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1. DESENHOS

1. Desenho para bordado ou tecido com emblema heráldico dos Chigi (1655-1667), atrib. 
a Gianlorenzo Bernini ou ao seu atelier, Gabinetto Nazionale delle Stampe, Roma, FC. 137 
506.
Publ. por AAVV - Bernini in Vaticano. Roma: de Luca Editore, 1981, p. 241 (fig. 241).

2. Desenho para bordado com emblema heráldico de Alexandre VII (1655-1667), atrib. a 
Gianlorenzo Bernini ou ao seu atelier, Roma, Gabinetto Nazionale delle Stampe, FC. 127511.
Publ. por Ibidem, p. 242 (fig. 242).

3. Projecto de um bordado para uma casula, c. 1682, Claude III Audran, National Museum, 
Estocolmo.
Publ. por ARIBAUD, Christine - Enjeux Dogmatiques et Jeux Plastiques dans la Broderie Religieuse. In 
COQUERY, Emmanuel, dir. - Rinceaux et Figures. L’ornement en France au XVIIe siècle. Paris: Musée du 
Louvre Éditions - Éditions Monelle Hayot, 2005, p. 187.

4. Projecto para frontal de altar, Domenico Piola, Gabinetto dei Disegni di Palazzo Rosso, 
Génova.
Publ. por FRANCHINI GUELFI, Fausta - Theatrum sacrum: materiali e funzioni dell’apparato liturgico. 
In AVEGNO, Ernesto, coord. - Apparato Liturgico e Arredo Ecclesiastico nella Riviera Spezzina. Génova: 
Sagep Editrice - Regione Liguria: Settore Beni e Attività Culturali, 1986, Quaderni del Catalogo dei Beni 
Culturali; 5. p. 11.
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Desenho 1 Desenho 2
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Desenho 4

Desenho 3
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2. GRAVURAS

1. Figuras de cariátides, Jean LEPAUTRE - Oeuvres D’Architecture De Jean Le Pautre, Architecte, 
Dessinateur & Graveur du Roi: tomo Premier Contenant les Frises, Feuillages, Montans ou Pilastres, 
Grotesques, Moresques, Panneaux, Placarts, Trumeaux, Lambris, Amortissements, Plafonds, & 
généralement tout ce qui concerne l’Ornement. Paris: Charles-Antoine Jombert, 1751.
Publ. por http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepautre1751bd1/0030 (estampa 1_23).

2. Enrolamentos vegetalistas, integrando meios-corpos de putti assentes em corola de folhagem, 
Frontispício da obra Diverses ornemens pour servir a toutes sortes d’artisans dèssiné par G. 
Charmeton peintre et gravée par NC Robert, Paris, séc. XVII.
Publ. por Grotesques. Paris: L’Aventurine, 1996, p. 18.

3. Enrolamentos vegetalistas, integrando meio-corpo de putto assente em corola de folhagem, 
LEPAUTRE - op. cit.
Publ. por http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepautre1751bd1/0028 (estampa 1_21).

4. Anjo com trombeta sustentanto as armas reais, António Pedro RIBEIRO - Triunfo sagrado, 
que a veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo Sita no Real Hospital de S. 
Joaõ de Deos da notavel VUlla de Olivença, consagra à mesma senhora em o dia 16. de Julho de 
1734. Lisboa: Off. de Pedro Ferreira, 1734, p. 22.
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Gravura 1

Gravura 2
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Gravura 3

Gravura 4
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3. FOTOGRAFIAS

1. Baldaquino suspenso, catedral de São João, Valetta.
Publ. por http://stonemole.files.wordpress.com/2008/08/saint_ johns_co_cathedral_valletta_malta.jpg.

2. Figuração de Dossel sobre escultura de Cristo Crucificado, Casamento de Santo Aleixo, 
Garcia Fernandes, 1541, Museu de São Roque, Lisboa (nº Inv. Pin. 54).
Publ. por MORNA, Teresa Freitas, coord. de - Museu de São Roque. Catálogo. Lisboa: Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa - Museu de São Roque, 2008, p. 48. 

3. A Missa de Santo Egídio, Mestre de Saint Giles, c. 1500. National Gallery, Londres  
(nº Inv. NG 4681).
Publ. por http://communio.stblogs.org/Mass%20of%20St%20Giles%20Master%20of%20St%20Giles.jpg.

4. Tapeçarias da Capela Sistina, Rafael Sanzio, 1515, Capela Sistina, Vaticano.
Publ. por http://www.thecultureconcept.com/circle/wp-content/uploads/2010/10/Tapestries-in-the-Sistine-
Chapel.jpg.

5. Tapeçarias do coro da igreja de Saint Étienne, Toulouse.
Publ. por http://www.avecchambre.com/Toulouse2003/st_etienne_3b.jpg.

6. Imagem de vestir, Virgem da Misericórdia, 1885, Museu Municipal de Caxias do Sul, 
Caxias do Sul.
Publ. por http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Roca-BMVdellaMisericordia.jpg.

7. Casula, paramento litúrgico com emblema heráldico de Urbano VIII, desenho atrib. a 
Gian Lorenzo Bernini, c. 1627, sacristia da basílica de Santa Maria Maior, Roma.
Publ. por AAVV - Bernini in Vaticano. Roma: de Luca Editore, 1981, p. 238 (fig. 237).

8. Damasco com emblema heráldico dos Chigi para as pilastras da basílica de S. Pedro, 
atrib. a Gian Lorenzo Bernini, 1665, Depósitos da Reverenda Fabbrica di San Pietro, Vaticano.
Publ. por Ibidem, p. 245 (fig. 245).

9. Baldaquino, Gian Lorenzo Bernini, 1624-1633, basílica de São Pedro, Roma.
Publ. por http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Baldachin_petersdom.jpg.

10. Baldaquino, 1736/1737, Sé, Évora.
Publ. por http://diocese-evora.inwebonline.net/ficha.aspx?id=1127&src=FEA

11. Baldaquino da capela de S. João Baptista, Felice Scifone (metalista), Lucino Celladini 
(carpinteiro), Agostino Ancidoni (serralheiro), 1744-1750, Roma, Museu de S. Roque  
(nº Inv. MPr. 35).
Publ. por MORNA - op. cit., p. 240.

12. Púlpito /tribuna da igreja de Santa Maria Assunta, Abbondio Stazio, 1729, Veneza.
Publ. por POLI, Doreta Davanzo - Venise Luxe et Volupté. L’Art décoratif. Paris: Éditions Place des Victoires, 
1999, p. 48.

13. Capela-mor da igreja de Santa Maria Assunta, Abbondio Stazio, 1729, Veneza.
Publ. por http://www.museumplanet.com/tour.php/venice/gsu/6.

14. Enchimento com fios de algodão (?) de espessura apreciável, casula, séc. XVII, Museu 
Nacional de Arte Antiga, Lisboa (nº Inv. 4613 Tec).
15. Bordado e contorno a fio de papel laminado dourado, casula, séc. XVII, igreja de 
Santo Antão, Évora.
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16. Bordado em simultâneo a fio de papel laminado dourado e fio de seda, alcatifa, séc. 
XVI/XVII, Casa dos Patudos, Alpiarça (nº Inv. 84601).
17. Fio de seda mesclado, alcatifa, séc. XVI/XVII, Casa dos Patudos, Alpiarça   
(nº Inv. 84601).
18. Bolsa de corporal, séc. XVII, Museu de Grão Vasco, Viseu (nº Inv. 1379).
19. Colcha, séc. XVIII, quarto do presidente da República do Paço Ducal, Guimarães  
(nº Inv. 468).
20. Dalmática, séc. XVIII, igreja de São Bartolomeu, Borba.
21. Pano de armar, séc. XVIII, Museu-Escola da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, 
Lisboa (nº Inv. 423).
22. Pano de armar, séc. XVIII, Museu do Caramulo, Caramulo (nº Inv. 270).
23. Pormenor de decalque, pano de armar pintado, séc. XVIII, M.N.A.A., Lisboa  
(nº Inv. 2135).
24. Figuração de putto, pálio, séc. XVIII, igreja de São João Baptista, Alhandra.
25. Colcha, séc. XVII, câmara de São Dâmaso do Paço Ducal, Guimarães (nº Inv. 467).
26. Frontal de altar, 1755-1787, Catharijneconvent, Utreque.
Publ. por JÖRG, Christian  -Vergane Glorie: Chinese zijden stoffen in het Nederlandse interieur in de achttiende 
eeuw. In OUWERKERK, A., ed. - Het Nederlandse Binnenhuis gaat zich te buiten. Internationale invloeden 
op de Nederlandse wooncultuur. Leiden: Leids Kunsthistorisch Jaarboek, 14, Primavera Pers, (2007) 192.

27. Figuração de Pelicano, fragmento bordado, séc. XVII, Victoria & Albert Museum, 
Londres (nº Inv. T.215-1926).
Publ. por FERREIRA, Maria João Pacheco - Os Têxteis Sinoportugueses existentes no V&A Museum. 

Caracterização e análise de uma colecção. In Revista de Cultura (Ed. Internacional). Macau: 24 (2008) 111.

28. Colcha, séc. XVIII, Museu Condes de Castro Guimarães, Cascais, (nº Inv. 612).
29. Figuração de macaco, frontal de altar da igreja de Nossa Senhora da vila de Cano, séc. 
XVII, Sousel.
30. Figuração de borboletas, pano de armar pintado, séc. XVIII, M.N.A.A., Lisboa  
(nº Inv. 2135).
31. Figuração de borboletas, casula, séc. XVIII, Museu Municipal Dr. José Formosinho, 
Lagos.
32. Símbolos budistas, pluvial, séc. XVIII, M.N.A.A., Lisboa (nº Inv. 1208).
33. Casula pintada, c. 1780, Victoria & Albert Museum, Londres (nº Inv. T.89-1923).
Publ. por WILSON, Verity - Silk. In CLUNAS, Craig, coord. - Chinese Export art and Design. Londres: 
Victoria and Albert Museum, 1987, p. 29.

34. Casula de dupla face, meados séc. XVIII, Colegiada de Saint-Martin, Montpezat-e-
Quercy.
Publ. por ARIBAUD, Christine - Soieries en Sacristie. Fastes liturgiques XVIIe-XVIIIe siècles. Paris - 
Toulouse: Somogy Éditions d’Art - Musée Paul-Dupuy, 1998, p. 98.

