anat6micas, num claro sentido naturalista, ainda que mal conseguido, 

os leoes apresentam semelhan�as flagrantes corn solu�oes analogas 

1. 

Fragmento de pilar. 
sec. IX·X. calcario. 
Casa dos Bicos, Lisboa. 
Foto, Jose Pessoa/0.D.F./I.P.M. 

2. 

Fragmento de pilar. 
Sec. 1x-x. calcario. 
Antigo Convento 
de s. Felix e de St.0 Adriao 
de Chelas. Lisboa. 
Foto, Jose Pessoa/D.D.F./1.P.M. 
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Friso mo�arabe. 
sec. 1x-x. calcario. Antigo 
Convento de S. Felix 
e de St.0 Adriao 
de Chelas, Lisboa. 
Foto, Jose Pessoo/O.O.F./1.P.M. 

de epoca bizantina e novamente corn os tecidos fabricados a partir da 

antiga Constantinopla, coma num fragmento que se conserva no Dio

cezanmuseum de Passau, Alemanha. Este friso tern ainda a particulari

dade de apresentar, na banda inferior, uma decorafao sequencial corn

pasta par hastes de vinha corn folhas e cachos de uva. Este facto, que 

levou muitos historiadores a considerar esta pefa coma visig6tica, pela 

abundante decorafao de cachos de uvas, que se identifica em pefas 

peninsulares dos seculos v a VII, e, no fundo, a representafao simb6-

lica da Eucaristia, num friso que deveria percorrer grande parte de uma 

parede da capela-mor, e um indicador mais do contexto cristao mofa

rabe em que este conjunto foi produzido. 

Significativamente mais pobre que estes exemplares e o fragmento 

de uma cancela em marmore rosado, de proveniencia ainda discutida, 

e que apresenta decorafao geometrica (Sala 2). Apesar de bastante 

mutilada, e uma obra primordial para a caracterizafao do nucleo mofa

rabe da cidade de Lisboa, ainda que as semelhanfas mais fortes se 

encontrem em Santarem, numa pefa identificada no Bairro de Alfange, 

e cuja decorafao central e praticamente identica a do MAC. 

Do periodo romanico conservam-se interessantes testemunhos de 

duas construfoes nas imediafoes de Lisboa, regiao que, a seguir as con

quistas de 1147, foi coberta par uma ampla rede de templos cristaos 

romanicos, de que apenas restam vestigios dispersos - a excepfao da 

se-Catedral de Lisboa e de um numero restrito de igrejas em localida

des pr6ximas. 
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Dais capiteis provenientes de Sintra, corn grande probabilidade da 

lgreja de Sao Pedro do Castelo dos Mauras, apresentam uma composi

fiiO muito comum no chamado Romanico meridional, corn finas hastes, 

muitas vezes presas duas a duas par pergolas, que terminam em amplas 

fol has (Sala 3). Um outro capitel procede da lgreja do Convento de Chelas 

e denota a mesma preocupafaO vegetalista geometrizada, se bem que 

corn um desenho mais elaborado e uma maior preocupafao pela elegan

cia das formas, corn grandes espafos do campo escult6rico par preencher, 

solufao igualmente comum no Romanico da regiao (Sala 3). 

Estes capiteis, a par de um outro que se conserva no Museu Nacio

nal de Arqueologia e igualmente proveniente do extinto Convento 

de Chelas, testemunham a diversidade de solu�oes decorativas adop

tadas pelas varias oficinas escult6ricas da zona de Lisboa, durante 

a segunda metade do seculo XII e inicios do seculo XIII, e revelam 

coma, na maior cidade do Ocidente peninsular, as dominantes com

positivas de Coimbra (entao ca_pital do reino) se mesclaram corn tra

difoes aut6ctones de influencia islamica e outras de clara importa�ao 

transpirenaica, formando uma corrente romanica individualizavel. 

Capitel romanico. 
Sec. XII-XIII. Calcario. 
Capela de Sao Pedro de 
Sintra (?). 
Foto, Jose Pessoa/D.O.F./1.P.M. 

Capitel romanico. 
sec. x11. calcario. Antigo 
Convento de S. Felix 
e de St.0 Adriao 
de Chelas, Lisboa. 
Foto, Jose Pessoo/O.O.F./1.P.M. 
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EPIGRAFIA HEBRAICA 

Lapides funerarias (Nave Sul)

A mais recente das lapides funerarias e certamente aquela que 

ocupa a posi�ao central, no local onde o conjunto de obras de origem 

hebraica se encontra exposto. A sua forma arredondada no cimo e a 

de uma estela funeraria colocada em posi�ao vertical a cabeceira da 

sepultura a que foi destinada. Parece ter sido encontrada no Oep6sito 

da Marinha de Azinheira, freguesia do Seixal, e transferida em 1902 

para o MAC, mas desconhece-se de que localidade seja proveniente. 

A inscri�ao e composta de cinco linhas bem visfveis de caracteres 

hebraicos, corn todos os requintes decorativos de uma escrita que 

se da ao luxo de transpor para a pedra o desenho caracterfstico de 

quern escreve a tinta, manual ou tipograficamente, corn a maxima 

legibilidade. 

O texto diz: (1) Estela de (2) sepulturo do jovem Yehudoh (3) ben 

Rimok que portiu para a suo coso de eternidode no Quinto Feiro ( 4) 29 

de Tishri do ono de 5575 (5) /. (ehuda) B. (en Rimok). A data hebraica 

para o falecimento corresponde a 13 de Outubro de 1814. Esta estela tern 

um ar muito estilizado; o tftulo colocado a cabe�a e de modo simetrico e 

a primeira expressao disso mesmo. Par isto e pelo primor da letra inscul

pida, ela e bem a expressao de um modelo. Esta inscri�ao nao contem 

formulas de voto ou ora�ao em favor do defunto. A expressao par abre

viatura de palavras, em acr6stico, na 2.• linha, e apenas uma expressao 

idiomatica narrativa para indicar o falecimento. o texto diz o essencial

sabre a experiencia antropol6gica da morte e isso e dito em hebraico. 

Mas parece muito s6brio nos ingredientes religiosos, que normalmente 

se exprimem em formulas votivas sabre o alem do falecido. A identi

dade da personagem sepultada aparece indicada, complementarmente 

ao texto, em letras latinas: I. B. O assumir do B de "ben Rimok" coma ini

cial do segundo name e um modo de ver mais ocidental do que hebraico. 

Quern escreve corn outra escrita escreve corn outras conven�oes. 

Jose Augusto Ramos 

Estela de sepultura de 
Abba Marieh e de Isaac 
Hacohen. 
Sec. VI-VII (?}. Pedra 
calcaria epigrafada e 
perfurada devido 
a reaproveitamento 
posterior. Antigo 
Cemiterio Judaico 
de Espiche, Lagos. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

, 

Estela de sepultura de 
Yehudah ben Rimok. 
c. 1814. Pedra calcaria. 
Proveniencia 
desconhecida. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 
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Estela de sepultura de 
Abba Marieh e de Isaac 
Hacohen. Sec. VI-VII {?). 
Pedra calcaria epigrafada 
e perfurada devido 
a reaproveitamento 
posterior. Antigo 
cemiterio judaico 
de Espiche, Lagos. 

A lapide que se situa junta da estela central do lado 

da entrada da igreja-museu tern uma hist6ria que e, em 

varios pontos, solidaria corn a da outra que esta do lado da 

abside. Encontradas em Espiche, Lagos, ambas serao pro

venientes de um antigo cemiterio judaico e conheceram 

ainda uma outra hist6ria comum, ao terem sido aproveita

das para equipar um atelier de ferrador. E dessa utiliza�ao 

que lhes podera ter vindo a tripla serie de buracos parale

los, que poderao ter mesmo chegado a lesar alguma pa rte 

da inscri�ao. lnfelizmente, os textos destas lapides nao 

contem indica�oes de data, coma acontece corn o texto da 

estela central. Na sua primeira publica�ao, S. Schwartz foi 

de opiniao que, par razoes de analogia paleo-epigraficas 

se poderia pensar que estas inscri�oes poderiam provir dos 

seculos VI ou VII da era crista. Desenquadradas coma fica

ram de contextos mais concretos, fica-se corn poucos argu

mentos para se poder apurar uma data de origem destas 

duas inscri£6es. 

Foto, Jose Pessoa/D.D.F./1.RM. 

Quanta a nomenclatura que delas se pode deduzir, a 

do lado da entrada autodenomina-se uma mossebet qeburot, isto e, 

uma estela de sepultura; a do lado da abside, par seu lado diz de 

forma simples e generica zeh hoqqeber, "esta e a sepultura". A pri

meira designa£ao e de algum modo coincidente corn a da estela cen

tral que se define igualmente coma mossebet. No entanto, apesar 

desta partilha de designativo entre a central e uma destas laterais, 

em principio, trata-se de lapides corn fun£6es diferentes. A central e 

uma estela vertical colocada na cabeceira de uma sepultura. As duas 

laterais sao lapides de cobertura de sepultura, pois tanto a forma rec

tangular coma a direc£ao da escrita nelas insculpida assim o indicam. 

O name de mossebet, no seu sentido mais estrito de monumento 
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lftico erecto, aplicar-se-ia preferentemente a lapide central 

de uso vertical. 

o conteudo textual tern, igualmente, aspectos comuns e

interessantes. A lapide do lado da entrada tern duas linhas 

de texto corrido, nas abas exteriores descaidas, e tern uma 

linha central s6 corn abreviaturas de votos endere£ados ao 

defunto. Mas as duas linhas exteriores estao voltadas de 

costas uma para a outra. Nao sao para serem lidas, portanto, 

ambas do mesmo lado. E tendo em conta a abundancia de 

names e designativos de sepultura, e normal que aqui exis

tam duas inscri�oes feitas sucessivamente na mesma pedra, 

para enterramentos diferentes. Uma delas seria de Abba 

Marieh, que e a que esta na parte rebaixada, correndo da 

ponta que tern um buraco em direc£ao da ponta que tern 

dais buracos, isto e, de baixo para cima, segundo a actual 

posi£aO da lapide. Essa diz: Ldpide (estela) de sepulturo de 

Abba Morieh. Estejo a suo a/ma no Eden. Na pa rte rebaixada 

do lado oposto, e correndo de cima para baixo, esta escrito: 

Do Robbi Isaac Hacohen, filho de Yoqhol. Que a sua mem6-

rio sejo de benraa. No espa£o elevado central da lapide, logo a seguir 

aos buracos e tambem de cima para baixo, igualmente, apesar de a pri

meira e parte da segunda letra estarem deterioradas e comidas pelo 

buraco feito, pode ler-se uma frase de votos funebres, em abreviatura de 

acr6stico: Que a sua a/ma sejo atodo no romolhete do vida. Este desejo 

poderia ser o fim da leitura da segunda inscri£aO, em al£ado no centro 

elevado da lapide, mas poderia, eventualmente, ser a parte final de uma 

formula acr6stica pertencente a uma terceira inscri£aO, cujas referencias 

onomasticas, eventualmente breves, poderiam ter desaparecido corn os 

dais buracos rasgados do lado direito, par onde teria que come£ar uma 

hipotetica nova inscri£ao. Este uso da lapide para multiplos enterramen-

Hmciro da 8xposi(iio Permane111e 71 

Estela de sepultura de 
Rabbi Mashnuna, Cohen. 
Sec. VI-VII {?). Pedra 
calcaria epigrafada 
e perfurada, devido 
a reaproveitamento 
posterior. Antigo 
Cemiterio Judaico 
de Espiche, Lagos. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.RM. 



tos e uma hip6tese corn toda a verosimilhan�a, mesmo sem recorrer a 

argumentos de pobreza da comunidade, como fazia S. Schwartz. Deve 

dizer-se que tambem poderia nao ser de descartar uma especie de lei

tura circulante para toda a lapide, considerando-a como uma tlnica ins

cri�ao. Mas esta hip6tese pressuporia uma exagerada acumulafao de 

nomes pr6prios na mesma inscri�ao ftlnebre, o que faz dela uma hip6-

tese menos verosimil. 

A lapide situada do lado da abside, corn um angulo quebrado, 

contem aparentemente uma tlnica inscri�ao e diz (1) Este e a sepulturo 

de Robbi Moshnuno (?) (2) Cohen filho de Korbin. Que a suo a/ma sejo 

otodo no romolhete do vido. A formula final e comum a outra lapide 

de Espiche. Ate as formulas as unem. o nome do defunto, Mashnuna, 

oferece ja alguma dificuldade de leitura. 
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j 
A lapide de uma sinagoga do Porto (Nave Sul)

Directamente da parede de um edificio que tinha sido, na ldade Media 

a sinagoga de Monchique, no Porto, veio, em 1875, para o Museu da Carmo 

a inscri�ao que agora se encontra por cima das lapides funerarias hebrai

cas. Esta inscri�ao e interessante, quer sob o ponto de vista hist6rico, quer 

sob o aspecto literario. o seu texto alude ao facto de a sinagoga de que faz 

parte ter sido construida fora das mural has da cidade, nao obstante o facto 

de se deixar bem sublinhado que aquele que a fez construir, de nome Rabi 

Yehudah, se encontra bem posicionado nos ambientes da corte e de o res

ponsavel local da tarefa, designado como Yehosef ben Arieh, ser tambem 

conhecido e apreciado. O texto das oito linhas e o seguinte: 

1. Alguem poder6 dizer: ,,. Como nao foi resguordodo ,,. umo coso

de tonto nomeodo ,,, no interior de umo murolho? ,,.,,. 

lnscritao da antiga 
Sinagoga do Porto. 
sec. XIV. Granito. Porto.
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 
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2. Mas esse bem sabe ,, .. que tenho um conhecido ,,,. que e reconhe

cido , ... da a/ta estirpe. ""'· 

3. Ele e que me guarda, '' pois me dec/aro ,,. sem sombro de dt.Jvida:

,,. Eu sou muralha. , ... ,,. 

4. O maior entre os Judeus, '' o mais forte dos her6is, ,,,. e quando se

levantam os chefes '' a/i est6 e/e de pe. ,,.,,,. 

5. Benfeitor do seu povo, ,, .. servo de Deus na sua integridade,

edificou uma casa ao seu name ,,,. de pedros de ta/ha. ,,.,,. 

6. Paro o rei e/e e segundo, ,,. a caber;a e contado, ,,. pela sua gran

deza e na presenfa ,,,. de reis ele se ergue. ,,.,,. 

7. Ele e o Rabbi Don Yehudah ,, ben Menir, luz de Judd ,,. e a e/e

compete a autoridade. ,, .. ,. 

8. Par ordem do Rabbi, que ele viva, '' Don Joseph ibn Arieh,

encarregado e chefe para a tarefa. ,,..,,. 