35. Véu de cálice de dupla face, c. 1700, Tesouro da antiga catedral, Saint-Lizier (Ariège).
Publ. por Ibidem, p. 98.
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36. Anunciação, Simone Martini e Lippo Memmi, 1333, Galleria degli Ufizzi, Florença  
(nº Inv. 451-3).
Publ. por http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simone_Martini_The_Annunciation_and_Two_Saints.
JPG.

37. Cathedra petri, GianLorenzo Bernini, 1657-1666, basílica de S. Pedro, Roma.
Publ. por 
http://3.bp.blogspot.com/_A8QIgGNznyc/TCJIssGIKMI/AAAAAAAAAek/VWSEuTXuSAI/s1600/
cathedra_petri.jpg.

38. Chegada das relíquias de Santa Auta à igreja da Madre de Deus, mestre desconhecido, 
c. 1522, M.N.A.A., Lisboa (nº Inv. 1462 –B Pint).
Publ. por PEREIRA, João Castel-Branco - Arte Efémera em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
p. 15.

39. O Triunfo de Isabel, Denys van Alsloot, 1615, Victoria & Albert Museum, Londres  
(nº Inv. 5928-1859).
Publ. por AAVV, - El Art en la Corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugénia (1598-
1633). Un reino imaginado. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II 
y Carlos V, 1999, p. 171.

40. Cortejo real no Terreiro do Paço, autor desconhecido, c. 1662 (?), Museu da Cidade, 
Lisboa (nº Inv. PIN. 262).
Publ. por PEREIRA - op. cit., p. 49.

41. Carro da entrega dos retratos dos reis à edilidade municipal (carro de Victor e do 
Parnaso), Domingo Martínez, 1748-49, Museo de Bellas Artes, Sevilha    
(nº Inv. CEO 555 P).
Reprod. P. 285.
42. Saias para timbales, trab. Português, séc. XVIII, Museu Nacional dos Coches, Lisboa 
(nº Inv. IM 57 e IM 58).
Publ. por PEREIRA - op. cit., p. 232.

43. Figuração de S. Domingos, Casula, séc. XVII, M.N.A.A., Lisboa (nº Inv. 3407).
Publ. por FERREIRA - op. cit., p. 118.

44. Capa, séc. XVII, Mosteiro de S. Lourenço, Escorial (nº Inv. 10051047).
Publ. por BENITO GARCIA, Pilar - Tejidos y bordados orientales en las colecciones reales espanolas”. 
SÁNCHEZ-RAMÓN, Mar, coord. - Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas. 
Madrid: Patrimonio Nacional, 2003, p. 153.

45. Paramento de cama dos aposentos da infanta Isabel Clara Eugénia, séc. XVI, 
Mosteiro de S. Lourenço, Escorial (nº Inv. 100140076).
Publ. por Ibidem, p. 155.

46. Eneias salvando seu pai Anquises, Pano de armar bordado, séc. XVII, China. 
Publ. por VENTE Christie’s Monaco Collection Akram Ojjeh, Mónaco, 11 e 12 de Dezembro de 1999.

47. Pano de armar, séc. XVII, Museu de S. Roque, Lisboa (nº Inv. MT 185).
Publ. por MORNA - op. cit., p. 207.

48. Frontal de altar, séc. XVII, Museu Nacional de Machado de Castro, Coimbra  
(nº Inv. 541).
49. Capa de asperges, séc. XVII, Tesouro Museu da Sé, Braga.
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50. Dalmática, séc. XVII, M.N.A.A., Lisboa (nº Inv. 2276).
51. Casula, séc. XVII, Casa de Cezim, Guimarães.
52. Casula, séc. XVII, Victoria & Albert Museum, Londres (nº Inv. T.1962-1899).
Publ. por FERREIRA - op. cit., p. 111.

53. Colcha, séc. XVI, Metropolitan Museum, Nova Iorque (nº Inv. 1975-208d). 
Fotografia cedida por Melinda Watt, conservadora da colecção de Escultura e Artes Decorativas do 
Metropolitan Museum de Nova Iorque.
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Fotografia 1
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Fotografia 5
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Fotografia 26



|27

Fotografia 27
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Fotografia 31

Fotografia 32
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Fotografia 33

Fotografia 34
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Fotografia 35

Fotografia 36
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Fotografia 37

Fotografia 38
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Fotografia 39

Fotografia 40
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Fotografia 41

Fotografia 42
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Fotografia 43

Fotografia 44
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Fotografia 45
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4. DOCUMENTOS

1. Registo dos ornamentos enviados da China por Francisco Carvalho Aranha para a 
Confraria de Nossa Senhora a Branca. Braga, 24 de Dezembro de 1624. 
ARQUIVO DA IRMANDADE DE NOSSA SENHORA A BRANCA, Livro e inventario de todos os 
ornamentos da Confraria de Nossa Senhora a Branca, e assim dos vestidos da Senhora e mais peças 
pertencentes à dita Confraria (Livro 240), fls. 33-33v. [disponível no Arquivo de Nossa Senhora a Branca, 
Braga, Portugal] Transcrição nossa.

2. Registo dos ornamentos enviados da China por Francisco Carvalho Aranha para a 
Confraria de Nossa Senhora a Branca. Braga, 24 de Dezembro de 1624. 
Ibidem, fl. 34-34v. Transcrição nossa.

3. Lista dos ornamentos enviados da China por Francisco Carvalho Aranha para a 
Confraria de Nossa Senhora a Branca. Braga, 1624. 
Ibidem, fl. 37v. Transcrição nossa.
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Nota prévia

·	 A apresentação dos documentos é efectuada de acordo com as regras de transcrição 
do Professor Doutor Eduardo Borges Nunes.

·	 Modernizou-se a união e separação das palavras.

·	 Introduziu-se as maiúsculas nos nomes próprios.

·	 Não se transcrevem os reclamos.
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DOCUMENTO 1

/ fl. 33/ “Entrega dos ornamentos que manda Francisco Carualho Aranha da China
 
Aos vinte e quatro dias do mes de Dezembro de mil e seis centos e vinte e quatro annos 
nesta cidade de Braga na Ermida de Nossa Senhora a Branca Estando presente o Senhor 
Conego Manoel Homen de Barbança juiz da Comfraria da mesma Senhora E Antonio Soares 
e Faustino Paes mordomos E Eu Antonio Ferreira por Joam Cardozo de (sic) Mercador E 
morador na Rua noua desta Cidade E por elle foi  Entregue a Francisco Simois Juiz da Igreia 
/fl. 33 v./ de Sam Pedro de Merelim termo desta cidade E a Francisco Affonso E Francisco 
Martins mordomos E ao Padre António Goncalues Coelho Cura da dita Igreia os ornamentos 
que mandou para a dita igreia Francisco Carualho Aranha da cidade da China a saber hum 
frontam, vestimenta e manga de Crus Bolça de corporais E palla dous veos de Calix com 
frontaleira do mesmo frontal E estolla E manipulo da mesma vistimenta tudo de setim 
Caremesim Borlado de ouro e huma Alua de quanaquim das duas que veiram (sic)1 os quais 
todos se deram por entregues dos ditos ornamentos e pagaram dos direitos ao dito Joam 
Cardoso que disse os tinha pago na cidade de Lixboa na casa da Jndia para2 sua magestade 
tres mil setecentos e sincoenta reis, E seis vinteis das faquiadas E quinhentos reis de carreto 
que o dito Joam Cardozo Recebeo E se deu por pago E asinarão todos Eu Antonio Ferreira 
escreuão da comfraria de Nossa Senhora o escrevj
                                               Manoel Homen de Barbansa
 
João Cardoso                                                                                                                    Antonio 
Ferreira   
                           + do juis Francisco Simois                   Francisco Affonso

   + Francisco         António Coelho                          Francisco Martins             Antonio Soares”
        Pais

1  Deveria ser: “vieram”.
2  À margem esquerda: “3750/120/500”.
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DOCUMENTO 2
 
/fl. 34/ “Entrega dos ornamentos que mandou a Nossa Senhora a Branca da cidade3 da China 
Francisco Carualho Aranha

Aos vinte e quatro dias do mes de Dezembro de mil e seis centos vinte e quatro annos nesta 
Cidade de Braga na Ermida de Nossa Senhora a Branca Estando presente o Senhor Conego 
Manoel Homen de Barbanca juis da confraria da mesma Senhora E os mordomos Antonio 
Soares E Faustino Paes por Joam Cardozo mercador morador na Rua Noua desta Cidade foi 
Entregue os ornamentos que mandou para a dita comfraria da cidade da China Francisco 
Carualho Aranha a saber quatro veos E duas pallas E huma Alua de Canaquim E duas 
Bolsas de corporais huma vistimenta com sua Estolla E manipullo E duas Almatrias (sic) 
com duas Estollas de dous manipullos e seus capellos E cordoins E4 perfeitas E panno de 
Estante do Altar digo E panno do missal E huma manga de Cruz E hum panno de púlpito 
E huma capa de asperges E hum frontal com sua frontaleira E tudo de sitim Branco de 
Caramesim Broslado de ouro, E tudo se Emtregou logo ao thesoureiro Antonio Soares o qual 
tudo Recebeo Em sy. E se pagou ao dito Joam Cardozo de direitos que dise pagara na caza 
da Jndia da cidade de Lisboa para sua magestade sete mil oitocentos / fl. 34 v. / E dezoito 
reis duzentos E quarenta reis da dita Saqua E Barquagem E mil reis de Carreto E de huma 
caixa E não5 preta En que Estam os ditos ornamentos do rol mil E seiscentos reis, E confesou 
ter Recebido Oito mil reis da mão do dito Mer[cador] Melchior Vas Correa por conta da dita 
comfraria E o mais se lhe Emtregou logo que o dito thesoureiro Antonio Soares E de tudo 
o dito Joam Cardozo se deu por pago E satisfeito E emtregou tudo o que se lhe deuia E asin 
com todos os officiais Eu Antonio Ferreira Escriuam da dita Confraria o escrevj
                                                       Manoel Homen de Barbansa
+  Antonio Soares                                                                                        Antonio Ferreira
                                                                                                                         Faustino Pais
João Cardoso”

3  Palavra riscada.
4  Ilegível. Tinta trespassada.
5  Ilegível. Tinta trespassada.
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DOCUMENTO 3

/fl. 37v./ Ornamentos que mandou a esta confraria de nossa senhora a Branca da China 
Francisco de Carualho Aranha natural desta cidade anno 1624

Item quatro veos e duas palas e huma alua de Canequim e duas bolsas de corporais e 
huma vestimenta com sua estola e manipolo e duas dalmaticas com duas estollas e dous 
manípulos e seus capello e cordois e borlas prefeitas e pano de estante do misal e sua manga 
da crus e hum pano do pulpeto e huma capa de asperges e hum frontal com sua frontaleira e 
tudo he de cetim branco e cramisim brollado de ouro e de tudo pagou a confraria de direitos 
na Alfandega da Jndia sete mil oitocentos e desoito reis e dozentos e quorenta reis da saca 
e barcajem e mil reis de carreto e de huma caixa incourada preta em que estão os ditos 
ornamentos dous mil e seis centos reis

São os gastos que se fizerão com os ornamentos onze mil seiscentos sinquenta e oito ii6586

Todas as pesas conteudas no 7 das tres folhas com esta atrás recebeo Pero Lopes da Silua 
thesoureiro desta Confraria este presente anno de mil seiscentos e vinte sinco as quais lhe 
forão entregues por Antonio Soares thesoureiro que foi della o anno pasado de mil seiscentos 
e vinte e sinco (sic) anno e dele as fico desobrigado doje pêra todo sempre; E elle Pero Lopes 
da Silua dará conta com real entrega e /fl. 38/ para constar se fes este assento hoje trinta dias 
do mês de Agosto de mil seiscentos e vinte e sinco annos e assinarão João Rodrigues Ferreira 
escriuão o escreuj.

Pero Lopes da Silva 

6  À margem esquerda, em letra menor mas da mesma mão.
7  Palavra não identificada.
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5. ESQUEMAS

1. Componentes da casula 
1) Corpo/ campo 
2) Sebasto 
3) Galão
2. Modelos de casula 
1) Forma francesa
2) Forma romana 
3) Forma espanhola
3. Componentes da dalmática
1) Corpo/campo 
2) Sebasto
3) Painel ornamental
4) Gola
4. Modelos de dalmática
1) Forma francesa
2) Forma romana 
3) Forma espanhola
5. Tunicela e dalmática 
6. Componentes do pluvial
1) Corpo/ campo
2) Sebasto 
3) Capuz
4) Firmal
7. Modelos de pluvial
1) Forma francesa e espanhola
2) Forma romana 
3) Forma em chanfre

8. Componentes do frontal de altar
1) Campo
2) Frontaleira
3) Painel ornamental
4) Tira ornamental vertical
5) Barra inferior
9. Componentes do dossel
1) Céu/ sobrecéu 
2) Lambrequim/ pendente
3) Espaldar
10. Componentes do pálio
1) Céu/ sobrecéu
2) Pendente/ lambrequim
3) Haste

Nota prévia
·	 A concepção dos esquemas apresentados baseia-se essencialmente naqueles que 
ilustram a obra de ALARCÃO, Teresa e PEREIRA, Teresa Pacheco - Normas de Inventário. 
Têxteis. Lisboa: Instituto Português dos Museus, 1999 e de ROULIN, E. - Linges, Insignes et 
Vêtements. Paris: P. Lethielleux, 1930.
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Esquema 1
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Esquema 2
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Esquema 3
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Esquema 4
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Esquema 5
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Esquema 6
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Esquema 7
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Esquema 8
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Esquema 9
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Esquema 10
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6. MAPAS 
 
1. Localização actual das peças inventariadas em Portugal continental
2. Localização actual das peças inventariadas em Lisboa
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7. INVENTÁRIO DE ESPÉCIMES TÊXTEIS SINOPORTUGUESES

Nota prévia

·	 O inventário encontra-se organizado em três núcleos, correspondentes a alfaias 
bordadas, tecidas e pintadas, sendo que em cada um deles os espécimes surgem organizados 
cronologicamente e segundo peças de cariz europeu, peças de cariz chinês e de influência;

·	 Nas situações em que os paramentos contemplam mais do que um exemplar idêntico 
da mesma tipologia, considerou-se apenas a realização de uma ficha de inventário para o 
conjunto ainda que se indique o número de espécimes que a mesma contempla.

·	 As dimensões das peças são apresentadas em centímetros.
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ALFAIAS BORDADAS
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu de Ciência da Universidade de Lisboa              FICHA Nº 1
DESIGNAÇÃO Véu de cálice                                                                                         Nº INV. 105
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                      DATAÇÃO Séc. XVI
PROVENIÊNCIA Noviciado da Cotovia  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda creme
Bordado - Fios de seda sem torção apreciável, 
fio de papel laminado dourado 

Tecido – Cetim lavrado
Bordado - Bordado directo a fios de seda 
policromos, alguns de cabos mesclados, a ponto 
cetim e ponto de Bolonha.
Motivos contornados e definidos por fio de 
papel laminado dourado estendido.

DIMENSÕES ALT. ———  COMP. 52 cm  LARG. 49 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Véu de cálice bordado sobre cetim lavrado com tramas monocromas cuja estrutura apresenta 
decoração de tipo padronado assente num fundo de suásticas, motivos florais (crisântemos ?), e galhos 
de frutos dispostos sucessiva e alternadamente. Exibe campo dominado por resplendor circular com 
raios pontiagudos (lisos e ondulantes) que inscreve trigrama sacro encimado por cruz e três pregos 
em contrachefe. Cantos assinalados pela presença de estrelas de oito pontas cada. Delimitada por 
filetes, a cercadura, de teor vegetalista e floral, ostenta lados animados por módulo composto por flor 
axial e hastes com folhagem, gavinhas e terminais floridos e ângulos definidos por inflorescências de 
implantação coincidente com as respectivas bissectrizes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO 

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
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Pormenor da decoração do tecido

Aspecto geral do véu de cálice
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de Santo Antão (Évora)                                      FICHA Nº 2
DESIGNAÇÃO Casula                                                                                          Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                    DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda creme
Bordado - Fio de seda, fio de papel laminado 
dourado Enchimento com fio de algodão (?) de 
espessura apreciável.
Galão tecido em fio de papel laminado dourado 
com franja muito curta.

Tecido - Cetim
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto cetim e a fio de papel laminado dourado 
em relevo com enchimento de fios de algodão 
(?).
Motivos contornados e definidos por fio de 
papel laminado dourado.

DIMENSÕES  ALT. 105,5 cm COMP. ——— LARG. 51,5 cm (mín.) e 80 cm (máx.)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Esta casula, de modelo espanhol, apresenta-se quase integralmente bordada a fio de papel laminado 
dourado com pequeníssimos pormenores (centros das flores) realçados a fio de seda carmesim. 
Exibe composição de teor vegetalista e floral organizada em conformidade com a morfologia da 
peça, podendo reconhecer-se sebastos decorados com motivo a candelabra - definido por diversos 
ornatos organizados de forma ascendente, segundo um eixo vertical - sendo que no sebasto da frente 
se reconhece a aposição de um quadrado disposto em viés, porventura correspondente a uma pala 
(?). Também os panos laterais são animados por enrolamentos de idêntica natureza os quais, não 
só se encontram dispostos em simetria entre si como progressivamente se simplificam, por forma a 
adaptarem-se ao espaço disponível.
A cercadura acompanha a temática enunciada, neste caso, sob a forma de enrolamento contínuo do 
qual derivam flores ora para um lado ora para o outro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Tesouros de Arte e Devoção. Évora: Fundação Eugénio de Almeida, 2003 (nºs cat. 39 e 40).

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR- MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Embora não tenha sido possível confirmar, o quadrado aposto no sebasto da frente da peça parece 
funcionar como um remendo. A casula faz conjunto com um frontal de altar, um véu de cálice, uma 
pala, estola e um manípulo (Fichas nº 3, 4 e 5). 
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de Santo Antão (Évora)                                     FICHA Nº 3
DESIGNAÇÃO Frontal de altar                                                                Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                    DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda creme
Bordado - Fio de seda, fio de papel laminado 
dourado Enchimento com fio de algodão (?) de 
espessura apreciável.
Galão tecido em fio de papel laminado dourado 
com franja muito curta.

Tecido - Cetim
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto cetim e a fio de papel laminado dourado 
em relevo com enchimento de fios de algodão 
(?).
Motivos contornados e definidos por fio de 
papel laminado dourado.

DIMENSÕES ALT. 100 cm COMP.——— LARG. 225 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Frontal de altar em cetim de seda bordado a fio de papel laminado dourado, com composição de teor 
vegetalista e floral à base de caules, folhagem e flores, organizada em conformidade com a morfologia 
da peça, nomeadamente, sob a forma de enrolamentos ao nível da frontaleira, tiras ornamentais 
verticais e barra inferior em contraposição aos painéis que animam os três campos ao centro da peça: 
idênticos entre si, estes exibem florões central inscritos em malhas ogivais de onde irradiam hastes 
floridas no sentido ascendente e de forma simétrica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Tesouros de Arte e Devoção. Évora: Fundação Eugénio de Almeida, 2003 (nºs cat. 39 e 40).

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO (na denominada Sala do Museu)

OBSERVAÇÕES
Faz conjunto com uma casula, um véu de cálice, uma pala, estola e um manípulo (Fichas nº 2, 4 e 5).
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de Santo Antão (Évora)                                      FICHA Nº 4
DESIGNAÇÃO Véu de cálice                              Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                    DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda creme
Bordado - Fio de seda, fio de papel laminado 
dourado Enchimento com fio de algodão (?) de 
espessura apreciável
Galão tecido em fio de papel laminado dourado

Tecido - Cetim
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto cetim e a fio de papel laminado dourado 
em relevo com enchimento a fios de algodão (?).
Motivos contornados e definidos por fio de 
papel laminado dourado.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 67,5 cm LARG. 66 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Véu de cálice profusamente bordado com composição vegetalista, à base de caules, folhagem e 
gavinhas os quais irradiam a partir de quatro elementos orientados segundo os eixos ortogonais da 
peça e adossados a motivo central circular, delimitado por moldura recortada polilobada que inscreve 
ornato cruciforme enriquecido pela presença de raios ponteagudos.
Na cercadura privilegiam-se os enrolamentos com terminais floridos de três tipos, dos quais se 
distinguem os cravos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Tesouros de Arte e Devoção, Évora, Fundação Eugénio de Almeida, 2003 (nºs cat. 39 e 40).