A inscri�ao, bem coma a respectiva sinagoga, poderao ser da 

segunda metade do seculo XIV. o facto e que esta sinagoga aparece, 

em 1410, entregue em propriedade a Gil Vaz da Cunha. Teria sido nessa 

altura, par qualquer razao, desafectada do culto judaico. O texto subli

nha muito a sensa�ao de seguran�a, real au ambicionada, corn que 

se construiu aquela sinagoga fora do resguardo da muralha citadina. 

O sentimento de seguran�a esta baseado em razoes de fe e na capaci

dade de influencia politica dos patrocinadores. Os nomes dos patrocina

dores podem coincidir corn personagens judaicas do final da 1 _a dinas

tia, se bem que as diferen�as de apelido dificultem uma identifica�ao 

absoluta. 

Literariamente, as oito linhas da inscri�ao estao elaboradas coma 

um poema, constituindo cada linha coma que uma pequena estrofe, 

subdividida em quatro estiquios, que sao perceptfveis, nao s6 pela 

rima interna, mas tambem pelos separadores que servem de cesura ao 
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longo de toda a linha au estrofe e que, na tradu�ao, indicamos par meio 

de um asterisco, assinalando o final da linha au estrofe corn dais aste

riscos. Temos, assim, tres linhas estrofes de quatro estiquios, de rima 

final em ah, outras tres de quatro estiquios - corn rima final em - tsev, e 

duas outras finais de tres estfquios cada, corn rima final em - ah, de nova. 

As rimas internas da linha estrofe sao todas assonantes entre si. Pelos 

asteriscos da tradu�ao se pode ver que as primeiras seis linhas formam 

uma especie de quadra, cada uma, e as duas ultimas formam um 

terceto. Pode nao ser texto de grande requinte literario, mas sempre 

sugere alguma vontade de elabora�ao estilfstica. Os temas tratados na 

inscri�ao foram aqui genericamente referidos e serao estudados mais 

em pormenor no catalogo. 
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NucLEO lsLAMICO 

A amostragem de escultura islamica da colec�ao do MAC e consti

tufda par dais unicos exemplares (Sala 2) - uma placa ornamental 

e um capitel - e e representativa de distintos momentos artfsticos 

do al-Anda/us. Referimo-nos ao final do califado omfada ou ao perf

odo das primeiras taifas, correspondente a atribui�ao cultural da 

placa ornamental e ao perfodo alm6ada, a que filiamos o capitel em 

estudo. 

o painel decorativo, em calcario, provem da Quinta dos Passari

nhos, em Chelas, zona dos arredores de Lisboa que tern fornecido 

pedras lavradas de atribui�ao mo�arabe. A face oposta a decorada 

corn composi�ao incisa de cariz islamico foi aproveitada para brasao 

de armas, o que provocou a sua parcial mutila�ao. Executada a trepano 

e bastante desgastada, a pe�a deixa ainda perceber a utiliza�ao da 

Tsabel Cristina Femandes 

Placa ornamental 
islamica, reaproveitada 
na face posterior corn 
brasao de armas. 
Finais do sec. x-1.• metade 
do sec. XI. Pedra calcaria. 
Quinta dos Passarinhos, 
Chelas, Lisboa. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

tecnica do biselamento central do fio ornamental, presente nalguns Placa ornamental 
islamica-frente e verso. 

trechos de paineis de Madina( al-Zahra. 0 desenvolvimento da esti· Foto, HenriqueRuos. 

liza�ao faz-se a partir de uma estrela de oito pontas e de caulfculos 

unidos par n6s que originam la�arias e enrolamentos simetricos, em 

profusa harmonia geometrica. 

A exuberancia decorativa e o refinamento da representa�ao geome

trica e fitom6rfica marcaram as oficinas da Cordova califal, cuja expres· 

sao maxima se encontra no palacio de Madinat al-Zahra. A preocupa· 

�ao ostentat6ria do califado, reflexo de uma persistente necessidade de 

legitima�ao do poder, acabaria par estimular a forma�ao de uma nova 

linguagem artfstica. Nela se fundem influencias orientais e todo um 

repert6rio criativo, inovador, destinado a legendar a forte carga simb6-

lica dos ambientes aulicos cordoveses. Estamos perante uma produfao 

que, se por um lado, se aproxima desta linha artistica nalguns aspec

tos tecnicos e estilfsticos, por outro, denota solu�oes de grande apu

ramento geometrico, sem o recurso a densa e minuciosa representa�ao 
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de frutos, flares e folhas, 

tao ao gosto do califal 

pleno. E de aceitar a exis-

tencia de oficinas locais de 

talhe que produziam para as novas 

elites, corn particular destaque para 

os reinos taifas, empenhados na 

imita!:ao das gl6rias califais. 

O capitel, em rocha de cor negra, 

de proveniencia desconhecida, e 

de linhas s6brias e propor£6es equi-

capitel islamico libradas, integravel no grupo de produ£6es alm6adas de tipo corin-
(almoada). 
sec. x11. sasalto. tizante. Muito mais raros do que os comp6sitos, estes capiteis estao 
Proveniencia desconhecida. 
Foto,JosePessoo/0.0.F./1.P.M. representados na Alhambra de Granada. 0 exemplar do MAC exibe cesto 

cilfndrico, corn duas filas de oito folhas de acanto lisas, sulcadas por 

incisao central e dispostas de forma contrapeada. A parte superior de 

cada folha e arredondada, projectando a sua ligeira curvatura no sen

tido descendente. O abaco, de altura reduzida, mostra planta em forma 

de cruz, corn bra£OS curvos, inscrita num quadrado. Desenvolve-se num 

s6 piso: as volutas nascem de duas palmas, a partir da fiada superior 

das folhas do cesto e enrolam-se em espiral. 

o facto de desconhecermos em absoluto o itinerario d9 pe£a

aumenta as duvidas e nao nos deixa outra alternativa senao a da ana

lise estilistica. A pequena altura do abaco pode ser Iida como uma 

caracteristica tardia, presente em exemplares alm6adas norte-africa

nos. No entanto, outros aspectos sao de avaliar, conducentes talvez a 

uma atribui�ao cronol6gica mais recuada: a singularidade das solu!:6es 

corintizantes para este tipo de capitel, a filia1:ao, por alguns autores, do 

ressurgimento das folhas de acanto ao perfodo almoravida, bem como 
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o uso de meandros de folhas de acanto. Seja

como for, e no perfodo alm6ada que as folhas 

lisas de acanto e os meandros por elas formados 

encontram o seu apogeu e que o calatos cilfn

drico se afirma. Com as limita£6es a que ja aludi

mos, parece-nos coerente propor para esta pe£a 

uma data�ao precoce dentro da fase alm6ada, que 

nao ira alem do sec. XII. 

Na Sala 2 esta tambem exposta uma lapide 

sepulcral, fracturada na parte superior e nos lados, 

que foi encontrada junto a capela de Nossa senhora 

da Cola (Ourique). De acordo corn A. R. Nykl, que a 

estudou em 1941, o texto epigrafado devia constar de seis 

linhas, das quais s6 quatro se conservam. A sua tradu£ao e a  seguinte: 

"{Esta ea sepu/turo de .. .] fo/eceu, 

a miseric6rdio de Deus sejo sabre ele e 

sabre a tslaa, no noite de [luo cheio] 

no metode do mes DhtJ - ga'do

ono de seis e oitento e quotracentas"

A data corresponde a quarta-feira, 7 de Dezembro de 1093.
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Lapide sepulcral 
islamica. 1093. Xisto. 
Castro da Cola, Ourique. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 



EscuLTURA G6TICA 

o acervo de obras escult6ricas do periodo g6tico do MAC e um dos

mais ricos, quer sob o aspecto quantitativo, quer qualitativo, e merece 

uma aten£ao especial par parte dos visitantes e estudiosos da Hist6ria 

da Arte e da Epigrafia. Nao abordaremos aqui as questoes relacionadas 

corn a leitura epigrafica (tratadas noutro capftulo), mas sim questoes 

de ordem estetica e iconografica inerentes aos objectos de interesse 

artfstico. 

Busto de um rei 

uma das mais curiosas obras em exposi£ao e o busto de um 

monarca (Sala 3), esculpido em vulto perfeito e identificado coma 

sendo a representa�ao do rei D. Afonso Henriques (1111-t11 ss). 

Pouco se sabe sabre a hist6ria desta pe£a, apenas que foi trazida da 

Alca�ova de 5antarem para o MAC par Joaquim Possid6nio Narciso 

da Silva, em 1866. Desde entao, esta obra tern sido apresentada 

em diversas exposi�oes, quer nacionais, quer estrangeiras, sendo-lhe 

reconhecido o caracter altamente representativo e emblematico do 

poder regio nos primeiros tempos da nacionalidade. A sua importan

cia reside, sobretudo, no facto de ser uma das raras representa£6es de 

um dos reis portugueses da ldade Media. Apenas D. Afonso Henriques 

aparece representado em escultura de vulto, provavelmente na obra 

aqui em estudo e noutro exemplar, de fei£ao mais arcaica e simplifi

cada, pertencente a lgreja de 5. Pedro de Rates. De todos os restan

tes monarcas medievais nao nos chegaram quaisquer representa£6es 

deste tipo. 

o rei, em posi�ao hieratica e frontal, coma convem as imagens

do poder temporal e espiritual, desde tempos ancestrais, apresenta-se 

barbado e coroado. A juntar a coroa, apresenta outras insignias do 

poder real e da soberania: o manta, a cruz e a  espada. 

Carla Varela Fernandes 

Santa Catarina de 

Alexandria. Escultura 
de vulto perfeito. 
2.• metade do sec. xv. 
Calcario de 
An�a/Portunhos corn 
vestigios de policromia e 
douramento. Proveniencia 
desconhecida. 
Foto: Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 
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Escu/tura de um rei 

medieval. Escultura de 
vulto perfeito. Sec. Xlll
·XIV. P6rfiro. Porta da
Alca�ova de Santarem.
Foto: Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

Estes atributos iconograficos expres

sam, no seu conjunto, a imagem ou 

espelho das fun�oes e atribui�oes dos 

reis medievais. A coroa, sfmbolo por 

excelencia do poder regio, aludindo 

a cerim6nia da Sagra�ao/Coroa�ao, a

qual se junta o manto purpura (aqui 

sem qualquer policromia) e preso por 

um enigmatico colar de contas; a cruz, 

sfmbolo do rei como chefe e defensor 

da sua lgreja, eleito por Deus e ungido 

pelos ministros do culto, chefe maximo, 

a um tempo, espiritual e temporal; a 

espada "da justi�a e da guerra", o atri

buto mais destacado nesta obra, lem

brando a missao fundamental do rei 

cristao em tempos de Cruzada - a con

quista das terras aos infieis e conse

quente alargamento da Cristandade. 

Retrato idealizado, e, sob o ponto 

de vista plastico, uma obra reveladora 

de tentativas de aproxima�ao a um 

naturalismo g6tico, expresso na deli

nea�ao das maos, corn dedos articulados, desdobramento dos paneja

mentos do manto e caracteriza�ao dos cabelos, anelados e corn recurso 

ao uso do trepano, caracterfsticas que nos remetem para uma cronolo

gia avan�ada: pelo menos, dos meados do sec. XIII, sendo, portanto, 

um retrato p6stumo, se sustentarmos a hip6tese de se tratar de uma 

representa�ao de Afonso I. 
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Escultura devocional 

o capftulo da escultura de vulto

corn caracter devocional esta repre

sentado por duas imagens quatro

centistas. A imagem de Santo Antao 

(Sala 5), datavel do seculo xv, es

culpida em calcario brando e corn 

vestfgios em policromia, em tons 

de amarelo e ocre. o santo anciao, 

abade, eremita, exorcista e curan

deiro, conheceu, ao longo da Baixa 

ldade Media, uma notavel popula

ridade e devo�ao adstrita ao seu 

poder como santo protector contra as 

pestes ( em especial, a doen�a conhe

cida como "mal dos ardentes") e pro

tector da pecuaria. Chegaram ate n6s 

um favorecido numero de imagens 

quatrocentistas deste santo, carac

terizadas iconograficamente pelos 

mesmos atributos: habito dos Anto

ninos, o bordao em forma de Tau, o 

porco e a sineta e, por vezes, o livro. 

E corn esses atributos identificativos 

(exceptuando o livro), e fisionomica

mente como um anciao de respeita

veis barbas (segundo a lenda, tera 

morrido corn mais de cem anos de 

idade), que se representa o Santo 

Santo Antao. 

Escultura de vulto perfeito. 
sec. xv. Pedra calcaria 
corn vestigios de 
policromia. Oficinas de 
Coimbra(?). Proveniencia 
desconhecida. 
Foto: Jose Pessoa/O.O.F./1.P.M. 
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Ressurreifiio de cristo. 
Placa de um conjunto 
retabular corn cenas da 
vida de Cristo, esculpido 
em relevo. 
Meados do sec. XV. 
Alabastro corn vestigios 
de policromia e 
douramento. Oficinas de 
Nottingham, lnglaterra. 
Proveniencia desconhecida. 
Foto: Jose Pessoo/0.0.F./I.P.M. 
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Antao do MAC, na sua fei�ao rude e algo atarracada, safda das maos de 

um escultor ou oficina secundaria, ou de irradia�ao do ciclo dos grandes 

Mestres de Coimbra, da centuria de Quatrocentos. 

Tambem esculpida em calcario brando da regiao de Coimbra e, pro

vavelmente, originaria de oficinas do mesmo centro produtor (Coim

bra), e a  imagem de vulto que representa Santa Catarina de Alexandria 

(Sala 3). Apesar de nao se filiar nos nucleos dos mestres quatrocentistas 

identificados pela historiografia da Arte nacional (mestres Joao Afonso, 

Diogo Pires-o-Velho, Gil Eanes e alguns "obscuros" monogramistas), 

trata-se de uma obra reveladora de boa qualidade escult6rica, bem pro

porcionada, desenvolta na concep�ao de alguns elementos (em espe

cial, a cabeleira anelada e farta) e de acordo corn os figurinos mais tipi

ficados da imaginaria coeva. Apresenta ainda vestfgios de policromia 

e esta parcialmente fragmentada, faltando-lhe a espada, que se dispu

nha ligeiramente na diagonal, ao longo do vestido e manto, assentando 

na cabe�a do imperador Maximiano. Este encontra-se representado sob 

a forma de um busto, sujeitado e vencido aos seus pes, em tamanho 

diminuto, puxando a barba corn as maos, em sinal de sofrimento. 

A figura apresenta-se em posi�ao frontal, envergando um vestido 

muito justo na cintura e envolto por amplo manta que tra�a a frente. 