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Faz conjunto com uma casula, um frontal de altar, uma pala, estola e um manípulo (Fichas nº 2, 3 e 5). 
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de Santo Antão (Évora)                                      FICHA Nº 5
DESIGNAÇÃO Pala                                                                               Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                    DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda creme
Bordado - Fio de seda, fio de papel laminado 
dourado Enchimento com fio de algodão (?) de 
espessura apreciável.
Galão tecido em fio de papel laminado dourado 
com franja muito curta.

Tecido - Cetim
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto cetim e a fio de papel laminado dourado 
em relevo com enchimento de fios de algodão 
(?).
Motivos contornados e definidos por fio de 
papel laminado dourado.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 22 cm LARG. 21,5 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pala cujo modelo compositivo que apresenta reproduz de forma simplificada aquele que anima o véu 
de cálice com que faz conjunto, dominado por medalhão central circular, delimitado por moldura 
recortada polilobada que inscreve ornato cruciforme enriquecido pela presença de raios pontiagudos.
Proporcionalmente destaca-se de igual modo a cercadura, na qual sobressaem flores que assinalam os 
respectivos ângulos e eixos ortogonais da peça.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Tesouros de Arte e Devoção. Évora: Fundação Eugénio de Almeida, 2003 (nºs cat. 39 e 40).

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Esta peça exibe decoração análoga àquela que supomos também ser uma pala, adossada ao sebasto 
da frente da casula com que faz conjunto - além de um frontal de altar, um véu de cálice, uma estola 
e um manípulo (Fichas nº 2, 3 e 4) - sendo que apenas o motivo central difere: enquanto nesta se trata 
de um medalhão com cruz ao centro, na sua congénere este foi substituído por uma flor.
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Sé de Leiria                                                                  FICHA Nº 6
DESIGNAÇÃO Casula                                                                                         Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                   DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda rosa alaranjado
Bordado - Fio de seda torcida e sem torção 
apreciável, fio de papel laminado dourado, 
cordãozinho de seda de dupla torção branco. 
Enchimento com fio de algodão (?) de espessura 
apreciável.
Galão tecido e franjado em fio de papel laminado 
dourado.

Tecido - Cetim
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto cetim e ponto de nó e a fio de papel 
laminado dourado em relevo com enchimento 
de fios de algodão (?).
Motivos contornados e definidos por fio de 
papel laminado dourado e cordãozinho de seda 
de dupla torção.

DIMENSÕES ALT. 117,5 cm COMP.——— LARG. 48 (mín.) e 82 (máx.) cm (frente)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Casula de modelo espanhol, com a frente e costas animadas por decoração de cariz vegetalista 
organizada em bandas verticais coincidentes com os respectivos campos e sebastos da peça, definidos 
pela aplicação de galão tecido: trata-se de motivos a candelabra compostos pela sucessão de 
enrolamentos de morfologia cordiforme com folhagem, gavinhas e vagens, cuja amplitude aumenta 
ou diminui em articulação com o espaço em que se implanta, sendo que nos panos da parte da frente 
da peça terminam em hastes sinuosas.
Pese embora a sua ainda considerável amplitude, a peça foi cortada, só sendo possível o reconhecimento 
de parte da cercadura que primitivamente ostentou ao nível dos ombros, não permitindo a sua actual 
descrição.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AZEVEDO, Carlos Moreira de, coord. - Cristo Fonte de Esperança. Exposição do Grande Jubileu 
do ano 2000. Porto: Diocese do Porto, 2000, p. 453-454.

EXPOSIÇÕES
Cristo Fonte de Esperança. Exposição do Grande Jubileu do ano 2000. Porto, 2000.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Não obstante algumas ligeiras diferenças, o modelo compositivo que esta peça ostenta coincide com 
aquele que preenche dois panos de estante e duas casulas pertencentes à Irmandade de Santa Cruz de 
Braga. A casula faz conjunto com uma pala (Ficha nº 7) e uma estola (254x10x20cm). 
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Sé de Leiria                                                                  FICHA Nº 7
DESIGNAÇÃO Pala                                                                                             Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                   DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda rosa alaranjado
Bordado - Fio de seda torcida e sem torção 
apreciável, fio de papel laminado dourado, 
cordãozinho de seda de dupla torção branco. 
Enchimento com fio de algodão (?) de espessura 
apreciável.
Galão tecido e franjado em fio de papel laminado 
dourado.

Tecido - Cetim
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto cetim e ponto de nó e a fio de papel 
laminado dourado em relevo com enchimento 
de fios de algodão (?).
Motivos contornados e definidos por fio de 
papel laminado dourado e cordãozinho de seda 
de dupla torção.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 24 cm LARG. 24 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Com ornamentação de teor vegetalista e floral, a pala apresenta decoração organizada a partir de 
motivo central do qual irradiam quatro ornatos dominados por vagens (em forma de maçarocas) 
dispostos em função das bissectrizes da peça. Do conjunto prevalecem as pequenas flores bordadas a 
azul e verde ao centro e nos extremos da face.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Embora bordada segundo um esquema cromático e material diferente, esta pala exibe decoração 
idêntica àquela que anima uma das faces de uma bolsa de corporais existente no Museu de Grão 
Vasco, em Viseu (nº Inv. 1379).
A pala faz conjunto com uma casula (Ficha nº 6) e uma estola (254x10x20cm).
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional do Traje (Lisboa)                              FICHA Nº 8
DESIGNAÇÃO Pano de armar                                 Nº INV. 17295
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                   DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA Antiquália                                      DATA INCORPORAÇÃO 1982

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio  de seda branco.
Bordado - Fio de papel laminado dourado, 
cordãozinho de seda branco, vermelho 
acastanhado e verde.
Enchimento a fio de algodão de espessura 
apreciável (?).
Galão tecido em fio metálico dourado.

Tecido - Cetim
Bordado - Bordado a fio de papel laminado 
dourado em relevo com enchimento a fio de 
algodão de espessura apreciável (?).
Contorno e definição de motivos com 
cordãozinho de seda de dupla torção.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 192 cm LARG. 161 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pano de armar composto pela justaposição de seis panos em cetim branco de morfologia trapezoidal, 
segundo dois registos de três panos cada, sendo que naquele superior os mesmos se apresentam 
montados no sentido inverso.
Apresenta campos dos panos centrais animados por ornamentação assente em dois eixos sinuosos 
filiformes com folhas, gavinhas e flores e frutos, dispostos simetricamente entre si que nos panos 
laterais, de menor largura, se limita a um desses eixos, mas em posição invertida, graças à forma 
como foram montados. Os panos apresentam-se circunscritos por dois tipos de cercaduras de cariz 
vegetalista, respectivamente uma mais estreita, predominante e definida por um enrolamento contínuo 
com terminais floridos que os emoldura, excepto os lados exteriores dos panos colaterais, articulados 
com uma outra cercadura composta por repetição de módulo.
Apesar do conjunto ser todo bordado a fio metálico dourado é possível distinguir diferentes tensões 
cromáticas, já que as composições que preenchem os campos são contornadas com cordãozinho 
de seda de dupla torção branco enquanto as cercaduras dos respectivos painéis são realçadas com 
cordãozinho vermelho, em oposição aos filetes que separam as duas componentes, definidos por 
cordãozinho de cor verde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO
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OBSERVAÇÕES
No conjunto, o pano afigura-se como o produto de uma montagem de vários panos trapezoidais, cuja 
finalidade original se desconhece. Trata-se de uma peça em tudo afim - em termos técnico-materiais, 
iconográficos e plásticos - ao pluvial do Museu Nacional de Arte Antiga (nº Inv. 2196), sendo de 
equacionar a possibilidade de ambas as peças terem pertencido a um mesmo conjunto.
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Aspecto geral do pano de armar

Pormenor do pano de armar
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                    FICHA Nº 9
DESIGNAÇÃO Casula                                                      Nº INV. 4613 Tec
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                    DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA Doação Castro Pina                   DATA INCORPORAÇÃO 2009

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio  de seda branco.
Bordado - Fio de papel laminado dourado, 
cordãozinho de seda branco.
Enchimento a fio de algodão de espessura 
apreciável (?).
Galão tecido em fio de seda.

Tecido - Cetim
Bordado - Bordado a fio de papel laminado 
dourado em relevo com enchimento a fio de 
algodão de espessura apreciável (?).
Contorno e definição de motivos com 
cordãozinho de seda de dupla torção.

DIMENSÕES ALT. 99 cm (máx.) COMP.——— LARG. 71 cm (máx.)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Casula de morfologia espanhola, com a particularidade de exibir pano da frente muito estreito, 
sobretudo ao nível do peito. Dado o mau estado de conservação que genericamente apresenta bem 
como a fragmentação que a caracteriza, apenas nas costas é possível distinguir sebastos animados pela 
sucessão de formas cartelares contracurvadas e campos preenchidos com enrolamentos vegetalistas 
terminando em folhas de videira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de Santiago (Alcácer do Sal)                   FICHA Nº 10
DESIGNAÇÃO Casula                              Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                            DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda branco, fio de papel 
laminado dourado
Bordado - Fio de seda torcido, fio de papel 
laminado dourado, cordãozinho de seda bege.
Enchimento a fios de algodão (?) de espessura 
apreciável.
Entretela de linho.
Galão tecido em fio de papel laminado dourado.

Tecido – cetim lavrado
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto cetim e a fio de papel laminado dourado 
em relevo com enchimento a fio de algodão (?), 
por vezes combinando este fio com fio de seda 
na proporção 2:1.
Motivos contornados e definidos por 
cordãozinho de seda de dupla torção.