O rosto e arredondado e cheio, pouco expressivo e delicado. Na cabe�a, 

apresenta, ainda, fragmentos da coroa que lhe cingia os cabelos, alu

dindo a sua condi�ao de princesa. 

lgualmente importantes no quadro da escultura devocional desse 

mesmo seculo e destinadas a enriquecer capelas e oratorios, sao as 

placas de alabastro, esculpidas em baixo e media relevo, conhecidas 

vulgarmente por Alabastros de Nottingham (Sala 5), revelando de ime

diato o material em que foram esculpidas e a origem inglesa. O con

junto do MAC e talvez um dos mais representativos e importantes entre 
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os exemplares que ainda podemos encontrar no nosso pais. O conjunto 

compoe-se de quatro placas rectangulares, ainda corn fragmentos das 

molduras petreas originais (estas de requintado efeito escult6rico, de 

gosto flamejante), e constituem parte de um conjunto de "m6dulos" 

mais vasto, que formaria originalmente um retabulo. Narram cenas da 

Paixao e Ressurrei£ao de Cristo, a saber: Beijo de Judas e Prisoo de 

Cristo; Flagelafao; Deposifao no TtJmulo e Ressurreifdo. o ciclo esta 

incompleto, faltando, pelo menos, a placa alusiva a Crucificafao de 

Cristo. 

As muitas figuras dispoem-se apertadamente dentro do limite do 

campo escult6rico, sao esguias e elegantes, magistralmente tratadas, 

corn as cabe£as retratadas de forma padronizada. Subsistem ainda ves

tigios de cromatismo e douramento. 

Este conjunto de quatro placas, esculpidas e policromadas, consti

tui uma das mais interessantes obras entre os exemplares do MAC e 

insere-se, juntamente corn outros exemplares semelhantes nas tema

ticas, figurinos e relevos (dispersos por museus e igrejas nacionais, bem 

como noutros paises do espa�o europeu), num universo abrangente de 

obras realizadas expressamente para exporta�ao, entre os finais do sec. 

XIV e primeira metade do sec. XVI. Sao oriundas de oficinas inglesas, 

sedeadas em varias cidades (perto dos centros extractores de alabas

tro ), sendo as mais conhecidas as da cidade de Nottingham. 

Escultura tumular 

No que se refere a escultura tumular g6tica, o MAC possui um 

acervo de inestimavel valor a todos os nfveis (Sala 3). 

Dentro das tipologias tumulares do seculo XIV, ganham especial 

relevo, pelo seu caracter predominantemente nacional, os tumulos corn 

representa�oes de ca�adas ao javali. No tumulo de Fernao Sanches, 
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filho bastardo do rei D. Dinis, esculpido em medio e alto relevo, repre

senta-se a inquietante cena da ca�ada, onde o regio bastardo acomete 

o porco selvagem na posi�ao de motor de Justa. A ladea-lo, outros

homens tocam buzinas, trepam as arvores mais pr6ximas ou seguram 

um falcao, associando-lhes ainda pequenos caes, correndo em direc�ao 

a presa. A cena relaciona-se corn uma das principais actividades da 

nobreza em tempos de paz e nao deixa de ter uma conota£ao simb6-

lica de luta entre o Bern e o Mai, sendo o porco montes entendido, 

nesses tempos, como uma das muitas encarna�oes do dem6nio. Nos 

faciais menores relevam-se cenas religiosas -Anunciafoo e Calvdrio - o 

inicio e o fim da vida de Cristo, simbolizando nesta conjuntura funebre 

o ciclo da vida como passagem efemera e a devo�ao de quern aqui foi

inumado. A concep�ao plastica das figuras revela maneirismos pr6prio 

da epoca e da oficina, em especial no requebro dos corpos e nas indu

mentarias, pr6prias da gramatica escult6rica trecentista. 

Na estatua jacente, posicionada em decubito lateral direito, Fernao 

Sanches apresenta-se vestido a moda da carte, corn longo manta tra�ado 

a frente e produzindo um dinamico efeito de pregas; a espada, embai

nhada, repousa sobre a tampa do sarc6fago. uma das maos esta colocada 

sob a cabe�a e esta assenta sobre duas almofadas, enquadradas por um 

baldaquino arquitectural. Longos e frisados, os cabelos e a barba reve

lam a moda do seculo em que viveu. Os olhos fechados e a expressao 

tranquila dizem-nos que o cavaleiro nao esta morto, mas adormecido, 

aguardando o Dia do Juizo. Amparam-no dois anjos turiferarios, reclina

dos sobre a tampa e, aos pes, o fiel mastim. No rebordo da tampa, uma 

inscri�ao epigrafica posterior (sec. XV) identifica o tumulado, entre os 

escudos de armas de Fernao Sanches. 

O tumulo trecentista identificado como tendo pertencido a D. Cons

tan�a Manuel (t13457), primeira mulher de D. Pedro I e mae do rei
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D. Fernando I, levanta alguns problemas de identifica£ciO e leitura (Solo

3). Esteve inicialmente na lgreja de S. Domingos de Santarem, sendo 

depois trasladado por ordem do seu filho para a lgreja des. Francisco da 

mesma cidade. Tera sido trazido para o MAC na mesma altura em que 

deu entrada o tumulo de D. Fernando I, por vontade de Possid6nio da 

Silva. Junto corn a area, veio uma tarn pa sepulcral corn estatua jacente 

de um cavaleiro, o que, a partida nos podera indicar que uma e outra 

pe£a nao pertencem ao mesmo monumento funerario. 

A area e esculpida nas quatro faces, os dois faciais maiores e o 

facial dos pes, corn figuras de freiras e trades dominicanos sob nichos 

Tumulo de o. Fer nao compostos por arquivoltas em arco polilobado. Os nichos sao separados 
Sanc hes. 
1.• metade do sec. xiv. entre si por torres pinaculares e o espa£o entre elas esta preenchido 
Granito. Antigo Convento 
des. Domingos de por delicada arcaria trilobada. As figuras gesticulam e seguram livros e 
Santa rem . 
Fata,fasePessaa/0.0.F./1.P.M. outros objectos, animadas pela conversa£ciO que se faz aos pares. Na 
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testeira, representam-se dois momentos relacionados corn a confissao 

dos pecados e corn a Eucoristio: na primeira cena, uma figura coroada 

ajoelha-se em atitude de humildade, aos pes de um sacerdote. Este 

ultimo, em frente ao setual, inclina-se sobre as paginas de um livro 

aberto. Na outra, dois religiosos no momenta da eleva�ao da h6stia. 

Tratam-se de dois importantes momentos de prepara(ao da "boa 

morte", segundo os conceitos medievais . 

Pese o mau estado de conserva�ao, quer o repert6rio estetico quer 

a iconografia deste tumulo possuem paralelos evidentes corn o tumulo 

de D. Dinis (c.1325- Mosteiro de Odivelas). Parece ter havido a transpo

si�ao do figurino de um para o outro, nao obstante as figuras do tumulo 

do monarca revelarem uma melhor qualidade plastica. 

A tampa de sarc6fago supracitada, corn estatua jacente de cavaleiro 

desconhecido, constitui ainda um enigma face a sua desejada identi-
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Ar ca sepulcral da rainha 
D. constan�a Manuel (?).
1.' metade do sec. XIV. 

Calcario. Antigo Convento
de S. Domingos de 
santarem.
Fata, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 



Tampa sepulcral corn 
estatua jacente de um 
cavaleiro. 
Sec. XIII-XIV. Pedra 
calcaria. Convento de s. 
Francisco de Santarem ('). 
Foto, Jost! Pessoo/D.D.f/1.P.M. 

fica�ao (Solo 3). Parcialmente mutilada e muito desgastada, a figura 

representa um homem barbado e de longos cabelos, tratados corn 

sumario desenho. O manto e preso sobre o peito por um firmal circular 

e uma das maos segura a espada, distendida sobre o corpo do cava

leiro. A ladea-lo, fragmentos de dois anjos, um deles ajoelhado (como 

estao alguns anjos do tumulo de D. Pedro I), e o outro ja pouco indica 

sobre a sua inicial posi�ao ou forma. A cabe�a assenta em duas almo

fadas sem qualquer decora�ao, ao lado das quais ainda se observam 

fragmentos do que tera sido um baldaquino, hoje totalmente desa

parecido. o rebordo da tampa e 

decorado corn pequenos meda

lhoes quadrilobados, onde se 

inserem escudos, muito dete

riorados, e onde originalmente 

existiriam brasoes corn as armas 

do cavaleiro. Nos espa�os entre 

os medalhoes, relevam-se super

ficialmente motivos florais em 

padrao repetitivo. Na testeira da 

tampa, e ja incompleta, uma 

figura de anjo psicopompo trans

porta a alma do cavaleiro, repre

sentada materialmente por uma 

figurinha desnuda. 

A obra mais extraordinaria 

deste conjunto tumular do sec. 

XIV, e talvez uma das mais inte

ressantes ao nivel europeu, e 

o tumulo do rei D. Fernando I
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(134S-t1383) (Solo 3). Realizado nos anos finais da centuria, deveria 

estar totalmente acabado a data do ultimo testamento do rei (1382), 

no qual manda que se fa�a um pano para o cobrir. Este moimento, de 

grandes dimensoes e monumentalidade, lavrado em calcario brando, 

foi feito para ser colocado no coro alto da lgreja de S. Francisco de 

santarem, obra tambem encomendada pelo monarca. Foi trazido para 

o MAC, em 1876, por se encontrar ao abandono e em mau estado de

conserva�ao, correndo serios riscos de destrui�ao total. 

Morfologicamente, e constitufdo por area e tampa em forma trape

zoidal, nao possui estatua jacente e apresenta todas as faces decoradas: 

na testeira narram-se cenas da vida e milagres de 5. Francisco de Assis, 

corn especial relevo para a Estigmotizaroo, onde o santo aparece em 

grande destaque, recebendo do serafim, esculpido na tampa, os estig

mas. A iconografia franciscana e aqui plenamente justificada pela devo

�ao especial do monarca pelo Poverello e pelo facto de ser, ele mesmo, 

professo na Ordem Terceira de Sao Francisco. 

Nos restantes faciais da area, representam-se grandes brasoes dos 

Manueis (linhagem de D. Constan�a Manuel, mae do rei) e na tampa 

Ro1ciro cla Exposi<;.io Permanente 91 

, 

Pormenor da tampa do 
tumulo do rei 
D. Fernando I. 
1380-1383. Pedra 
calcaria. convento de 
S. Francisco de Santarem. 
Foto, Jost! Pessoo/D.D.f/1.P.M. 



Pormenor da area 
sepulcral do tumulo do 
Rei D. Fernando I. 
1380-1383. Pedra 
calcaria. Convento de 
s. Francisco de Santarem.
Fote, Jose Pessoo/O.O.F./1.P.M. 

(faciais e topo) escudos de Portugal (armas de 

D. Fernando e da sua linhagem paterna), bem como

medalhoes onde se podem ver bustos de Cristo,

de s. Pedro e 5. Paulo, de um rei (provavelmente

D. Fernando) e figuras nao identificadas. A ladear

os escudos da area, varias figuras de bispos, carde-

, ais, trades, treira e leigos, numa hipotetica repre

senta�ao da sociedade portuguesa no limiar de 

Trezentos. 

Mais curioso e invulgar, quando comparado 

corn a tumularia coeva, e a presen�a de animais 

e seres fantasticos, mirabilia inusitada e perturba

dora, que povoa os espa�os entre os medalhoes. Sao criaturas hibri

das, truto de elevada imagina�ao, inspiradas provavelmente nas figu

ras marginais de codices iluminados. Fora dos espa�os circunscritos e 

ordenados, elas sao a alusao ao baixo mundo, ao lugar da desordem e 

do caos, dos pesadelos mais terriveis, e permitem aos escultores "diva

gar" por entre temas "livres", de caracter criador. No meio destas cria

turas fabulosas e tambem fora dos medalhoes, uma (mica cena parece 

reportar-se ao mundo real: o fisico ou alquimista, sentado numa cadeira 

e amarrado por uma corda a uma grande pedra, segura corn as maos 

a ambula, em grande destaque. O espa�o em que se insere representa 

um laborat6rio, preenchido por prateleiras corn trascos e poles de dife

rentes formas. Esta cena, (mica no genera na escultura tumular portu

guesa, parece espelhar uma condena�ao das praticas alquimicas, ou 

mesmo de alguns fisicos ( qui�a judeus, tendo em aten�ao o barrete que 

cobre a cabe�a da personagem). 

uma tampa corn estatua jacente de um religioso tern sido unani

memente identificada como tendo pertencido ao antigo tumulo de 

92 �luseu t\rqueol6gico do Carmo 

s. Frei Gil de Santarem, trade do convento de S. Domingos da mesma

cidade, medico, tradutor de arabe, Prior Geral da Provincia, corn exis

tencia documentada entre 1190-1264/ 6S (Sala 3). Contemporaneo

ainda de s. Domingos, de Gusmao, conheceu elevada reputa�ao no

seu tempo, quer em Portugal, quer em Espanha, Fran�a e Italia.

Envolto em lenda e misterio, a sua hagiografia ficou associada ao

aprendizado nas Grutas de Toledo (ensino da alquimia e outras "cien

cias obscuras") e ao pacto corn o Diabo (importante tema da patris

tica medieval), conseguindo mais tarde resgatar a sua alma por inter

cessao da Virgem Maria. A iconografia do santo escalabitano, variavel

consoante as epocas, privilegia os atributos que o caracterizam como

trade dominicano (habito da Ordem e livro dos Evangelhos), como

Provincial (bordao), e como vencedor das for�as enganadoras do Mai

(dem6nio).
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Tampa do Tumulo de 
S. Frei Gil de Santarem.
Finais do sec. XIV-inicios
do sec. xv. Pedra calcaria.
Antigo Convento de 
S. Domingos de Santarem. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 



Tumulo de Frei 
Gon�alo de Sousa. 
1. • metade do sec. XV.
Pedra calcaria.
Convento de Cristo
de Tomar.
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

Esta estatua jacente, executada mais de cem anos ap6s a morte de 

s. Frei Gil (sec. XIV ou infcios do sec. XV), representa o santo corn todos

estes atributos, apesar dos estragos infligidos terem danificado algu

mas partes da obra, em especial o bordao. Assenta a cabe(a sobre uma 

almofada cujo lado esquerdo foi aproveitado para esculpir um ediffcio 

em jeito de torre, corn ameias e janelas, uma eventual representa(ao 

idealizada do desaparecido convento de S. Domingos de Santarem. 

A tumularia do sec. xv e aqui representada pelo tumulo de Frei 

Gon�alo de Sousa (Vedor da Fazenda, Chanceler, Alferes-Mor, Comen

dador-Mor da Ordem de Cristo e Privado do Infante D. Henrique), pro

cedente de Tomar (Capela de Santa Catarina do Monte Sinai - Con

vento de Cristo), e composto por area decorada corn escudos heral

dicos e tampa corn estatua jacente (Solo 3). A figura veste o habito 

de freire da Ordem de Cristo (corn a cruz sobre o peito), cujos pane-
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jamentos se distribuem em pregas lineares e simetricas, de vertices 

arredondados, as maos seguram o livro dos Evongelhos e do cinto 

pende a esmoleira. Reclinados sobre a tampa e a proteger o freire, 

dois anjos, ja sem cabe�as, e aos pes, o tradicional cao vigilante. 

A estatua apresenta a "rigidez" comum na escultura funeraria portu

guesa do seculo XV e, iconograficamente privilegiaram-se os atributos 

exaltadores da sua conduta moral e religiosa, enquanto que a curiosa 

inscri�ao que percorre o rebordo da tampa e reveladora da sua proxi

midade e amizade ao Infante D. Henrique. 

o tumulo do Cardeal D. Joao Afonso Esteves da Azambuja (Solo 3),

senhor da confian�a do rei D. Joao I, ocupou diversos e importantes 

cargos religiosos e foi embaixador do rei em Roma. Em 1411, foi nome

ado Cardeal de Roma pelo papa Joao XXIII. Faleceu em Bruges, em 

141 S, e o seu corpo foi trasladado para o Convento de S. Salvador, em 
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Tumulo do cardeal 
D. Joao Afonso Esteves
de Azambuja.
Primeira metade do
sec. xv. Pedra calcaria.
Convento de Sao Salvador,
Lisboa.
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 



Capiteis g6ticos corn 
decora�ao vegetalista. 
Meados do sec. XIV. Pedra 
calcaria. Proveniencia 
desconhecida. 
Foto: Jose Pessoo/0.D.F./t.P.M. 

Lisboa, que havia sido par ele fundado em 1391. o tumulo e decorado 

corn baixos relevos onde se representam atributos cardinalfcios ( chapeu 

e baculo e ceptro) e no rebordo da tampa corre uma inscri�ao corn 

caracteres g6ticos, identificando o tumulado e aludindo aos seus presti

giosos cargos eclesiasticos. Na area, a decora�ao restringe-se, somente, 

ao escudos heraldicos dos senhores da Azambuja. 

Na nave da igreja encontram-se alguns capiteis cronologicamente 

abrangentes (sec. XIII-XV), e de diferentes procedencias, onde se paten-
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teia a evolu�ao do gosto referente aos elementos de escultura de ani

ma�ao arquitect6nica: no sec. XIII e ate meados do sec. XIV, decora�ao 

vegetalista idealizada, muito presa ao suporte e normalmente caracte

rizada par enrolamentos de folhas (crochets); numa etapa final, con

temporanea ou posterior aos capiteis da Se de Lisboa, Mosteiro da Bata

lha e Matriz da Lourinha, representa�oes naturalistas da flora comum, 

delicadamente recortadas, procurando uma certa autonomia relativa

mente ao suporte. 
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EPIGRAFIA MEDIEVAL 
Mario Jo,ge Barroca 

No que respeita a Epigrafia Medieval portuguesa, o MAC e a 

segunda institui£ao museol6gica, a nfvel nacional, corn um total de 24 

inscri£6es anteriores ao ano de 1500, um acervo que apenas e ultrapas

sado, no numero total de pe�as, pelo do Museu Nacional Machado de 

Castro (Coimbra). A importancia deste acervo nao pode deixar de reflec

tir os diferentes conceitos de Arqueologio que pulsavam na sociedade 

portuguesa da segunda metade de Oitocentos, no momenta em que se 

fundou a RAACAP (1863) e se come�ou a formar a colec£ao que esteve 

na origem do seu Museu, logo no ano seguinte. 

Ecoavam ainda as querelas entre ontiqu6rios e orque6/ogos, corn 

aqueles, na esteira do sucesso de Viollet Le Due, a cultivarem o gosto 

pelas ontiguidodes nocionois, demonstrando grande fascfnio pela ldade 

Media, e corn os segundos a privilegiar o estudo dos testemunhos 

materiais, desde as epocas mais remotas, ate ao fim da domina£ao 

romana. A primeira corrente encontrou no Arq.'0 Joaquim Possid6nio 

Narciso da Silva (1806-1896) uma das suas figuras de proa. A segunda 

teve em Jose Leite de Vasconcelos (1858-1941) o seu principal expo

ente. E, neste sentido, e interessante comparar a importancia do acervo 

Epigrafico Medieval (e Moderno) que Possid6nio da Silva conseguiu 

reunir no MAC, corn a insignificancia do patrim6nio epigrafico que, para 

o mesmo perfodo hist6rico, se conserva no Museu Nacional de Arque

ologia. Dir-se-ia que a personalidade dos fundadores das duas insti

tui�oes se plasma no perfil das colec�oes que lograram reunir. Mas a 

importancia do patrim6nio do Museu do Carma nao se mede apenas 

pela quantidade de especimes que aqui se conservam. A sua qualidade 

e igualmente relevante e entre as suas pe£as contam-se alguns monu

mentos epigraficos de importancia nacional. 

A inscri�ao mais antiga e o epitafio de Joao Ramires (Sala 5), o 

primeiro prelado da lgreja de s. Martinho (freg. de Santiago, Lisboa), 
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lnscricao funeraria de 

D. Mo.or[ ... ]. 
Calcario. Proveniencia
desconhecida.
Foto, Jose Pessoa/0.0.F./t.P.M. 



lnscricao tuneraria de 
D. Maria de Arco. 
1249. Calcario. lgreja de 
Santiago, Coimbra. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

falecido a 20 de Janeiro de 1183, trinta e seis anos depois da conquista 

de Lisboa. O letreiro, apesar do seu deficiente estado de conserva�ao, 

nao oferece duvidas de leitura e o tra�ado elegante das suas letras, em 

alfabeto carolino, revela a qualidade da epigrafia da epoca. 

Pertencentes ainda ao sec. XII, temos mais duas inscri�iies (Sala 5): 

o epitafio de Diogo Moniz, datado de 9 de Janeiro de 1191, que Possi

d6nio da Silva recolheu em Porto de M6s; e o epitafio de Pedro Franco, 

falecido a 2 de Maio de 1197, procedente da lgreja de Santiago, em 

Coimbra. Este ultimo, tal como a inscri�ao funeraria de Maria de Arco, 

falecida a 17 de Abril de 1249, encontrava-se embutido na capela-mor 

da lgreja de Santiago, que foi parcialmente demolida em 1861, quando 

se procedeu ao alargamento da Rua Ferreira Borges. As duas lapides, 

que espelham a qualidade do atelier epigrafico coimbrao, foram reco

lhidas pelo erudito Joao Correia Ayres de Campos, do lnstituto de Coim

bra, que acabaria por as ceder ao MAC. 

Para alem do epitafio de Maria de Arco, o sec. XIII esta representado 

apenas por outra lapide, ainda de conteudo funerario: o epitafio de Este

vao Fernandes, Tabeliao de Lisboa, que morreu em 1287 e foi enterrado 

na desaparecida lgreja de s. Joao da Pra�a (Sala 5). Esta pequena inscri

�ao, gravada em placa de marmore, e a unica epfgrafe deste Museu que 
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nao utiliza suporte calcario e teve um percurso atribulado. Apareceu, pela 

primeira vez, em 1899, altura em que foi estudada por Augusto Vieira da 

Silva, mas pouco depois perdeu-se o seu rasto. Voltou a ser recuperada 

em 1925, quando se procedia a obras no Campo das Cebolas, tendo sido 

oferecida ao MAC, onde hoje se conserva. 

Se o sec. XIII conta corn apenas duas inscri�oes, melhor represen

tada esta a centuria seguinte. Com efeito, ao sec. XIV pertencem sete 

epfgrafes, e algumas delas de importancia nacional (Sala 3). E o caso 

da inscri�ao do tumulo do infante D. Fernao Sanches, filho bastardo 

de D. Dinis, falecido entre 1329 e 1335, cujo tumulo, corn estatua 

jacente, apresenta o lateral ornamentado corn uma cena cinegetica -

uma ca�ada ao javali, tema que alcan�ou sucesso entre certos meios 

nobilitados da sociedade portuguesa de Trezentos. O monumento foi 

recolhido, por Possid6nio da Silva, no Convento des. Domingos (Santa

rem), em 1866, escassos dois anos depois da abertura do MAC. Apesar 

das mutila�oes que sofreu ao longo dos tempos, e perceptfvel a quali

dade do moimento do Bastardo Regio, pe�a importante na tumularia 

portuguesa de Trezentos (Sala 3). 

Mas, de todos os monumentos do sec. XIV, aquele que merece 

mais destaque e, obviamente, o tumulo de D. Fernando I (Sala 3). 

lnscricao funeraria de 
Estev�o Fernandes, 
Tabeliao de Lisboa. 
1287. Marmore. lgreja de 
s. Joao da Pra�a, Lisboa. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 
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Pormenor da inscri�ao 
epigrafica do tllmulo 
de o. Fernao Sanches. 
Sec. XIV. Calcario. Antigo 
Convento de 5. Domingos 
de Santarem. 
Foto, Jose Pessoo/O.O.F./1.P.M. 

0 monarca, que faleceu em 22 de Outubro de 1383, foi enterrado num 

sarc6fago encomendado par si (coma se depreende do seu segundo 

testamento), o qual deve ter sido criado entre 1378 e 1383. Na area e 

na tampa predomina a decorafao heraldica, alternando-se os escudos 

de Portugal (de seu pai, D. Pedro I) e dos Manueis (de sua mae, 

D. Constan�a Manuel).

Mas, se o sarc6fago e do sec. XIV, ja a inscri�ao, gravada ao

longo da sec�ao lateral da tampa, em caracteres g6ticos minuscu

los e angulosos, tera sido acrescentada apenas no Sec. XV. Nela se 

regista: 

[AQU1 1,v. o] MlJY : \"OBRE : REY : DON FERl'l'ANDO : FTLHO DO 

MUT NOBRE : REY : DON PEDRO : E (M) DA YNFAl\JTE : DON / 

A CO(i\")STAl\JCA : FILI-IA : DE DON YOHAl\J MA1\'U\-IEL : / : Q(u)E 

FYNOU EN LYXBOA: NO (11)ABYTO DE SAN FRANCISCO: FERIA 

Q(u)YNTA: XXII DYAS DE OBTUBRO (Sic): ERA DE MYL: E CCCC 

EXX Y ANOS: 
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0 tumulo encontrava-se no Convento de S. Francisco de Santa

rem, onde o monarca pediu para ser enterrado, ao lado de sua mae, 

e onde Possid6nio da Silva o encontrou a servir de apoio para as 

selas dos militares do Regimento de Cavalaria, tendo-o levado para 

o Carma.

o sec. xv e a centuria melhor representada neste acervo: ao todo, 

onze inscri�oes, algumas pertencentes a pr6pria estrutura arquitect6-

nica do Convento do Carma. Merecem destaque, pela importancia hist6-

rica das suas figuras e pela qualidade plastica dos moimentos, os tumu

los de D. Joao Afonso Esteves da Azambuja e de D. Gon�alo de Sousa 

(Solo 3). o primeiro teve uma carreira eclesiastica recheada de suces

sos, a qual nao serao estranhos os la�os de amizade que o ligaram a 

D. Joao I, de quern, para alem de Desembargador do Pa�o, foi privado 

e conselheiro. A sua carreira eclesiastica come�ou na Colegiada de st.•

Maria da Alca�ova de Santarem, de que foi Prior (1385-87). Foi depois 

Bispo de Silves (1389-91), do Porto (1391-98), de Coimbra (1398-1402) 

Pormenor da inscricao 
epigrafica do tumuio 
do rei D. Fernando I. 
1.• metade do sec. xv. 
Calcario. Convento 
de S. Francisco de 
Santarem. 
Foto, Jose Pessoo/O.O.F./1.P.M. 
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Pormenor da inscri�ao 
funeraria do Cardeal 
D. Joao Afonso Esteves 

da Azambuja. 
Sec. xv. calcario. lgreja de 
Sao Salvador, Lisboa. 
Foro, Jose Pessoo/D.D.f/1.P.M. 

e Arcebispo de Lisboa (1402-15), de que foi o segundo titular. Foi ainda 

Cardeal em Roma, como se regista no seu epitafio: 

AQ(u)1 · .)AZ · 0 MUY · HONRADO · / SENHOn ·DOM· JOJ-IAM · AnCE-

81sPO ·DE· LIXBOA · E · CAnDEAL ·DE· HOMA· BAR0,,1 · SABEDOn 

· E V1(n)TUOSO / ESTE · SOLEMNIZOU · E�t BOLONI-u ·/A SEPuL

TUnA ·DE· SAM· Do,,1u'lcOS · fa1 ·ROMA· HO· M(osTEm)o ·DE· SAM· 

JrnONYMO ·EM· LIXBOA · ESTE ·EM· QUE SE· iVLANDOU · DEITAR 

O seu sarc6fago, corn um dos laterais mutilado, apresenta-se orna

mentado corn o brasao dos senhores da Azambuja (escudo de ouro car

regado corn quatro bandas lisas vermelhas) que, na tampa, e coroado 

pelo chapeu cardinalfcio e acompanhado por um baculo corn crossa vege

talista. 

O segundo monumento quatrocentista digno de nota e o sarc6fago 

de D. Frei Gon�alo de Sousa, falecido em 1469. Para alem de Comen

dador-Mor da Ordem de Cristo, foi privado do Infante D. Henrique, de 

quern foi Vedor da Fazenda, Chanceler e Alferes-Mor. 

O tumulo de D. Gon�alo de Sousa e procedente da Capela de St•. 

Catarina do Monte Sinai, (tambem designada por Capela de st•. Maria 

do Castelo ou por Capela de S. Jorge), que se erguia no terreiro do 

Convento de Cristo, em Tamar. A tampa, corn a sua estatua jacente, 

apresenta uma extensa inscri�ao, em caracteres g6ticos minusculos 

angulosos, onde se elogia D. Gon�alo de Sousa e as virtudes cristas do 

Infante D. Henrique. A area apresenta o brasao dos Sousas do Prado 

(ou Sousas-Chichorro): em campo esquartelado, cinco escudetes em 

cruz (no 1.0 e 4. 0 quadrantes) alternando corn leao rampante (no 2-° 

e 3.0 quadrantes). 
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HERALD I CA 

A colec�ao de pe�as de escultura heraldica do Museu Arqueol6gico 

do carmo e uma das mais significativas, no conjunto dos museus por

tugueses, atendendo ao numero de exemplares, a variedade dos seus 

estilos e utiliza�oes institucionais, bem como a distancia cronol6gica 

entre os exemplares mais antigos e mais recentes. 