DIMENSÕES ALT. 126 cm COMP.——— LARG. 95 cm (máx.) e 51 cm (mín.)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Casula de modelo espanhol, em cetim branco lavrado com tramas metálicas e os sebastos e as 
cercaduras bordados. Apresenta campos animados por padrão floral de pequenas dimensões, definido 
pela alternância de duas bandas horizontais, e sebastos em coluna, preenchidos por formas cartelares 
organizadas segundo um eixo vertical e animadas interior e superiormente por ramagens bifurcadas 
floridas e com formas bulbosas. Cercadura composta pela repetição de motivos em S, cujos pontos 
de tangência são assinalados por pequenas flores análogas às dos interiores das cartelas e elementos 
anelares articuladas com gavinhas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Faz conjunto com duas dalmáticas (Ficha nº 11), uma estola e um manípulo.



|82

Po
rm

en
or

 d
o 

te
ci

do
Fr

en
te

 d
a 

ca
su

la



|83

LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de Santiago (Alcácer do Sal)                  FICHA Nº 11
DESIGNAÇÃO Dalmática (duas)               Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                 DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda branco, fio de papel 
laminado dourado
Bordado - Fio de seda torcido, fio de papel 
laminado dourado, cordãozinho de seda bege.
Enchimento a fios de algodão (?) de espessura 
apreciável.
Entretela de linho.
Galão tecido em fio de papel laminado dourado.

Tecido – cetim lavrado
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto cetim e a fio de papel laminado dourado 
em relevo com enchimento a fio de algodão (?), 
por vezes combinando este fio com fio de seda 
na proporção 2:1.
Motivos contornados e definidos por 
cordãozinho de seda de dupla torção.

DIMENSÕES ALT. 112 cm  COMP.———    LARG. 138,5 cm (ao nível dos braços) e 103 cm
  ALT. 104 cm  COMP.———    LARG. 139 cm (ao nível dos braços) e 105 cm
 
DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Dalmáticas de grande amplitude, em tecido branco lavrado com os sebastos e as cercaduras bordados, 
em tudo similares à casula com que fazem conjunto. 
Cercadura aplicada em todo o perímetro da peça, inclusivé das mangas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU (uma das dalmáticas) - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Fazem conjunto com uma casula (Ficha nº 10), uma estola e um manípulo.
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Pormenor do sebasto
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de São Bartolomeu (Borba)                            FICHA Nº 12
DESIGNAÇÃO Pálio                                Nº INV. Não tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                    DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———   DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fios de seda branco
Bordado- Fios de papel dourado laminado.
Enchimento com rolos de papel e fio de algodão 
(?) de espessura apreciável.
Cordãozinho de seda de dupla torção encarnado.
Galão tecido com franja em fio de papel dourado 
laminado.

Tecido – cetim
Bordado – directo a fio de papel dourado 
laminado em relevo sobre enchimento de 
algodão (?).
Motivos contornados e definidos por 
cordãozinho de seda de dupla torção.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 231 cm (total) LARG. 254 cm (total)
    COMP. 175 cm               LARG. 202 cm (sobrecéu)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pálio de quatro varas em cetim branco de seda exclusivamente bordado a fio dourado realçado por 
cordãozinho de seda encarnado. Exibe sobrecéu animado ao centro por grinalda de flores e frutos 
(crisântemos, peónias, lótus e romãs), sendo os ângulos assinalados pela figuração de pequenas 
águias bicéfalas inscritas em quadrifólios sobrepujadas por arranjos de elementos florais e romãs. 
A restante superfície é preenchida por amplas hastes com folhagem e terminais floridos, as quais se 
desenvolvem a partir de discretos montes rochosos localizados nos extremos do lado maior da peça, 
e em simetria segundo os dois eixos da peça. Reconhece-se a presença de aves pousadas nos ramos.
O sobrecéu apresenta-se delimitado por filete bordado com elemento filiforme e pequenas folhas 
orientadas, em alternância, para a direita e para a esquerda e articula-se com quatro lambrequins 
guarnecidos com galão e franja (no lado exterior), cuja decoração assenta em grandes flores 
interligadas por enrolamentos com folhagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ESPANCA, Túlio - Inventário Artístico de Portugal – distrito de Évora: zona Norte: concelhos 
de Arraiolos, Estremoz, Montemor-o-Novo, Mora e Vendas Novas. Lisboa: Academia Nacional de 
Belas-Artes, 1975, p. 129.

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Ainda é utilizado na procissão do Corpo de Deus na exposição do Santíssimo.
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Pormenor do campo do pálio

Aspecto geral do pálio
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de Nossa Senhora da Graça (Cano)                 FICHA Nº 13
DESIGNAÇÃO Frontal de altar                   Nº INV. Não tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                    DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO _____

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda cor de tijolo, fio de seda 
creme
Bordado - fios de seda frouxa policroma, fios de 
papel dourado laminado.
Enchimento com rolos de papel e fio de algodão 
(?) de espessura apreciável.

Tecido - veludo, damasco
Bordado - directo a fio de seda, por vezes com 
cabos mesclados, a ponto cetim e a fio laminado 
de papel dourado em relevo sobre enchimento 
de papel e de algodão (?).
Motivos contornados e definidos por 
cordãozinho de seda de dupla torção.

DIMENSÕES ALT. 91 cm COMP.——— LARG. 226 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Frontal de altar com frontaleira e barras nos extremos laterais, em veludo cortado cor de tijolo com 
componente ornamental bordada a fio laminado de papel dourado. Em contraste, o campo, cor de 
marfim, apresenta-se bordado a sedas policromas com composição de temática vegetalista e zoológica, 
da qual sobressaem ramagens de peónias cujos ramos sinuosos, dotados de folhagem, flores e frutos, 
irradiam no sentido ascendente preenchendo toda a superfície. Por entre as hastes distingue-se a 
figuração, ao centro, do pelicano a alimentar as suas crias, um tema cristológico alusivo à Eucaristia 
e à Ressurreição, rodeado por diversas espécies de animais, dos quais se destaca um par de pavões, 
um papagaio, andorinhas, libelinhas e até um macaco.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MECO, José - Os Frontais de Altar Quinhentistas e Seiscentistas de Azulejo. Sep. do Boletim Cultural 
da Assembleia Distrital de Lisboa. Lisboa: Série, IV, 92, 2º tomo (1990/1998), p. 57; VALENTE, 
Paulo - Frontal. In Arte Sacra nos Concelhos de Elvas, Monforte e Sousel. Inventário Artístico da 
Arquidiocese de Évora. Évora: Fundação Eugénio de Almeida, 2008, p. 34-35; FERREIRA, Maria 
João Pacheco - Os têxteis chineses na Índia (séculos XVI-XVII). A sua circulação e possível feitura 
no contexto indiano “. In VARADARAJAN, Lotika; PEREIRA, Teresa Pacheco, coord. - Indo-
Portuguese Embroideries: Context Art History, Nova Delhi, Nivogi Books - Indira Ganhi National 
Centre for the Arts (no prelo).

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO (na sacristia)

OBSERVAÇÕES
A figuração central do pelicano a alimentar as suas crias aproxima-se daquela que anima um 
fragmento existente no Victoria & Albert Museum, em Londres (T. 215-1926).
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Apecto geral do frontal de altar

Pormenor do frontal de altar
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Colecção particular de José Lico                                    FICHA Nº 14
DESIGNAÇÃO Colcha                  Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                   DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda branco
Bordado - Fio de seda frouxa, fio de papel 
laminado dourado.
Cordãozinho de seda branco, azul e castanho.
Enchimento a fios grossos de algodão (?).
Franja em fio de papel laminado dourado.

Tecido - Cetim
Bordado - directo a fio de seda em ponto lançado 
e oriental e a fio de  papel laminado dourado em 
relevo.
Utilização de fios grossos como enchimento 
no bordado executado com os dois tipos de 
material.
Contorno e definição dos motivos com 
cordãozinho de seda de dupla torção.

DIMENSÕES ALT.255 cm COMP.——— LARG. 205 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Colcha profusamente bordada.
Campo dominado por motivo central, coincidente com águia bicéfala inscrita numa cartela cordiforme, 
rematada por coroa aberta, cujos extremos superior e inferior se apresentam articulados com laçarias, 
a partir das quais se desenvolvem enrolamentos vegetalistas. Com terminais em flores e animados por 
pássaros, estes preenchem todo o campo da peça segundo uma composição organizada em função 
dos dois eixos ortogonais da peça. 
Delimitada por tarjas compostas por motivos geométricos, reconhece-se cercadura definida por 
enrolamentos vegetalistas e cantos assinalados por flores.
A colcha é rematada por franja dourada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

EXPOSIÇÕES

INTERVENÇÕES ANTERIORES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU- INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO 

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES 
No quarto designado como Câmara de São Dâmaso do antigo Paço dos Duques, em Guimarães, e no 
Victoria & Albert Museum, em Londres, existem duas colchas com programas ornamentais idênticos 
(nsº Inv. 467 e 4016-1855) que apenas variam na paleta cromática que caracteriza tanto os suportes, 
respectivamente azuis e cor de salmão, como o bordado.
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Casa-Museu Guerra Junqueiro (Porto)                       FICHA Nº 15
DESIGNAÇÃO Colcha                                      Nº INV. 611
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                  DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda azul
Bordado - fios de seda frouxa policroma, fio de 
papel laminado dourado.
Enchimento de fios de algodão (?) de espessura 
apreciável.
Franja de fios metálicos e 4 borlas de seda.

Tecido - Cetim
Bordado - directo a fios de seda em ponto 
oriental e de cetim relevado por enchimento de 
fios de algodão (?).
Motivos contornados e definidos por fio de papel 
laminado dourado (um e dois fios) estendido.

DIMENSÕES  ALT.——— COMP. 315 cm LARG. 244 cm 

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Colcha azul escuro profusamente bordada com motivos florais.
Apresenta campo animado por águia bicéfala coroada inscrita em medalhão central, por sua vez 
envolto por ornatos a sugerirem uma cartela, sendo a remanescente superfície bordada com finos 
caules com folhagem e flores, que irradiam do conjunto descrito e bifurcam sucessivamente, 
preenchendo todo o espaço de modo simétrico nos dois eixos da peça.
Apresenta uma cercadura com temática floral idêntica à do campo, disposta em banda sob a forma 
de enrolamento duplo, com cantos marcados por arranjo individual de flores, nomeadamente lótus, 
sendo limitada por duas tarjas de menor dimensão, com o mesmo tipo de enrolamento floral, aqui 
singular e de menor amplitude.
Franja a contornar toda a peça e borlas nos cantos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SANTOS, Reynaldo dos - História da Arte Portuguesa. Porto: Portucalense Editora, 1953, vol. II, p. 
430, fig. 498.