Estao representados nesta colec�ao praticamente todos os ramos 

que os especialistas costumam destacar na heraldica, desde a real a 

municipal, passando pela familiar e pela eclesiastica. Caracterizando 

melhor estes diversos capftulos da heraldica, dirfamos ser heraldica real 

a que representa os brasoes de armas e empresas dos diversos mem

bros da Casa Real Portuguesa, municipal a que diz respeito aos conce

lhos e outras entidades da administra�ao autarquica, eclesiastica a ati

nente a pessoas colectivas ligadas a lgreja Cat61ica ou onde se conte

nham elementos representativos de cargos e fun�oes eclesiasticas e 

familiar a que revela a simbologia das famflias. 

As representa�oes heraldicas mais antigas, datando da ldade Media 

(sec. XIV e XV), sao de utiliza�ao funeraria e estao dominantemente dis

pastas em tumulos conservados na capela-mor, 

as restantes estao distribufdas pelas paredes da 

lgreja, sem uma ordena�ao tematica ou crono-

16gica precisa. 

Merecem especial aten�ao as representa

�6es heraldicas que figuram no tumulo do rei 

D. Fernando, pela beleza da sua execu�ao e rigor

de propor�oes (Sala 3). Veem-se af dois brasoes 

de armas, um de Portugal e outro corn as armas 

dos Manueis, de quern o monarca descendia por 

linha feminina. o escudo das armas de Portugal esta 

encimado por uma das mais antigas representa�oes da 

Pedro Sameiro 

Lapide sepulcral de 
Simao Pinto. 
sec. xvi. calcario. 
Proveniencia desconhecida. 
Foto, Jose Pessoo/0.0.F./I.P.M. 

Brasao de armas dos 
Manueis - Tumulo de 
D. Fernando I.
1380-1383. Calcario.
Convento de S. Francisco
de Santarem.
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

Roteiro da Exposicflo Pen11anen1e 107 



coroa real, sendo tambem de notar que D. Fernando foi o primeiro 

rei portugues a fazer profusa utiliza£ao desta insignia nas moedas que 

cunhou. 

Anterior no tempo e o tumulo de D. Fernao Sanches, bastardo do rei 

D. Dinis, em que as armas de Portugal, foram objecto de uma diferen£a

para marcar a sua bastardia (Sala 3). 0 escudo encontra-se esquartelado 

em aspa (dividido por duas linhas que se cruzam em X) e em cada um 

dos campos estao as quinas de Portugal. o esquartelado em aspas nao e 

frequente e devera mesmo ser a mais antiga representa£cio portuguesa, 

embora pela mesma epoca tivesse sido usado na casa real de Castela, 

por D. Fernando Alonso de Valencia, que morreu, em Lisboa, em 1384. 

Nao menos interessante e o escudo figurado no tumulo de Frei Gon

£alo de Sousa (sec. XV). As armas representadas sao as dos Sousas, 

ditos do Prado, alias bem conhecidas, mas o que o torna especialmente 

curioso e o facto de a cruz da Ordem de Cristo se encontrar aposta sobre 

as linhas de parti�ao dos quatro quarteis das armas dos Sousas, espe

cialmente para demonstrar a qualidade de dignitario da ordem perten

cente ao tumulado (Sala 3). 

No domfnio da heraldica eclesiastica, merece especial aten�ao 

o tumulo do cardeal D. Joao Afonso Esteves da Azambuja (1415).

o escudo esta encimado por um chapeu cardinalfcio e ladeado por

um baculo e uma cruz prelatfcia. E uma composi£cio heraldica extre

mamente rica e sugestiva e e a mais antiga representa�ao heraldica 

portuguesa conhecida do "galerum" (Sala 3). 

Ainda na capela-mor merece particular destaque a monumental 

pedra tumular de Fernao Alvares de Andrade, falecido em 1580, corn 

armas dos Andrades, ditos da Anunciada (Sala 3). Aqui, e digna de 

especial men£cio a qualidade da escultura heraldica, notavel pela qua

lidade da estiliza£cio e pelo rigor das propor£6es. 
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Pedra tumular corn 
o brasao de armas 
de D. Fernao Alvares
de Andrade.
1580. Calcario. Convento 
das Freiras da Anunciada, 
Lisboa. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 
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Brasao de armas da 
rainha D. Maria Francisca 
Isabel de Sab6ia, mulher 
de D. Afonso VI 
e de D. Pedro II. 
Finais do sec. XVll-infcios 
do sec. XVIII. Pedra 
policromada e dourada. 
Convento de Santa Cruz 
ou do Santo Crucifixo 
(Francesinhas), Lisboa. 
Foto, Jose Pessoo/0.0.F./I.P.M. 

Ainda na zona das capelas existem duas pe(as polfcromas de 

grande interesse. Uma representa as armas completas da rainha 

D. Maria Francisca Isabel de Sab6ia (Solo 5) e outra, corn a forma de um

"tondo" renascentista, contem, destacadas sobre fundo azul, as armas 

da famflia Carvalho (Solo 2). 

Ja fora das capelas, encontramos uma pedra de armas da ordem 

de s. Domingos, em que a policromia e dada por processo diverse da 

pintura. Trata-se de um embrechado, realizado a partir de marmores 

brancos e negros (Transpto). 

A heraldica dos sec. XVI a XIX esta abundantemente representada 

na zona da nave. A pedra tumular de Simao Pinto revela uma inte

ressante estiliza(ao tardo-renascentista, corn um escudo em cartela 

(Transpto). Merece tambem especial referencia uma pedra de armas 

corn um escudo em lisonja, corn um partido de Portugal mais Henriques 

e de Sas , pela raridade desta forma de escudo (Nave Sul). 

Do sec. XVIII existem varias pedras de armas, envolvidas por cartelas 

barrocas e "rocaille", sobretudo as ultimas de boa execu(ao escult6rica. 

A colec(ao permite a um olhar atento apreciar as linhas de evolu�ao 

dos estilos decorativos aplicados a heraldica, ao longo de varios secu-
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los, designadamente no que respeita a formas e propor(6es do escudo, 

coroas e coroneis, elmos e elementos externos de inten(ao meramente 

decorativa. 

A colec(ao denota um grande ecletismo, em resultado de ter sido 

formada por numerosas incorpora(6es, verificadas ao longo dos anos, 

fruto de dadivas. Como um todo, tern merecido o interesse dos estu

diosos. Afonso de Dornelas, socio eminente da Associa�ao dos Arque6-

logos Portugueses, figura incontornavel na hist6ria da heraldica muni

cipal portuguesa, membro destacado da Comissao de Heraldica desta 

Associa�ao e fundador do Institute Portugues de Heraldica, deixou, nas 

paginas do seu trabalho A Herdldico no Museu do Carma, o primeiro 

inventario heraldico destas colec(oes. lnventario que, de algum modo, 

foi completado, no dominio da epigrafia, pelo estudo de J. M. Cordeiro 

de Sousa lnscriroes Portuguesos no Museu do Carma. 

Encontra-se, actualmente, em fase de acabamento um novo inven

tario da colec(ao, elaborado por membros da Comissao de Heraldica, a 

fim de ser integrado no Catalogo Geral do MAC. 

Pedra de armas corn 
o escudo de Portugal
rodeado por cordao
do habito franciscano.
Sec. xv111. Calcario.
Convento de s. Francisco,
Lisboa.
Foto, Jose Pessoo/0.D.F./I.P.M. 
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EscuLTURA DA EPOCA MoDERNA 

o nucleo de escultura do MAC assume algumas caracterfsticas que e

importante colocar em destaque, para bem se conseguir compreender 

a diversidade, tanto cronol6gica como estilfstica, das varias pe�as que 

o integram.

Trata-se de um nucleo que foi formado ao longo de muitos anos,

cuja origem decorre dos objectivos essenciais que nortearam a fun

da�ao e primeiros anos deste museu, fundamentalmente, devido a 

extraordinaria ac�ao de Possid6nio da Silva e a doa�oes dos s6cios da 

Associa�ao que assim desejavam preservar elementos do patrim6nio, 

muitos dos quais estavam em risco de desaparecimento. 

Como facilmente se compreende, dado o modo como esta colec

�ao foi reunida, e muitas vezes dificil a integra�ao destas pe�as em 

nucleos geograficos de produ(ao, ou mesmo referi-las a um qualquer 

mestre escultor ou oficina, pois que, na maioria dos casos, as pe�as 

aqui reunidas nao possuem uma 16gica tematica, cronol6gica, geogra

fica ou sequer estilfstica. Porem, tal nao deve ser impedimento para a 

sua frui(ao estetica e hist6rica, pois o seu valor e intrfnseco a qualidade 

que patenteiam. 

De um modo geral, para a Epoca Moderna, podemos organizar 

varios nucleos de obras atendendo a cronologia de execu�ao e as suas 

caracterfsticas espedficas. 

Em primeiro lugar, um nucleo de escultura monumental manue

lina que abarca uma cronologia dos finais do sec. XV e primeiras deca

das de Quinhentos. Em seguida, compreendendo um universo crono-

16gico alargado ate finais do sec. XVI, podemos encontrar algumas 

esculturas do Renascimento e do Maneirismo, nao s6 relevos, como 

ate pe�as de fun(ao arquitect6nica, como uma janela de angulo e 

outros elementos igualmente interessantes, nomeadamente capiteis 

e frisos. 

Fernando Grilo 

Fragmento de uma 
composi�ao escult6rica 
representando s. Jorge 
combotendo 
a drogiio. 
Sec. XVI. Marmore. 
Proveniencia desconhecida. 
Foto: Jose Pessoo/D.D.F./t.P.M. 
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Alguns dos exemplares de maior qualidade pertencem ao perfodo 

que geralmente se designa por Barroco e que abarca, como se sabe, 

os seculos xv11 e XVIII. A este conjunto pertencem algumas estatuas, 

tanto em marmore como em madeira, varios vestfgios de decora�ao 

em talha, assim como elementos de decora�ao arquitect6nica e frag

mentos de importante tumularia. 

o MAC dispoe o seu nucleo de escultura, ao longo de diversas areas

do ediffcio, tanto no corpo central da vetusta igreja, hoje a descoberto, 

como no transepto e espafos da antiga cabeceira. 

Do denominado perfodo manuelino, que corresponde, grosso modo, 

a epoca dos monarcas D. Manuel I e D. Joao Ill, encontramos neste 

Museu um tumulo e respectiva montagem, assim como duas janelas, 

uma no exterior (Cruzeiro) e outra guardada no espa�o interno do edi

ffcio (Salo 2), a que se pode juntar outras pe�as de menor importancia. 

O tumulo de Mem de Cerveira (Nave Norte), proveniente da capela 

de Sao Bartolomeu da desaparecida igreja de Sao Domingos de Santarem, 

assume uma tipologia tfpica do estilo manuelino, caracterizando-se pela 

integra�ao numa estrutura parietal, limitada por um arco polilobado, corn 

arquivoltas decoradas corn notavel mestria. Na primeira, o mestre escultor 

a semelhan�a do artista que esculpiu uma das faces do grande portal que 

da acesso a rotunda das capelas imperfeitas do Mosteiro da Batalha, soube 

esculpir corn uma leveza extraordinaria, escavando o miolo da pedra, dese

jando criar transparencia dos motivos vegetalistas e fitom6rficos. Na segunda 

arquivolta, nota-se ja o recurso a um universo decorativo de clara inspira�ao 

nas formas pr6prias do Renascimento, num hibridismo de solu�oes decorati

vas que sao bem a marca distintiva da produ�ao desta epoca. Acima, outro 

arco polilobado, de mais amplas dimensoes, faz a transi�ao para as pilastras 

decoradas corn colunelos que ladeiam o tumulo e que servem de sustenta

culo as mfsulas e baldaquinos, a limitar pequenos nichos, a maneira do que 

114 �1useu Arqueol6gico do Carn10 

acontece nos pilares da nave da lgreja de Santa Maria de Selem, e que pos

sivelmente teriam esculturas de vulto de pequenas dimensoes. 

o jacente do cavaleiro, ainda que sem a area feral Oa desaparecida),

mantem a dignidade da escultura de vulto desta epoca, corn uma rigidez 

de postura bem tfpica, que somente se esbatera depois de mestre Nico

lau Chanterene ter esculpido os notaveis jacentes de D. Afonso Henriques 

e de D. Sancho I, na lgreja do Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. 

Note-se a qualidade dos elementos que constituem a armadura e 

a habilidade corn que o escultor soube sugerir a volumetria das varias 

partes do conjunto e encontramos um escultor de born nfvel. 

, 

Tumulo manuelino do 
cavaleiro Mem cerveira. 
Primeira metade do 
sec. XVI. Calcario. Antigo 
Convento de S. Oomingos 
de Santarem. 
Foto: Jos� Pessoa/0.0.F./1.P.M. 
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Ao mesmo nucleo de obras do Manuelino pertencem duas janelas 

de diferente intenfao, mas pertencentes a cronologias pr6ximas. 

A janela de duplo vao limitado por um mainel central, que se 

encontra integrada no pano de muro acima da entrada da capela-mor, 

constitui um notavel exemplo deste tipo de pe�as, que, um pouco por 

todo o pafs, ainda se podem encontrar, tanto em mosteiros e igrejas 

como em arquitectura civil (Cruzeiro). Estava primeiramente no Mos

teiro de Santa Maria de Belem, de onde foi apeada e recolhida a este 

museu, pela ac(ao bem intencionada de alguns s6cios. 

E constitufda por um arco rebaixado que, a meio, permite a inflexao, 

sublinhando o mainel que divide as duas luzes, enquadrado por dois 

pilares corn o fuste escavado em meia cana e apresentando a caracte

rfstica decora(ao em bolas; apresenta a tipologia decorativa tradicional 

da arte manuelina, corn um realce muito especial para a integra(aO 

de motivos decorativos vegetalistas e fitom6rficos e para a inclusao de 

calabres a ligafao de troncos nodosos no coroamento. 

Assinala-se a presenfa de carrancas na base destes pilares, motivo 

pouco comum neste tipo de pe£a, assim como se deve destacar a pre

sen(a no peitoril de um friso corn decora£ao que lembra ja os motivos 

do Renascimento italiano, ainda que, pela tecnica escult6rica, sejam 

claramente manuelinos, num hibridismo de influencias artfsticas a 

que ja anteriormente nos referimos. A proveniencia assinalada para 

esta pe£a, o Mosteiro de Santa Maria de Belem, em Lisboa, ajuda a

compreensao da boa qualidade de execu£ao dos relevos e erudi�ao de 

alguns dos motivos e permite-nos, igualmente, referi-la ao universo 

de produ£ao dos artistas portugueses e biscainhos que trabalharam 

sob as ordens de Joao de Castilho, entre 1517 e a  decada de vinte de 

Quinhentos, nomeadamente na execu£ao do grande portal em face 

do Tejo. 
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A segunda janela, tendo sido incorporada, provavelmente, na pri

meira epoca do museu, nao esta completa e encontra-se actualmente 

montada na estrutura muraria de um dos absidfolos (Sala 2). 

De proveniencia ainda desconhecida, trata-se de um trabalho data

vel, igualmente, do seculo XVI, embora revele um gosto diferente da 

janela que analisamos anteriormente. Pelo despojamento mais acentu

ado, pelo ritmo da decora£aO e pelas dimensoes, pensamos tratar-se de 

uma janela ou de uma pequena porta de comunica(ao de um ediffcio 

civil. A montagem esta correcta, mas assinala-se a ausencia das bases e 

do coroamento, condignos dos pilares esculpidos corn motivos quadran

gulares, que confeririam acrescentada monumentalidade ao conjunto. 

Janela manuelina. 
Primeira metade 
do sec. XVI. Calcario. 
Mosteiro de Santa Maria 
de Belem 0er6nimos), 
Lisboa. 
Foto, Jose Pessoa/0.0.F./t.P.M. 
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o modo como toda a decora�ao desta janela se

desenvolve, corn a verga recta e a sugestao estili

zada do arco polilobado, decorada corn folhagem 

muito saliente, revela ja uma inspira�ao tardia em 

modelos manuelinos anteriores. 

O conjunto de pe�as do perfodo do Renasci

mento e Maneirismo e composto por varies exem

plares de boa qualidade. 

Pelo rigor arquitect6nico, aliado, a uma boa 

qualidade escult6rica, deve naturalmente desta

car-se uma janela de angulo que teria integrado o 

esp61io do MAC nas decadas finais de Oitocentos, 

proveniente de uma casa particular de Santarem 

(Broro Norte do Tronsepto). A utiliza�ao de capi

teis corintios, aliada ao uso consciente da diversi

dade de suportes, coluna estriada a dois ter�os e 

pilastras estriadas em igual extensao, a sustenta

rem um entablamento correcto, sobrepujado por 

Janela tard6gotica. um friso de recorte abaulado, revelam-nos uma mao erudita e conhe-
Primeira meta de 
do sec. xvi. calcario. cedora das ordens tradicionais. 
Proveniencia desconhecida. 
Foto,Jose Pessoo/0.D.F./t.P.M. Desde a decada de vinte de Quinhentos que, em Portugal, era ja 

possfvel realizar este tipo de obras, embora somente no cfrculo restrito 

de actividade de Nicolau Chanterene, que, a partir de finais desse perf

odo se alarga ao ambito da interven�ao escult6rica de Joao de Ruao e 

seus seguidores mais pr6ximos. 

Contudo, pela tipologia decorativa e pelo desrespeito pelo canon 

pr6prio da ordem, assim como pela introdu�ao no ter�o restante dos 

fustes de decora�ao ja claramente maneirista, leva-nos a colocar a 

execu�ao desta pe�a nas decadas de quarenta ou cinquenta de Qui-
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nhentos, quando o gosto e o conheci

mento dos motives decorativos do Renas

cimento italiano se disseminavam livre

mente pelo nosso pais, aproveitando a 

difusao de novas ideias, a desloca�ao 

de muitos viajantes a Italia e a cres

cente facilidade na circula�ao de estam

pas corn formas da antiguidade classica e 

das obras de arte dos "novos classicos", 

como Miguel Angelo, Rafael, Ticiano e 

outros. 

De data ligeiramente anterior devem 

ser dois relevos que, embora revelando 

igualmente o universe decorative do 

Renascimento, foram executados por 

maos diferentes e cumpriram fun�oes 

diferentes. Ambos esculpidos num cal

cario muito brando, talvez proveniente 

das pedreiras da regiao de An�a, sao pe�as isoladas que lembram o 

lavor de um notavel escultor quinhentista. 

0 primeiro destes relevos, que se encontra incomplete e quebrado 

em Ires segmentos, podera eventualmente ter pertencido a um altar 

de que constituiria o supedaneo (Solo 5). A meio apresenta um mas

carao muito bem esculpido, do qua! partem enrolamentos vegetalistas 

que sao amparados por duas figuras hibridas, retiradas do fecundo 

mundo dos "grotteschi", de que tanto o seculo XVI europeu ira falar. 

A execu�ao e primorosa e nem a erosao desfeiteou a qualidade nota

vel do relevo e a sensibilidade plastica e volumetrica do escultor. Nao 

repugna atribuir esta pe(a a um seguidor directo de mestre Nicolau 

Janela rena scentista. 
Sec. XVI. Calcario. 
Santa rem. 
Foto, Jose Pessoa/D.D.F./t.P.M. 
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Fragmentos de um friso 
escult6rico renascentista 
corn grotescos. 
sec. xv1. Calcario. 
Proveniencia desconhecida. 
Foto, Jose Pessoo/0.0.F./t.P.M. 

Fragmento escult6rico 
corn sereias e brasao 
de armas. 
sec. XVI. Ard6sia. Campo 
das Cebolas, Lisboa. 

Chanterene que tenha vista de perto a execu�ao dos relevos e respec

tivas predelas que este notavel escultor trances concebeu para o cha

mado claustro do Silencio do Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, em 

plena decada de vinte de Quinhentos. 

o relevo seguinte constitui um friso, corn respectivo entablamento

arquitect6nico, provavelmente de influencia j6nica, que apresenta uma 

decora(ci0 vegetalista, corn folhas e flares, executado corn boa quali

dade tecnica e estilfstica, tambem em pedra da regiao de Coimbra. 

Poderia constituir, igualmente, uma parte de um altar ou de um portal 

de capela, dos muitos, que no seculo XVI, a mais esclarecida nobreza 

fez levantar, de Norte a Sul do nosso pais. (Nave Sul). 

Outro relevo desta coleqao, que embora esteja muito mutilado e 

mesmo corn a ausencia de alguns elementos que o constituiam e lhe 

conferiam uniformidade, ainda revela um born escultor. Trata-se de um 

fragmento de um friso corrido, limitado por uma moldura, mas do qual 

nao conhecemos as extremidades. Aqui estao figuradas duas sereias, 

cujas caudas se bifurcam, servindo de tenente a um escudo heraldico 

sustentado por fitas que se prolongam, preenchendo parte do espa�o por 

detras de uma das figuras (Sala 5). Pela disposi�ao e pela presen�a do 

elemento heraldico, que noutro local se analisa, parece-nos tratar-se de 

um friso que serviu uma sepultura, onde as armas do sepultado fariam 

todo o sentido, ou parte constituinte da predela de um altar, um pouco 

Foto, Jose Pessoa/D.D.F./1.P.M. 
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a semelhan�a do que Nicolau Chanterene havia concebido, na decada de 

vinte, na predela do retabulo do Mosteiro de 5. Marcos, junta a Coimbra. 

A escultura e de boa qualidade, sendo de salientar o sentido de 

dinamismo introduzido pelo adejar das fitas e dos cabelos das sereias. 

o recurso a este tipo de imaginario decorativo revela

a erudi�ao do artista e tambem do encomendador e 

nao exclui o sentido mitol6gico de toda a decora(ao 

do restante conjunto de que esta pe�a fazia parte. 

Na Nave Sul da igreja pode ainda ser admirado 

um pequeno "tondo", ou relevo circular, esculpido 

corn grande a vontade, e que representa o busto 

de um homem, provavelmente fazendo parte de um 

retabulo ou de um portal, tanto de igreja como de 

capela interna, dos muitos que se espalham ainda 

hoje pelo nosso pais, ocupando o seu lugar, empar

ceirando corn outro, nos seguintes do arco central. 

Podia igualmente fazer parte de uma qualquer deco

ra�ao de arquitectura civil, isolado ou em conjunto 

corn outros exemplares, como ainda hoje pode ser 

admirado em Coimbra, na casa de Sub-Ripas e na 

chamada Casa do Navia, ou noutros exemplos, tanto 

em Viana do Castelo como noutras regioes. 

O nucleo seguinte de pe(as que decidimos 

destacar tern como balizas cronol6gicas gerais os 

seculos XVII e XVIII e e o mais numeroso de quan

tos ja nos referimos. lntegra um conjunto de obras 

que, de algum modo, sao exemplificativas, ainda 

que em pequena escala, do momenta artfstico 

barroco portugues. 
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Estatua de vulto de 
s. Joao Nepomuceno. 
17 43. Giovanni Ant6nio 
Bellini. Calcario. Ponte 
de Alcantara, Lisboa. 
Foto, Jose Pessoa/0.0.F./I.P.M. 



st.• Antonio. 

Escultura de vulto 
de perfeito. 
sec. XVIII. Marmore. 
Proveniencia desconhecida. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 

Aqui se encontram exemplos de escultura de vulto, 

tanto em pedra como em talha de baixo relevo, em 

pedra, ou madeira, assim como se encontram ainda 

exemplos de tumularia e de elementos arquitect6ni

cos. 

Talvez o mais impressionante exemplo da escultura 

de vulto setecentista que o MAC tern para nos oferecer 

seja constitufdo pela estatua de Soo Jooo Nepomuceno, 

que foi esculpida por Giovanni Antonio Bellini, para 

ornar, em 1743, a ja destrufda ponte de Alcantara, em 

Lisboa (Broro Norte do Tronsepto). 

Artista italiano original de Padua, foi colaborador de 

Ludovice, o importante arquitecto do conjunto monu

mental da Basflica - Palacio de Mafra, talvez por isso 

a sua arte tenha sido depreciada ao longo do tempo, 

sendo sistematicamente relegado para um injusto e 

obscuro piano na produ�ao escult6rica do perfodo. Con

tudo, podem ser-lhe atribufdas obras de grande quali

dade, pois nao s6 se revelou como escultor de figura humana (coma 

bem revelam a pe�a que tratamos e os bustos de Soo Pedro e de Soo 

Paulo que, realizou para a capela-mor da Se de Evora) mas tambem 

a tra�a e execu�ao de retabulos, coma os que lavra para a lgreja do 

Convento do Louri�al, a par de outras esculturas de grande qualidade. 

Da monumental estatua de vu Ito de Soo Jooo Nepomuceno, deve ser 

apreciado o modo como ela se adequa perfeitamente a fun�ao votiva 

que desempenha, estando compositivamente pensada para ocupar um 

local elevado, corn profusao de panejamentos e amplitude de gestos que 

lhe permitem amplificar a sua penetra�ao no espa�o que a rodeia e, por

tanto, melhor atrair a aten�ao e o apre�o do observador. 
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Esculturas de vulto, ainda que de relativamente 

pequenas dimensoes, esculpidas num alabastro acinzen

tado, constituem dais bons exemplos de pe�as pensadas 

para integrarem oratorios ou altares de maiores dimen

soes, podem ser observadas numa das salas interiores. 

Uma representa Santo Antonio, a outra um Santo Di6-

cono, cuja identifica�ao e problematica dado, a ausencia 

de atributos (Solo 5). 

Sao pe�as concebidas por um artista ciente da lin

guagem barroca da escultura de figura humana, que 

bem sabe o recurso ao dinamismo sugerido pelo movi

mento dos panejamentos e pela largueza do gesto. Sao 

obras de um mesmo artista, a que a microcefalia do dia

cono vem ensombrar a qualidade geral, caracterfstica 

que, naturalmente, resulta de um restauro em epoca 

posterior. Concebidas para serem vistas de frente, sem a 

solicita�ao clara ao observador, sao pe�as exemplificati

vas de uma produ�ao muito difundida ao longo de seis

centos e tambem no seculo seguinte, que encontram na sua mediania 

compositiva e plastica a sua principal razao de interesse. 

Continuando nas esculturas de pequena dimensao e revelando o 

nucleo de pe�as de alabastro, uma pequena escultura de vulto de Nossa 

Senhoro do Pilar, que sabemos ter coma proveniencia o Brasil (Solo 5). 

A escultura de Nossa Senhora corn o Menino ao cola esta bem composta, 

ainda que alga hirta, assenta sobre uma coluna corn entase muito pro

nunciada, sobre a qual dois anjinhos ostentam a cruz grega pateirada. 

A base da coluna foi substitufda, num motivo de rara felicidade plas

tica, por cabecitas de anjos que a sustentam corn as asas abertas. Toda 

o conjunto assenta em volutas que sao aparentemente mantidas erec-

Sonto Diocono. 

Escultura de vulto 
perfeito. 
Sec. xv111. Marmore. 
Proveniencia desconhecida. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 
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tas por putti que a elas se encostam e que apoiam as 

maos sobre os joelhos. Todo o conjunto foi delicada

mente esculpido, como se se tratasse de trabalho em 

marfim, ao que nao sera certamente alheio a precio

sidade do material e a fun�ao desta pe�a. Atendendo 

as dimensoes, integraria certamente um retabulo ou 

pequeno oratorio particular. 

A escultura de vulto em madeira esta igualmente 

bem representada no nucleo que sumariamente apre

sentamos por um conjunto de quatro estatuas, em 

talha dourada, representando os quatro Evangelistas. 

Estes, pelas dimensoes identicas e pelo trabalho escul

t6rico, tern de ser atribufdos ao mesmo artista e ao 

mesmo conjunto iconografico (Sala 5). Note-se o dina

mismo dos panejamentos e o repentino da postura, 

todos diferentes, mas semelhantes pelo alheamento 

ao observador, pela ensimesmada capacidade de ser

virem a Deus, de fixarem a palavra divina. 

Por ultimo, por ser talvez das pe�as mais impor

tantes deste nucleo de escultura do MAC, ainda que 

mutilada e incompleta, ha que ver corn aten�ao o 

tumulo da rainha D. Maria Ana de Austria, esposa de 

D. Joao V (Sala 3). Esta pe�a integrou o acervo do MAC,

Nossa Senhora do Pi/or. vindo do Mosteiro de S. Joao Nepomuceno, em Lisboa, para onde ini-
Escultura de vulto 
perfeito. cialmente fora concebida. Obra encomendada a Machado de Castro, que 
sec. xv111. Marmore corn 
vestigios de policromia e teria esculpido unicamente os anjos, foi executada por Joao Jose Elveni, 
douramento. Saia (Brasil). 
Foto,JosePessoo/0.D.F./I.P.M. Jose Joaquim Leitao e Alexandre Gomes, nos anos de 1781 e 1782. 

Do tumulo monumental resta apenas o coroamento, corn as volu

tas e os monumentais anjos aleg6ricos que, em conjunto corn os anjos 
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tenentes que sustentam a coroa real, constitufam o condigno remate 

a regia mem6ria, bem como os leoes deitados que serviam de base a 

desaparecida area feral. 

A qualidade dos anjos que integram os restos do monumento nao 

desmente a atribui�ao tradicional, tanto pelo rigor anat6mico, como 

pelo correcto lan�amento de membros e sugestao de movimento. Sao 

pe�as muito expressivas, que, apesar de tudo, nao perdem corn a pro

ximidade ao observador, pois a qualidade do talhe e elevada. 