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO (na sala D. Maria)

OBSERVAÇÕES
Peça basicamente igual a uma colcha exposta no Quarto do presidente da República do Paço dos 
Duques de Guimarães (nº Inv. 468) e a um paramento da igreja de São Bartolomeu de Borba, com a 
diferença de exibir representação de uma águia bicéfala ao centro em vez da composição floral que se 
reconhece nas outras peças e de ser executada essencialmente a fio de seda.
É classificada por Reynaldo dos Santos e pela instituição que a alberga como indo-portuguesa 
(provavelmente da região de Goa).



|92

A
sp

ec
to

 g
er

al
 d

a 
co

lc
ha

Po
rm

en
or

 d
a 

co
lc

ha



|93

LOCAL DE OBSERVAÇÃO Colecção particular de Pedro Aguiar Branco              FICHA Nº 16
DESIGNAÇÃO Pano de armar                               Nº INV. Não tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                         DATAÇÃO séc. XVIII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda castanho
Bordado - Fio de seda sem torção apreciável, 
fio de papel laminado dourado, enchimento de 
algodão (?) sob a forma de fio de espessura 
apreciável e de mecha, cordãozinho de seda 
de dupla torção cor de salmão, cordão de fio 
metálico.

Tecido – veludo cortado
Bordado - directo a fio de seda em ponto lançado 
e oriental e a fio de papel laminado dourado em 
relevo sobre enchimento.
Motivos contornados e definidos por fio de papel 
laminado dourado e por cordão de fio metálico 
estendido e fixo com pontos de Bolonha.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 241 cm LARG. 212 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pano de armar em veludo castanho profusamente bordado com motivos vegetalistas a fios de seda 
policromos e fio de papel laminado dourado. Apresenta campo com medalhão circular ao centro 
a inscrever águia bicéfala coroada e ângulos assinalados por composições em quartos de círculo, 
acima dos quais irradiam enrolamentos com folhagem, gavinhas e terminais floridos organizados em 
simetria em função dos dois eixos de simetria da peça. Completa a ornamentação um conjunto de 
quatro pássaros de asas abertas posicionados em torno do medalhão central.
Delimitada por barras – a interior com o motivo do torçal e a exterior com enrolamentos vegetalistas 
– exibe cercadura animada por amplos enrolamentos que se desenvolvem a partir de quadrifólios nos 
cantos e convergem, em cada um dos lados, para flores centrais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO – RECONSTITUÍDO 
(o suporte apresenta-se descolorado pelo sol do lado direito da peça e parte do fio de seda e do fio de 
papel laminado usado no preenchimento da superfície desapareceu)

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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Aspecto geral do pano de armar

Pormenor do pano de armar
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional do Traje (Lisboa)                             FICHA Nº 17
DESIGNAÇÃO Frontal de altar                                                                                 Nº INV. 14417
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                   DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Colecção Vilhena                                           DATA INCORPORAÇÃO 1976

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda carmesim
Bordado – Fio de seda sem torção apreciável, 
canutilho, lantejoulas, pedraria.
Galão tecido e franjado em fio metálico.

Tecido – Cetim; cetim lavrado
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto fendido e de cetim.

DIMENSÕES ALT. 94 cm COMP.——— LARG. 203 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Frontal de altar bordado originalmente tripartido, ao qual foram acrescentadas duas bandas colaterais 
de tecido. Apresenta frontaleira franjada animada, ao centro, por concha de onde irradiam finos 
enrolamentos vegetalistas floridos, povoados de pássaros esvoaçantes. Campos organizados sob a 
forma de painéis preenchidos por peanhas assentes em cornucópias, sobre as quais se reconhece 
a figuração de um pelicano bicéfalo, a eixo, e cestas com flores nos extremos. Os conjuntos são 
sobrepujados por borboletas e pássaros emparelhados e festões de flores, também observados ao nível 
dos sebastos ou tiras verticais do frontal. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Adquirido a Antiquália.
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Aspecto geral do frontal de altar

Pormenor do frontal de altar
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                   FICHA Nº 18
DESIGNAÇÃO Véu de cálice                         Nº INV. 2207
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                      DATAÇÃO 2ª met. séc. XVII
PROVENIÊNCIA Convento do Desagravo (Lisboa)                   DATA INCORPORAÇÃO 1912

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda vermelho
Bordado - Fio de seda torcida, fio metálico 
dourado, cordãozinho de seda encarnado.
Galão tecido amarelo com franja curta.

Tecido – Veludo Cortado
Bordado - Directo a fio de seda a ponto cetim e 
a fios metálicos estendidos fixos com ponto de 
Bolonha.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 63,5 cm LARG. 60 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Véu de cálice em veludo vermelho com campo dominado por resplendor circular com raios pontiagudos 
(lisos e ondulantes), ao centro, que inscreve trigrama sacro encimado por cruz e três pregos em 
contrachefe. Bissectrizes dos cantos assinaladas pela presença de motivos vegetalistas estilizados. A 
cercadura ostenta lados animados por elementos filiformes em S com gavinhas, em posição afrontada, 
e ângulos definidos por inflorescências de implantação coincidente com as respectivas bissectrizes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO – RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
O bordado foi reaplicado num novo suporte.
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                  FICHA Nº 19
DESIGNAÇÃO Bolsa de Corporais          Nº INV. 2206
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                      DATAÇÃO 2ª met. séc. XVII
PROVENIÊNCIA Colecção Burnay                            DATA INCORPORAÇÃO 1936

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda encarnado
Bordado - Fio de papel laminado dourado, 
cordãozinho de seda de dupla torção branco.
Enchimento a fios de algodão (?) de espessura 
apreciável.
Cordão encarnado.

Tecido – Veludo cortado
Bordado - directo a fio de papel laminado 
dourado em relevo.
Motivos contornados e definidos por 
cordãozinho de seda de dupla torção.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 26,5 cm LARG. 26 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Bolsa de corporais em veludo vermelho bordada a fio de papel laminado dourado, reconhecendo-se 
campo animado por resplendor circular com raios pontiagudos (lisos e ondulantes), que inscreve 
trigrama sacro encimado por cruz. Ostenta cercadura definida, ao nível dos ângulos, por pares de 
motivos filiformes em S afrontados, unidos num dos lados por elemento em forma de ferradura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de Nossa Senhora dos Mártires (Arraiolos)     FICHA Nº 20
DESIGNAÇÃO Véu de cálice                                                                                Nº INV. Não tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                  DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - fio de seda branco
Bordado - fios de seda policromos
Galão rendado de fio metálico

Tecido - cetim
Bordado - directo a fio de seda em ponto cetim, 
ponto pé-de-flor.

DIMENSÕES ALT. 73 cm COMP.——— LARG. 173 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Véu de cálice em cetim branco bordado a sedas policromas - com predomínio do verde e amarelo e 
alguns apontamentos azuis, brancos e carmezim. 
Exibe campo dominado por resplendor circular ao centro - com raios pontiagudos (lisos e ondulantes) 
e trigrama sacro invertido, encimado por cruz e três pregos em contrachefe - envolvido por ramos 
com folhagem, gavinhas e terminais floridos organizados em simetria a partir dos respectivos cantos. 
Delimitada por filete, a cercadura, também de teor vegetalista e floral, é decorada por ramagem 
ondulada com o mesmo tipo de ornatos e pequenas flores sendo os ângulos assinalados por quadrifólios. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Véu de cálice. In Arte Sacra do Concelho de Arraiolos. Inventário Artístico da Arquidiocese de 
Évora. Évora: Fundação Eugénio de Almeida, 2007, p. 16-17.

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja matriz de Montemor-o-Novo                    FICHA Nº 21
DESIGNAÇÃO Véu de cálice                              Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                             DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda creme
Bordado - Fio de seda torcido.

Tecido - Cetim
Bordado - directo a fio de seda em ponto cetim, 
de nó e fendido.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 315 cm LARG. 244 cm 

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Véu de cálice com campo dominado por resplendor circular com raios pontiagudos (lisos e ondulantes), 
ao centro, que inscreve ornato cruciforme enriquecido pela presença de raios. O conjunto é emoldurado 
por oito volutas em forma de C, apresentando-se a remanescente superfície animada por flores (como 
botões de rosa e cravos) bordadas segundo as bissectries e os eixos ortogonais da peça. 
A peça é contornada a todo o perímetro por bordado simulando galão composto por quadrifólios 
sobre tira reticulada e fundo pontilhado, sendo o conjunto delimitado por filestes polilobados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Faz conjunto com uma casula.
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Pormenor de véu de cálice

Véu de cálice
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                    FICHA Nº 22
DESIGNAÇÃO Casula                                     Nº INV. 1495
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                      DATAÇÃO 2ª met. séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Recolhimento da R. da Rosa (Lisboa)             DATA INCORPORAÇÃO 1914

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda branco
Bordado - Fio de seda sem torção apreciável.
Galão tecido com fio de seda amarelo e fio 
metálico dourado.

Tecido - Cetim
Bordado - Directo a fio de seda em ponto cetim 
e diversos pontos de fixação.

DIMENSÕES ALT. 107 cm COMP.——— LARG. 65 cm (costas) e 44,5 cm (frente)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Casula em cetim branco, de modelo romano, bordada a fio de seda. Da decoração dos panos que a 
compõem sobressai ampla forma cartelar azul, de padrão reticular e morfologia triangular (composta 
pela articulação de volutas e outros elementos fitomórficos), em cujo interior se reconhecem duas 
cornucópias, a partir das quais se desenvolvem, no sentido ascendente, finas ramagens floridas 
dispostas em simetria entre si, em função de eixo axial definido por flor ao centro. Estes eixos 
coincidem com as zonas dos sebastos, os quais se apresentam sugeridos pela aplicação de galão 
tecido em cruz latina na frente e em coluna nas costas da peça.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO – RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu do Oriente (Lisboa)                                          FICHA Nº 23
DESIGNAÇÃO Colcha                               Nº INV. 333
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                     DATAÇÃO 2ª met. séc. XVIII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO 2007

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda branco
Bordado - Fio de seda torcida e sem torção 
apreciável.
Franja policroma e borlas em seda.