Outras pe�as existem que tambem mereceriam notfcia detalhada, 

mas a natural exiguidade deste roteiro nao permite maiores ambi

�oes, deixando-se ao leitor o gosto da descoberta e da reflexao este

tica das pe�as, que, integradas na estrutura muraria da velha igreja 

Quatrocentista, ou assumindo montagem individualizada, vao sur

gindo ao sabor do tempo, criando a encantadora surpresa da desco

berta, a cada novo espa�o. 

leao de suporte da area 
tumular da rainha 
D. Maria Ana de Austria.
1781-1782. Machado de 
Castro, Joao Jose Elveni, 
Jose Joaquim Leitao e 
Alexandre Gomes. 
Marmore. Mosteiro de s. 
Joao Nepomuceno, Lisboa. 
Foto, Jose Pessoo/D.D.F./1.P.M. 
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AzuLEJARIA 

O MAC integra um conjunto variado de azulejos de diversos tipos e 

epocas, reunidos desde a fundarao da Associarao, sem criterios museo

logicos ou cientfficos e resultante, essencialmente, de ofertas, incluindo 

algumas peras provenientes do estrangeiro e nunca aplicadas em Por

tugal. Nesta colecrao encontram-se azulejos soltos, pequenos agrupa

mentos e composiroes integrais, representatives de varies tipos e esti

los, entre os seculos XV e XIX, e, na mesma, apesar do valor desigual, 

encontram-se algumas peras do maior interesse e raridade. 

Devido a falta de esparo, da exposirao permanente so fazem parte, 

actualmente, tres paineis barrocos, um de transi�ao para o estilo rococo 

e um conjunto de catorze paineis representando a Paixoo de Cristo, de 

estilo rococo, todos pintados a azul e branco. 

O painel mais destacado deste conjunto, do infcio do seculo XVIII, 

recentemente restaurado, foi encontrado em 1914, no local da capela 

do antigo Seminario de Sao Patricio, nas escadinhas de Sao Crispim, 

em Lisboa (Sala 5). Suscitou nessa epoca uma forte polemica entre 

varies historiadores e olissipografos, devido a dificuldade de inter

preta�ao da cena representada, corn um grupo de personagens cen

trado por uma mais destacada, de armadura, manto e capacete corn 

plumas, que parece estar a dar esmola a duas outras figuras ajoelha

das, corn cruzes nas testas ( cena que Matos Sequeira tentou associar 

a Soo Raque e a crenra popular de prevenrao da peste, a partir do 

desenho de uma cruz na testa dos crentes). Ao lado da personagem 

principal encontra-se outra, vestida segundo a moda do reinado de 

D. Pedro II. No fundo do painel, do lado direito, destaca-se uma vista

de Lisboa, relativamente sumaria, mas bastante invulgar na iconografia 

da cidade, na qual e possfvel identificar o torreao filipino do Paro da 

Ribeira, a mural ha da Ribeira Velha, corn uma porta aberta no Terreiro 

do Paro, a Se e, a rematar a encosta, o antigo Convento de Santo Eloi. 

JoseMeco 

Pormenor de um painel 
de azulejos alusivo 
a vida de Cristo. 
1780. Francisco Jorge 
da Costa. Convento de 
s. Felix e St.0 Adriao de 
Chelas, Lisboa. 
Fata: Paulo Cintra/Louro 

Castro Caldas. 
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Painel azulejar barroco. 
1.• metade do sec. XVIII. 
Manuel dos Santos. 
Semin�rio de S. Patrfcio, 
Lisboa. 
Foto, Pou/o Cintra/Louro 

Castro Coldas. 

A barra envolvente e formada par enrolamentos barrocos corn carte
las, meninos e aguias, corn conchas nos cantos. 

Este painel e atribufvel a Manuel dos Santos, um dos mais desta
cados pintores do "Cicio dos Mestres", activo durante o primeiro quar
tel do seculo xv111. 

128 �luscu ArqueolOgico do Cnnno 

Tres paineis encontram-se aplicados na antiga 
capela-mor da lgreja do Carma (Sala 3), 
sabre a porta de entrada no recinto. 

Ao meio, o Sao Miguel Arcanjo

Derrotar o Dem6nio. E uma com

posifciO de remate semicircular, 
envolvida par frisos simples e 
de grandes dimensoes, prove

nientes do Convento de Sao 
Felix de Chelas. o painel des
taca-se pela composi�ao dina

mica e pela escada monumental 
da figura de Sao Miguel, bran

dindo a espada de logo e espe
zinhando o Dem6nio, represen
tado coma um dragao, corn 
cabefa humana, sabre uma pai- ' 

I 

sagem agreste de rochas e •---· 
chamas. A pintura e espessa e densa, pouco esbatida e de realiza�ao 
rude, diffcil de situar cronologicamente, porque as suas caracterfsticas 
aproximam-se de alguns pintores activos em Lisboa, no final do seculo 
XVII (fazendo lembrar tambem a azulejaria mais rudimentar de Coim
bra), em contraste corn a dinamica barroca da sua concepfcio, que 
parece mais avanfada, do seculo seguinte. 

Do lado esquerdo deste painel, esta aplicado um silhar figurativo 
barroco, corn uma cena profana sabre paisagem dilatada, parcialmente 
truncado, do segundo quartel do seculo XVIII, que representa a chamada 

"Grande Produ�ao Joanina" e o estilo da oficina de Bartolomeu Antunes, 
na colecfao. Na mesma parede, do lado oposto, encontra-se aplicada a 

S. Miguel Arconjo. Painel
azulejar barroco.
Finais do sec. XVII.
convento de S. Felix e st.•
Adriao de Chelas, Lisboa.
Foto, Poulo Cintra/Laura 

Castro Caldas. 
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Painel azulejar tardo
-barroco. 
2.• metade do sec. XVIII. 
Proveniencia desconhecida. 
Foto, Poulo Cintra/Louro 

Castro Co/dos. 

Painel azulejar barroco. 
2.0 quartel do sec. XVIII. 
Olicina de Bartolomeu 
Antunes. Proveniencia 
desconhecida. 
Foto, Poulo Cintra/Louro 

Castro Co/dos. 

parte central de um extenso painel figurativo profano, corn varias figuras 

numa paisagem dilatada, no qual esta inclufda parte da representa�ao 

de um jogo da quilha, obra dos meados do seculo XVIII, de transi�ao, 

corn remates concheados de estilo rococo, que contrastam corn o caracter 

ainda barroco da parte figurativa. 

Dentro da colec�ao de azulejos do MAC, o conjunto mais vasto e 

formado par uma serie de catorze paineis de estilo rococo, de grandes 

dimensoes, corn cenas da Poixoo de Cristo (Solos 4 e 5), que estiveram 

aplicados nas paredes do corpo da lgreja do Carma, de onde foram reti

rados recentemente e restaurados, antes da exposi�ao actual nas duas 

capelas a esquerda da capela-mor. Estes paineis sao provenientes do 
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Convento de Sao Felix de Chelas, em Lisboa, (onde possivelmente for

mavam Passos de uma Via Crucis e foram oferecidos a Associa�ao dos 

Arqueologos Portugueses pelo entao Ministerio da Guerra em 1898 
' ' 

juntamente corn o Soo Miguel Arconjo). 

Apesar das cenas da Poixoo de Cristo serem bastante comuns na 

azulejaria portuguesa do seculo XVIII, as associa�oes de temas sao, em 

geral, em numero mais reduzido, o que torna este conjunto de paineis 

do Museu do Carma, apos a delapida�ao da Capela do Senhor da Serra, 

em Belas, a serie iconografica da Poixoo de Cristo mais completa exis

tente em azulejos, a qual compreende os seguintes temas: 

1 - Lava-Pes 

2 - Jesus no Horta (Comunhoo) 

3 - Prisao de Jesus (Beijo de Judos) 

4 - Jesus ante Caifas 

5 - Jesus na presen�a de Pilatos 

6 - Flagela�ao de Jesus 

7 - Jesus e coroado de espinhos (Senhor do Cano Verde, ou Esc6rnio) 

8 - Jesus apresentado a multidao (Ecce Homo) 

9 - Pilatos lava as maos 

11 - Jesus e i�ado na cruz 

12 - Calvario 

13 - Jesus e descido da cruz 

14 - Deposi�ao no tumulo 

Todos os paineis desta serie, pintados a azul e branco, apresentam a 

mesma dimensao e composi�ao. Um par de pedestais, nas extremida

des da base, estao ligados par um avental, centrado par cartela rococo 

bastante dinamica, e suportam duas pilastras classicas que delimitam a 
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Senhor do Cana Verde. 
Painel azulejar rococ6. 
C. 1780. Francisco Jorge 
da Costa. Convento 
de s. Felix e st.• Adriao 
de Chelas, Lisboa. 
Foto: Paulo Cintra/Louro 

Castro Co/dos. 

cena principal, envolvida por moldura curvilfnea, definida por conche

ados sinuosos e gesticulantes, criando um contraste acentuado entre 

a severidade e o caracter rectilfneo dos elementos estruturais, marmo

reados, e a liberdade das formas rococo da moldura e da cartela infe

rior. O efeito acentuadamente grafico e os volumes pouco pronunciados 

dos ornatos e da figura£ao das cenas, convencionais apesar de correcta

mente pintados, sao caracteristicos da derradeira fase do estilo rococo, 

permitindo datar este conjunto de paineis de cerca de 1780, e atribuir 

a realiza£ao a Francisco Jorge da Costa, um dos pintores de azulejos 
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mais activos, em Lisboa, durante as ultimas decadas do seculo XVIII e 

inicio do seguinte, abrangendo a sua obra tanto a fase final do estilo 

rococo, como a implanla£ciO e o desenvolvimento do estilo neoclassico, 

cuja linearidade e simplifica�ao dos volumes sao anunciados pela parte 

figurativa dos presentes paineis, em especial pelos fundos. 

Deposirao do Cruz. 
Painel azulejar rococo. 
c. 1780. Francisco Jorge 
da Costa. Convento 
de s. Felix e st.• Adriao 
de chelas, Lisboa. 
Foto: Paulo Cintra/Louro 

Castro Co/dos. 
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NUCLEO 0ITOCENTISTA: 
PINTURA, GESSOS E MAQUETES 

O acervo artistico do Museu Arqueol6gico do Carmo, no que respeita 

a cronologia de Oitocentos, assenta em Ires vertentes: a escultura em 

pedra e em gesso, a pintura de retrato que imortalizou os rostos de 

alguns membros da Real Associa£ao dos Architectos e Archeologos Por

tuguezes e por fim, a breve colec£ao de maquetes arquitect6nicas. 

No que concerne a escultura, torna-se imperativo destacar a colec· 

£ao de gessos, quer pela qualidade das pe£as, quer pela importancia do 

pr6prio material que em tanto contribuiu para o desenvolvimento da 

Escultura enquanto disciplina plastica (Solo 6). 

Com efeito, o gesso surge na tecnica da escultura em tres estadios 

da sua feitura, ou seja, enquanto molde que prepara o trabalho final, 

esculpido em materiais como a madeira, a pedra ou outro; como parte 

integrante de um trabalho escult6rico, enquanto massa aglutinante, 

ou, como e o caso patente na Colec£ao do Museu do Carmo, enquanto 

material de suporte, por si s6. Neste ultimo 

caso, surgem-nos moldes de gesso das mais 

variadas tematicas, como e o caso dos bustos, 

dos quais se salientam o busto de 0. Fer· 

nondo II (executado par Arnal, em 1866) 

(Solo 4), o busto de 0. Estefanio, de 0. Carlos, 

o de 0. Manuel II, ou o de Luis Vaz de

Comoes. 

Na tematica da escultura de vulto pleno 

(Solo 6), ha que salientar uma imagem de 

Crionfo 0esnudo, corn um tratamento plas

tico e anat6mico de invulgar qualidade. No 

que concerne aos paineis decorativos, salien

tam-se duas placas rectangulares corn Bustos 

de Frodes 0ominiconos, retratados a tres 

Sandra Jlaz Costa 

Retrato de Manuel 
da Maia. 
Sec. XIX. 61eo sabre tela. 
Foto: Henrique Ruos. 

, 

Busto do rei D. Fernando II. 
Sec. XIX. Gesso. Associa�ao 
dos Arque61ogos 
Portugueses. 
Foto: Jose Pessoo/0.0.F./I.P.M. 
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Painel do Pentecostes. 

1940. Gesso. 
MAC-Associa�ao dos 
Arque61ogos Portugueses. 
Foto, Jose Pessoo/O.D.F./1.P.M. 

quartos e inscritos em medalhao oval. Os paineis sao decorados par 

motivos vegetalistas e rematados aos cantos superiores par pregue

ados de cortina que caem soltos. No que concerne a paineis tema

ticos, destacam-se duas obras: um painel sob o tftulo Apresentofcio 

do Menino no Temp/a, concebido em placa quadrangular que encerra 

a cena biblica, numa composi(ao em que as personagens sao traba

lhadas em meio relevo, e um segundo painel sob o tftulo Pentecostes, 

numa recorrencia formal muito pr6xima da linguagem romanica, com

pondo-se a cena corn a figura da Virgem ao centro, em atitude orante 

e ladeada pelos doze ap6stolos. O painel, encimado pela pomba do 

Espirito Santo, a par do tratamento anguloso das vestes intemporais 

das personagens, empresta a esta obra uma plasticidade estanque 

mas plena de misticismo. 

A colec(ao de pintura do Museu Arqueol6gico do Carma conserva 

vinte obras dataveis da segunda metade do seculo XIX. Tratando-se de 

uma colec(ao de pintura de retrato, aqui estao representados alguns 

dos membros da Real Associofao dos Architectos Civis e Archeo/ogos 

Portuguezes. Sem autoria determinada, estas obras revelam mestria no 
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tratamento fision6mico dos retratados, na singularidade dos tra�os de 

cada um deles, mas, acima de tudo, esta patente, nesta colec(ao, a 

capacidade do retratista em captar o psiquismo da figura. Oesta mostra 

salientam-se os retratos de Joaquim da Costa Lima, Jose da Costa e 

Silva, Valentim Correia, Verissimo Jose da Costa, Feliciano de Sousa, 

Manuel de Oliveira Cruze Costa Sequeira, entre outros (Solo 4). 

A colec(ao de maquetes arquitect6nicas e composta por cinco esbo

(OS tridimensionais em madeira dos seguintes edificios (Solo 6): o Par

thenon de Agrippa, um Circa Romano, o Teotro de Herculono, a Acr6-

pole e a Replica do Monumento oo Duque do Terceiro. As quatro pri

meiras constru�oes espelham o gosto revivalista pelas edifica(oes da 

Antiguidade Classica, numa cita(ao hist6rica de tres momentos aureos 

da Hist6ria da Arquitectura. A Fortificofoo retrata o estadio da arquitec

tura militar quando esta visava dar respostas de estruturas defensivas 

ao tempo da guerra neurobalistica. Por ultimo, ha que referir a replica 

do Monumento oo Duque do Terceiro, numa reprodu�ao fidedigna, de 

onde se salientam os dais baixos-relevos que compoem a estrutura 

decorativa da constru(ao evocativa e celebrativa desta figura da Hist6ria 

de Portugal. 

Maquete da Acr6pole 
de Atenas. 
Finais do sec. XIX. 
Madeira policromada. 
Italia. 
Foto, Jose Pessoa/D.D.F./1.P.M. 

lloteiro cla Expositll.o Pennnnenie 137 



8ARc6FAGo E MuM1A Ecfpc1As 

O sarc6fago de madeira (Solo 4) e formado por doze pe£as de dife

rentes tamanhos, tendo-se perdido ja algumas, como a parte inferior, 

corn a saliencia correspondente aos pes. Exibe externamente um retra

to, mais ou menos idealizado e corn fei£5es suaves e arredondadas, 

parecendo ser um rosto de mulher, corn os labios pintados de verme

lho vivo. Os olhos e as sobrancelhas estao bem delineados, corn os 

contornos marcados a negro. Na parte que resta da peruca, surge um 

sol vermelho que e segurado pelas patas dianteiras de um escaravelho 

alado postado no alto da cabe£a. 

Tern um colar floral de treze voltas, corn uma decora£i:iO estilizada 

que se repete de tres em tres voltas. Abaixo do colar floral estava uma 

figura ja desaparecida, corn os bra£OS estendidos e exibindo em cada 

mao uma pena maetica, sfmbolo que evoca o julgamento no tribunal 

de Osfris. Do cimo das penas da deusa Maet, partem olhos que vao 

terminar nas tabuas laterais. A figura central possui amplas asas que 

abrem para os lados, por baixo dos olhos udjot. O registo seguinte mos

Ira o defunto, mumificado, no seu esquife funebre, o qual tern forma 

de leao, sendo ladeado por figuras sentadas. 

Existe uma perfeita simetria iconografica em ambos os lados do 

sarc6fago, vendo-se na tabua estreita da base uma grande serpente 

que exibe uma coroa branca ladeada por plumas. O offdeo, conhecido 

em epocas tardias pelo nome de Uroboros, tern o longo corpo decorado 

corn pontos vermelhos e serpenteia num fundo de car escura. 

A inscri£ao hieroglffica, parcialmente ilegfvel, esta cortada nas suas 

duas colunas, devido a falta da parte inferior do sarc6fago, onde certa

mente devia figurar o nome e os tftulos do defunto. Na parte legfvel 

detectam-se referencias a algumas divindades (Osfris, Sokar e [sis) e a  

duas importantes localidades do Medio Egipto (Abido e Akhmim), onde 

essas divindades eram cultuadas ... 

Luis de Araujo 

Sarc6fago egipcio. 
Dinastia ptolemaica. 
Sec. XIII-X a.C. Madeira 
corn vestigios de 
policromia. Proveniencia 
desconhecida. 
Foto, Jose Pessoo/0.0.F./I.P.M. 
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Desenho de uma 
das faces laterais 
do sarc6fago egfpcio. 
1993. Luis Manuel de 
Araujo. 

A mumia apresenta-se sem ca

be�a, que desapareceu, os membros 

superiores estao cortados pelos coto

velos e os pes estao ja separados do 

corpo, o qual foi completamente es

ventrado, vendo-se uma ampla ca

vidade onde faltam os 6rgaos inter

nos. Faixas de linho apodrecidas en

volvem parcialmente a mumia, cujo 

aspecto gracil refor�a a convic�ao de 

que se trata de uma dama. 

O sarc6fago podera datar-se dos 

seculos VI e II a. c, tendo sido fabrica

do durante a Epoca Baixa (XXVI dinas

tia safta, a XXX dinastia), ou mesmo 

no period□ ptolemaico. Sao varios os 

indicios que permitem sustentar esta 

ideia: o escaravelho alado que, no al

to da peruca, empurra o disco solar, 

substituindo a flor de lotus, de epo

cas anteriores; a imagem central da 

divindade alada e a posi�ao do de

funto no esquife; a serpente Uroboros, surgida coma elemento decora

tivo a partir da XXVI dinastia safta; o descuido na apresenta�ao do texto 

hieroglifico; a ausencia da representa�ao das maos ou dos membros 

superiores em relevo, coma era tipico no lmperio Novo e XXI dinastia 

(seculos Xlll·X a. c.); finalmente, as labios excessivamente pintados le· 

vam a pensar nos seculos 111-11 a. C., correspondendo ao tempo da di

nastia ptolemaica. 
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Pormenor do sarc6fago 
egfpcio. 
Dinastia ptolemaica. 
Sec. XIII-X a.c. Madeira 
corn vestigios de 
policromia. Proveniencia 
desconhecida. 
Foto: Jose Pessoo/O.O.F./1.RM. 
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NucLEO PRE-COLOMBIANO 
Jo,ge Pinto 

Na vitrine esquerda da Sala 4, expoem-se pe�as das culturas Chimu 

e Mochica. o povo Chimu estabeleceu um imperio costeiro que se 

estendia desde Tumbes, na extremidade da costa norte do Peru, ate ao 

vale de Chill6n, na zona central. Os infcios desta civiliza�ao remontam a 

cerca de 1200 d. c. e perdurou ate 1470, ano em que o reino Chimu foi 

conquistado pelos Incas. 

Teve por base cultural a influencia de outras duas grandes culturas: 

a Mochica e a  Huari, que sintetizou, alternada ou cumulativamente, nas 

suas manifesta�oes artfsticas. Como capital e ber�o cultural os Chim us, a 

cidade de Chan-Chan, situada no vale do rio Chicama, cobria uma super

ffcie de cerca de 20 km2 e era considerada, para a epoca, uma grande 

cidade, corn uma popula�ao de 50.000 mil almas, possuidora de uma 

organiza�ao urbanfstica notavel. O centro era constitufdo por templos e 

palacios reais. A volta, e organizados por bairro5, viviam 05 nobres, os 

funcionario5 e 05 artesao5. Chan-Chan era uma importante urbe comer

cial, promovendo um pr65pero comercio fluvial, ao longo de toda a 

C05ta do Peru. 

Uma da5 caracterfsticas mais importantes desta cidade era a sua 

planta rectangular e o facto de ter sido toda erigida corn tijolos de 

adobe. Refira-se ainda o facto de a cidade ser cercada por muralhas, o 

que a tran5formava numa verdadeira cidadela. 

A economia chimu tinha coma base a agricultura. Para e5se efeito, 

e5te povo construiu vastos canais de irrigafao, conseguindo, tran5formar 

a desertica planfcie co5teira numa zona fertil e produtiva. Os chimu5 

complementavam a 5Ua economia corn um intenso comercio, corn a 

ca�a, a pesca e a industria. 

A produ�ao artfstica Chimu foi notavel, tendo este povo produzido 

uma vasta linha de objectos de ceramica e de metal. A principal carac

terfstica cultural dos chimus e5ta reflectida na 5Ua ceramica, pelo uso 

Estatueta pre-colombiana. 
Pedra. Proveniencia 
desconhecida. 
Foto, Jose Pessoa/O.D.F./1.P.M. 
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Conjunto de objectos 
ceramicos chimus. 
1200-1470. Ceramica. 
Peru. 
Foto, Henrique l?uos. 

generalizado do molde, bem como no emprego sistematico da cor 

negra, obtida por cozedura redutora e posterior brunido. 

Os padroes artfsticos representados na ceramica sao todos de carac

ter naturalista, revelando-nos o mundo que os rodeava. Sao frequen

tes as formas de frutas e legumes, variadas especies de animais, tanto 

do meio terrestre como aquatico. Surgem tambem descri�oes do quoti

diano - o trabalho, a ca�a, a dan�a, a pesca - e ate as representa�oes 

er6ticas. Toda a arte ceramica chimu reflecte uma importante heranca 

cultural dos Mochica. 

Algumas pe�as deste acervo sao provenientes da cultura Mochica 

antecessora da chimu. Os mochicas estabeleceram o seu reino na costa 

norte do Peru, nos infcios da era crista, ate cerca do ano 600 d.C. o reino 

tinha o seu centro polftico e religioso nas imedia�oes da actual cidade 

de Trujillo, no vale de Moche. 

Este povo cultivava, ao longo da costa norte e no vale de Moche, 

algodao, milho, batatas, amendoins e pimentoes. Para esse fim, os 

mochicas tiveram que tornar as deserticas terras costeiras em terrenos 

produtivos, recorrendo a irriga�ao por meio de canais, exemplo seguido 

posteriormente pelos chimus. A par da agricultura, podemos referir 

a actividade piscat6ria e o comercio em geral. 
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Uma das caracterfsticas mais mar

cantes deste povo esta patente na sua 

complexa arte, caracterizando especial

mente engenhosas solu�5es no traba

lho da prata, ouro e cobre. 6ptimos tece-

15es e habeis ceramistas deixaram-nos, 

nesta modalidade, indiscutivelmente, a 

sua melhor produ�ao artfstica. 

A ceramica mochica e caracterizada 

pela sua grande expressividade pict6-

rica e escult6rica. Mas, e, sem sombra 

de duvida, a representa�ao escult6rica 

a mais marcante, aparecendo repre

sentadas cenas naturalistas de ani-

mais, corn especial relevo para a figura ____________________ _,1 

do felino (puma) e para as representa�oes humanas: cerim6nias, sacri

ffcios, pesca e guerra. O tema er6tico tambem era muito frequente. Mas 

a representa�ao escult6rica mais espectacular era a dos vasos-retratos 
'

onde a pe�a ceramica se tornava numa cabe�a de uma personagem 

fortemente individualizada, provavelmente xamanes ou guerreiros. 

Apesar de grande parte dos motivos mochicas terem sido copiados 

pelos chi mus, estes nunca conseguiram atingir a qualidade artfstica dos 

seus antecessores. 

Uma das diferen�as mais marcantes entre a ceramica mochica e 

chimu e a sua colora�ao, pois a mochica e clara e a  chimu e negra. 

Na mesma sala podemos admirar mumias e cabe�as 6sseas, prove

nientes da cultura chancay (1200-1450 d. C). 

A cultura chancay desenvolveu-se no vale entre o rio Chancay e o 

rio Chill6n, situado a norte da actual cidade de Lima, e nao esta iden-

Representa�ao 
idealizada de um felino 
(puma?). 
Ceramica mochica. Peru. 
Foto, Jose Pessoo/0.0.F./1.P.M. 
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tificada corn a constru�ao de impor

tantes cidades ou templos, mas sim 

pelos seus imensos cemiterios situa

dos nos vales semideserticos. 

Os chancay habitavam em peque

nos aglomerados ou aldeias, prati

cando uma agricultura rude e vivendo 

tambem da pesca. Ate agora, muito 

do que se sabe deste povo provem 

dos seus cemiterios. Nestes, as tum bas 

funerarias mais ricas tern a forma de 

camara ou po�o e as mais modestas 

sao simples covas escavadas no solo. 

O esp61io material e humano inu

mado nos cemiterios chancay e de 

grande significado cultural. A cera

mica caracteriza-se par elementos 

muito espedficos e tfpicos desta cul-

Mumia de uma jovem tura, ainda que muito tosca, decorada, regra geral, corn negro sob re 
acompanhada de 
objectos rituais branco. Uma das pe�as ceramicas mais relevantes dos chancay sao os 
funerarios. 
sec. xv(?}. Mexico. Cuchimilcos, pequenas figurinhas femininas corn curtos bra�os estendi-
Foro, Jose Pessoo/0.D.F./I.P.M. 

dos, penteado rectangular e olhos largos, corn tra�os de pintura. 

Porem, em oposi�ao a tosca ceramica, os chancay produziram uns dos 

mais belos tecidos do Novo Mundo, caracterizados par uma fineza e qua

lidades extremas, feitos de la ou algodao, apresentando desenhos geo

metricos. As gazes de algodao sao particularmente interessantes, pois sao 

muito finas e transparentes, decoradas corn desenhos estampados. 

A qualidade dos tecidos chancay era tal que, ap6s a conquista 

destes pelos chimus, em 1450, os artesaos chancay foram levados para 
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chan-Chan, onde continuaram o seu 

trabalho artfstico. 

Os chancay caracterizaram-se tam

bem pela boa qualidade da ourive

saria, trabalhando igualmente bem 

coma outros metais, designadamente 

o cobre.

As mumias e cabe�as 6sseas aqui

presentes foram retiradas de um cemi

terio Chancay, existente na proximi

dade da praia de Anc6n. 

As mumias de uma mulher e de 

um rapaz, aparentando provavelmente 

uns 12 anos de idade, apresentam 

as caracterfsticas oferendas funerarias, 

objectos em cobre, corn imagens de 

divindades, pulseiras, ornamentos de 

testa, fusos corn la, tecidos, caba�as e 

as tradicionais balsas de coca ou chuspas, feitas em malha de lama, deco

radas corn desenhos geometricos. Apresentam-se colocadas na caracte

rfstica posi�ao fetal, muito utilizada nos enterramentos das diversas cul

turas peruanas. 

Quanta as cabe�as 6sseas de dais adultos, igualmente feminina e 

masculina, sao provenientes do mesmo cemiterio. 

Alguns artefactos em argila e madeira, pertencentes a mesma 

colec�ao, sao provavelmente provenientes do Mexico, e estao, neste 

momenta, em fase de estudo. Outros artefactos, provavelmente ori

ginarios do Brasil, Mexico e Equador, encontram-se, igualmente, em 

estudo. 

Mumia de um jovem 
acompanhado de 
objectos rituais 
funerarios. 
Sec. XV(?). Mexico. 
Fote: Jose Pessoo/0.0.F./I.P.M. 
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Heraldica, que e a (mica entidade reconhecida oficialmente em materia 

de heraldica autarquica, e a Comissao de Estudos 0lisiponenses, que se 

dedica ao estudo da Arqueologia e Hist6ria da cidade de Lisboa. Alem 

das reunioes regulares, organiza col6quios sabre temas especfficos, 

cujas actas sao publicadas na sua revista Arqueologia e Hist6ria, ou em 

volumes separados. 

O Museu Arqueol6gico do Carma, instalado desde 1864 nas rufnas 

da antiga igreja de N.a s.a do Carma, fundada em 1389 por Nun'Alvares 

Pereira, faz parte integrante da Associa�ao. Foi constitufdo corn o 

objectivo de reunir inumeras obras de interesse arqueol6gico, hist6rico e 

artfstico que se encontravam em risco de destrui�ao ap6s a extin�ao das 

ordens religiosas, em 1834. 

A profunda remodela�ao realizada entre 1999 e 2002 procurou 

conservar e valorizar o seu rico e variado acervo, e tornar mais acolhedora 

e frutuosa a visita deste espa�o, a que ninguem fica indiferente. 



Associa<;ao dos Arque61ogos Portugueses 

- UnUio Europela 
FEDER 
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