Tecido – cetim 
Bordado - directo a fio de seda em ponto 
lançado, de nó, fendido e de fantasia.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 206 cm LARG. 170 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Esta colcha bordada exibe um programa decorativo de cariz predominantemente floral e vegetalista, 
realizado sobre suporte composto por três bandas de cetim bege dispostas contiguamente entre si 
no seu sentido transversal. Nela se reconhece campo dominado por grande florão central articulado 
com 4 pares de ramagens sinuosas floridas que irradiam pela superfície preenchendo-a, de forma 
simétrica, em função dos seus eixos ortogonais, assinalados pela presença de grandes borboletas, 
símbolos de longevidade, também representadas sobre as bissectrizes da peça. Nos cantos destacam-
se quatro figuras masculinas que, alinhadas sobre quartos de flor idênticos ao motivo central, sustêm, 
com os braços, bandejas sobre a cabeça, nas quais se distinguem romãs, peónias, crisântemos e botões 
de ameixeira. O campo apresenta-se circunscrito por cercadura, delimitada por pequeno filete, cuja 
ornamentação, composta por amplos enrolamentos com terminais floridos de abordagem fantasista, 
se desenvolve a partir de vasos - sobre peanhas e com pegas em forma de cabeça de pássaros - 
localizados nos cantos, nos quais se reconhecem grandes flores, conjugadas com a figuração de romãs 
e mãos-de-buda, com a sua distintiva morfologia multidigetada. 
A decoração da peça é complementada pela aplicação de franja colorida e borlas em três dos ângulos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FERREIRA, Maria João - Colcha. In CALVÃO, João, coord. - Presença Portuguesa na Ásia. 
Testemunhos. Memórias. Coleccionismo. Lisboa: Fundação Oriente, 2008, p. 49-50.

EXPOSIÇÕES
Exposição permanente do Museu, Presença Portuguesa na Ásia.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 
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OBSERVAÇÕES
Esta colcha prima por um programa iconográfico bastante original, resultante da integração de figuras 
de ocidentais de considerável dimensão no repertório que parece predominar na produção chinesa de 
Setecentos para o mercado europeu. 
Chama-se ainda a atenção para alguns motivos pior conservados - cujo preenchimento a fio de seda 
desapareceu - nos quais se distinguem pequenos caracteres chineses pintados a tinta negra sobre o 
suporte têxtil: ainda que a sua leitura não tenha sido conclusiva, supõe-se tratar-se de indicações 
acerca do desenho (do qual subsiste a sua demarcação) ou, mais provavelmente, das cores e/ou pontos 
a adoptar na sua realização, um pormenor muitíssimo interessante e raro de observar, que aponta 
pistas para o procedimento laboral usado na sua manufactura. 
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa                     FICHA Nº 24
DESIGNAÇÃO Cortina                           Nº INV. 477
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                   DATAÇÃO séc. XVII
PROVENIÊNCIA Desconhecida  DATA INCORPORAÇÃO Desconhecida

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda cor de marfim
Bordado - Fio de seda torcida e sem torção 
apreciável, fio de papel laminado dourado.
Galão tecido de fio se seda encarnada e fio 
metálico dourado.

Tecido – Cetim
Bordado - directo a fio de seda em ponto cetim, 
lançado embutido, e oriental.
Motivos contornados e definidos por fio de 
papel laminado dourado.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 73,5 cm LARG. 50 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Cortina composta pela justaposição de dois panos de cetim branco previamente bordados com 
ramagens sinuosas que, dotadas de folhas, flores e frutos (como as peónias, crisântemos, e o fruto 
cítrico mão de buda), irradiam por toda a superfície, sendo que se pode ainda observar sensivelmente 
ao centro da peça, a figuração de um pássaro de asas abertas.
A mesma cortina apresenta três lados debruados com galão encarnado, sendo o remanescente (um 
dos topos) articulado com sete alças de tecido no avesso, com vista à sua suspensão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Machado de Castro (Coimbra)   FICHA Nº 25
DESIGNAÇÃO Manto de imagem          Nº INV. 12614; T838
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                     DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Doação particular  DATA INCORPORAÇÃO 2010

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda branco
Bordado - fios de seda frouxa e torcida 
policroma.

Tecido - cetim
Bordado - directo a fio de seda a ponto cetim, 
a ponto lançado embutido e a ponto pé-de-flor.

DIMENSÕES DIÂM. 65 cm (máx.) e 13 cm (mín.)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
A presente capa ou manto de imagem exibe decoração organizada em função da sua morfologia circular 
- aberta à frente e ao centro. O respectivo campo da peça é animado por enrolamentos vegetalistas 
com terminais floridos que, partindo de um ornato comum localizado ao centro (coincidente com as 
costas), irradiam para os lados e de forma simétrica entre si. A capa apresenta perímetro emoldurado 
por cercadura, cuja ornamentação repete, de forma mais simplificada e à devida escala, o tipo de 
enrolamento observado no campo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
A presente capa revela um programa decorativo sistematicamente identificado como solução 
compositiva das cercaduras que tendem a caracterizar as colchas produzidas no decurso do século 
XVIII, com a particularidade acrescida do mesmo ter sido aqui devidamente adaptado à sua 
morfologia circular.
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 LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de São Bartolomeu (Borba)                               FICHA Nº 26
DESIGNAÇÃO Véu de ombros                    Nº INV. Não tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                       DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda cor ocre
Bordado - fios de seda frouxa e torcida 
policroma, fios de papel dourado laminado

Tecido - cetim
Bordado - directo a fio de seda a ponto cetim e a 
ponto lançado embutido.
Motivos contornados e definidos por fio 
laminado de papel dourado.

DIMENSÕES ALT.——— COMP. 193 cm LARG. 78 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Composto pela justaposição de sete fragmentos de uma mesma peça - dos quais se destaca um maior 
central -, reconhece-se véu de ombros de tonalidade ocre bordado com enrolamentos de folhagem 
e flores de peónia dispostos em simetria entre si, em função de eixo definido por amplo medalhão 
circular ao centro, animado por florão de múltiplas corolas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
O presente véu de ombros resulta da conversão, ao que tudo aponta, de uma colcha, a partir da qual 
se procedeu ao aproveitamento das zonas do medalhão central do campo e dos enrolamentos da 
respectiva peça.
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Aspecto geral do véu de ombros
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                    FICHA Nº 27
DESIGNAÇÃO Dalmática (duas)             Nº INV. 1212 e 1215
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                 DATAÇÃO séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Convento do Desagravo (Lisboa)                   DATA INCORPORAÇÃO 1912

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda branco
Bordado - Fio de seda frouxa, fio de papel 
laminado dourado.
Galão tecido amarelo.

Tecido - Cetim
Bordado - Directo a pontos curtos e longos de 
seda e de tiras de laminadas de papel dourado.

DIMENSÕES ALT. 106 cm COMP.——— LARG. 130 cm (zona das mangas)
               70 cm (abaixo das mangas)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Dalmática curta e ampla segundo modelo romano montada a partir da justaposição de diversos 
fragmentos de cetim branco bordados com composição padronada definida por motivos dispostos 
segundo eixos ortogonais e de forma alternada, preenchendo a superfície de modo homogéneo. Entre 
estes elementos reconhecem-se instrumentos musicais, diversas flores, morcegos e os oito símbolos 
budistas, como é caso do pálio, a roda da lei, o búzio, a jarra ou vaso coberto, o lótus, o guarda-sol, 
o par de peixes e o nó sem fim. Apresenta sebasto tripartido definido pela aplicação de galão tecido 
amarelo, também observado a debruar o decote, os punhos e os panos (ao nível do tronco).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Faz conjunto com uma casula, um pluvial, duas estolas (nº. Inv. 1210 e 1213) e três manípulos 
(nº. Inv. 1211, 1214 e 1216) (Fichas nº 27 e 28).
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Aspecto geral da dalmática

Pormenor do suporte bordado
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                   FICHA Nº 28
DESIGNAÇÃO Casula                                     Nº INV. 1209
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                 DATAÇÃO séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Convento do Desagravo (Lisboa)  DATA INCORPORAÇÃO 1912

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda branco
Bordado - Fio de seda frouxa, fio de papel 
laminado dourado.
Galão tecido amarelo.

Tecido - Cetim
Bordado - Directo a pontos curtos e longos de 
seda e de tiras de laminadas de papel dourado.

DIMENSÕES ALT.——— COMP.——— LARG.——— 

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Casula de modelo híbrido (sebastos em coluna afins à morfologia espanhola em contraposição a 
perfil mais rectilíneo característico da forma romana) com frente montada a partir da justaposição 
de diversos fragmentos de cetim branco bordados com composição padronada definida por motivos 
dispostos segundo eixos ortogonais e de forma alternada, preenchendo a superfície de modo 
homogéneo. Entre estes elementos reconhecem-se instrumentos musicais, diversas flores, morcegos 
e os oito símbolos budistas, como é caso do pálio, a roda da lei, o búzio, a jarra ou vaso coberto, o 
lótus, o guarda-sol, o par de peixes e o nó sem fim. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Faz conjunto com duas dalmáticas, um pluvial, duas estolas (nº. Inv. 1210 e 1213) e três manípulos (nº. 
Inv. 1211, 1214 e 1216) (Fichas nº 25 e 27).
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                    FICHA Nº 29
DESIGNAÇÃO Pluvial                                                              Nº INV. 1208
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                  DATAÇÃO séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Convento do Desagravo (Lisboa)  DATA INCORPORAÇÃO 1912

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda branco
Bordado - Fio de seda frouxa, fio de papel 
laminado dourado.
Galão tecido amarelo.

Tecido - Cetim
Bordado - Directo a pontos curtos e longos de 
seda e de tiras de laminadas de papel dourado.

DIMENSÕES ALT. 132,5 cm COMP. 275 cm LARG.———

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pluvial montado a partir da justaposição de três panos (com 72 cm entre ourelas) e dois fragmentos 
laterais de cetim branco bordados com composição padronada definida por motivos dispostos 
segundo eixos ortogonais e de forma alternada (quatro por linha) que preenchem a superfície de modo 
homogéneo. Entre estes elementos reconhecem-se instrumentos musicais, diversas flores, morcegos e 
os oito símbolos budistas, como é caso do pálio, a roda da lei, o búzio, a jarra ou vaso coberto, o lótus, 
o guarda-sol, o par de peixes e o nó sem fim. Apresenta sebasto tripartido definido pela aplicação 
de galão tecido amarelo, também observado a debruar o decote, os punhos e os panos (ao nível do 
tronco).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO 
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Faz conjunto com duas dalmáticas, uma casula, duas estolas (nº. Inv. 1210 e 1213) e três manípulos (nº. 
Inv. 1211, 1214 e 1216) (Fichas nº 25 e 26).
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Aspecto geral do pluvial

Pormenor do suporte bordado
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de São João Baptista (Alhandra)                      FICHA Nº 30
DESIGNAÇÃO Pálio                                 Nº INV. Não tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                   DATAÇÃO 2ª met. Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA ———   DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda branco, fios de seda 
policromos
Bordado - fios de seda frouxa e torcida 
policroma, fio de papel laminado dourado.
Enchimento de fios de algodão (?) de espessura 
apreciável. 
Cordãozinho de seda de dupla torção.
Galão tecido de fios metálicos, franjado.

Tecido – Cetim, Pequim espolinado (forro)
Bordado - directo a fios de seda, alguns de cabos 
mesclados, em ponto cetim, por vezes articulado 
com pontos de fixação e a fio de papel laminado 
dourado em relevo com enchimento de fios de 
algodão (?).
Motivos contornados e definidos por 
cordãozinho de seda de dupla torção cor de rosa 
velho.

DIMENSÕES ALT.———  COMP. 331 cm (total) LARG. 280 cm (total)
    COMP. 251 cm   LARG. 200 cm (sobrecéu)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pálio de oito varas em cetim branco profusamente bordado a sedas policromas e fio metálico.
Apresenta sobrecéu composto por quatro tiras de suporte, animado por medalhão central com um 
par de leões a brincar com fitas em torno de uma pérola ou bola de brocado e cantos da composição 
assinalados por quartos de circulo que inscrevem também eles, representações de leões. A restante 
superfície é preenchida por ramagens com hastes sinuosas, folhagem e enrolamentos floridos que se 
desenvolvem a partir de formas bulbosas, coincidentes com os ângulos, e de modo simétrico segundo 
os dois eixos ortogonais da peça. A decoração do campo é completada pela presença de pássaros.
Lambrequins decorados com cercadura de índole vegetalista - definida por enrolamentos com 
terminais floridos - e ângulos preenchidos por putti alados apoiados em volutas em forma de C. 
Ostentam contorno debruado por galão tecido franjado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Inventário de Arte Sacra da Diocese de Lisboa - Igreja de São João Baptista, Vila Franca de Xira. 
Lisboa: Patriarcado de Lisboa, 1973.

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Esta alfaia resulta da transformação de uma colcha, sendo que o respectivo campo se converteu no 
sobrecéu e a cercadura nos lambrequins. Denota afinidades com uma colcha existente no Museu dos 
Condes de Castro Guimarães, em Cascais (nº Inv. 612).
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Municipal Dr. José Formosinho (Lagos)        FICHA Nº 31
DESIGNAÇÃO Casula                                                       Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                           DATAÇÃO 2ª met. séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Igreja de São Sebastião (Lagos) DATA INCORPORAÇÃO (em depósito desde 1930)

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda branco
Bordado - Fio de seda sem torção apreciável.
Galão tecido de seda amarela.

Tecido - Cetim
Bordado - directo a fio de seda em ponto cetim, 
lançado embutido e fendido.

DIMENSÕES ALT. 117 cm COMP.——— LARG. 90,5 cm (costas)
             ALT. 115,5 cm COMP.——— LARG. 79 cm, 43 cm no peito (frente)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Casula em cetim branco profusamente bordada a sedas policromas nas tonalidades de verde, azul, 
carmesim e amarelo. Reconhece-se decoração dos campos e sebastos (das costas) afim, de teor 
vegetalista e zoológico, composta por ramagens ascendentes, sobretudo preenchidas por folhagem 
recortada dotada, do ponto de vista plástico, de grande dinamismo, borboletas e pássaros em vôo. 
Estes elementos surgem organizados sob a forma de hastes sinuosas, sendo que nos campos dos panos 
da frente e costas da peça as mesmas se desenvolvem a partir de motivos em voluta e apresentam-se 
dispostas em simetria entre si.
Ostenta cercadura definida por folhas verdes e azuis sugerindo pequenas espirais alternadas ora para 
um lado ora para outro, sendo os respectivos pontos de tangência assinalados por quadrifólios.
A peça é debruada por galão tecido amarelo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO – RECONSTITUÍDO 
(substituição do sebasto da frente)

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Casa dos Patudos (Alpiarça)                                 FICHA Nº 32
DESIGNAÇÃO Alcatifa             Nº INV. 84.601
CLASSIFICAÇÃO Peça de influência                                           DATAÇÃO séc. XVI/XVII
PROVENIÊNCIAConvento de Santos               DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido -Fio de seda encarnado, fio de seda verde
Bordado - Fio de seda torcido, fio de papel 
laminado dourado, cordãozinho de seda branco.
Enchimento a fios de algodão (?) de espessura 
apreciável.
Reforço de linho.
Galão tecido franjado em fio de papel laminado 
dourado e fio metálico de fieira.

Tecido – veludo cortado
Bordado - Bordado directo a fio de seda, por vez 
com cabos mesclados, em ponto cetim, lançado 
embutido e oriental e a fio de papel laminado 
dourado em relevo com enchimento a fio de 
algodão (?), por vezes combinando este fio com 
fio de seda na proporção 2:1.
Motivos contornados e definidos por 
cordãozinho de seda de dupla torção e fio de 
papel laminado dourado.

DIMENSÕES  ALT. 226 cm COMP.——— LARG. 134 cm 

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Alcatifa pequena em veludo com campo de fundo vermelho, profusamente bordado, com composição 
de desenho quadruplicado, dominada por medalhão central (star-burst central medallion) circundado 
por enrolamentos de gavinhas, tchi, pares de palmetas, quadrifólios e aves esvoaçantes (entre elas, as 
aves fénix) dispostos em simetria, em função do respectivo eixo longitudinal. 
Na cercadura, de cor verde escuro, reconhecem-se a maior parte destes motivos, aqui organizados 
sob a forma de enrolamentos que irradiam de palmetas orientadas para o interior, as quais se repetem 
sempre em articulação com pares de pássaros em posição afrontada e alternam com peónias e 
quadrifólios localizados nos cantos da peça.
A alcatifa apresenta franja em fio de papel laminado dourado (excepto num dos topos, no qual foi 
substituída por franja de fio metálico de fieira).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO (na Sala dos Primitivos)
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OBSERVAÇÕES
Peça que reproduz os esquemas compositivos e cromáticos característicos dos denominados tapetes 
de nó com animais e enrolamentos de gavinhas produzidos ainda na segunda metade de Quinhentos, 
dos quais herdou a composição centralizada num medalhão quadrilobado e a representação não dos 
animais em combate mas de aves afrontadas no campo e na cercadura, nomeadamente de aves fénix 
- neste caso sob a forma de bordado realizado segundo procedimentos técnico-materiais compatíveis 
com aqueles usados na produção têxtil sinoportuguesa. 
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Aspecto geral da alcatifa

Pormenor da alcatifa



|129

LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu de Arte Sacra da Sé de Évora                           FICHA Nº 33
DESIGNAÇÃO Dossel                   Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de influência                                                           DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA Convento de S. Bento, Avis                           DATA INCORPORAÇÃO ———

MATERIAIS TÉCNICAS

Tecido - Fio de seda carmezim
Bordado - Fio de seda sem torção apreciável, fio 
de papel laminado dourado Enchimento com fio 
de algodão (?) de espessura apreciável.
Franja amarela.

Tecido – Veludo cortado
Bordado - Bordado directo a fio de seda em 
ponto cetim e a fio de papel laminado dourado 
em relevo com enchimento de fios de algodão 
(?).
Motivos contornados e definidos por fio de 
papel laminado dourado.

DIMENSÕES ALT. 265 cm COMP.——— LARG. 199 cm PROF. 141 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Dossel em veludo vermelho profusamente bordado com motivos vegetalistas e florais. Reconhece-
se espaldar e sobrecéu com campo (definido por quatro tiras de suporte) animado por composição 
dominada por ramagens com folhas e flores variadas, como o lótus e a peónia, enrolamentos de 
nuvens em forma de S (tchi), folhas lanceoladas, e palmetas, sendo que a mesma se organiza em 
simetria a partir de um vazio em forma de cruz ao centro do espaldar, e em função do respectivo eixo 
longitudinal. 
Tanto o espaldar como o sobrecéu são exteriormente emoldurados por cercadura e barra, sendo a 
primeira marcada pela alternância de motivos florais inscritos em formas circulares e outros que 
sugerem palmetas e plátanos interligados por elementos filiformes e a segunda, pela repetição de 
arcos trilobados individualmente preenchidos com pés de flor. 
Sanefas ou lambrequins superiormente rematados por franja curta, com decoração idêntica à do 
conjunto definido pela cercadura e barra descritas, sendo que neste caso a barra se apresenta aqui 
recortada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ESPANCA, Túlio - Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora. Lisboa: Academia Nacional 
de Belas-Artes, 1966, vol. II, est. CLX; ESPANCA, Túlio - Exposição de Tecidos e Bordados Antigos. 
[catálogo]. Évora: s.n., 1972; GUERREIRO, Jerónimo de Alcantara - A Catedral de Évora. Évora: Sé 
de Évora, 1975; LEITE, Maria Fernanda Passos -Dossel. In AAVV - Os Descobrimentos Portugueses 
e a Europa do Renascimento: «Cumpriu-se o Mar» A arte na rota do Oriente. Lisboa: Presidência de 
Ministros, 1983, p. 282-283; MENDEIROS, José Filipe - Guia do Museu de Arte Sacra da Catedral 
de Évora. Évora: s.n., 1985, p. 29.

EXPOSIÇÕES 
Exposição de Tecidos e Bordados Antigos. Évora, 1972; XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e 
Cultura, «Cumpriu-se o Mar» A arte na rota do Oriente, Lisboa, 1983.
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO (no Museu da Sé)

OBSERVAÇÕES
Segundo a bibliografia, a presente peça resulta da transformação de uma alcatifa de estrado em 
1887. Perante as dimensões e as soluções compositivas que ostenta, questionamo-nos se se trataria 
de apenas um exemplar de considerável comprimento e com centro deslocado ou de dois espécimes 
idênticos. 
Do ponto de vista compositivo, a(s) alcatifa(s) que lhe serve(m) de base aproxima(m)-se dos esquemas 
característicos dos denominados tapetes de desenho indo-persa, produzidos no Irão sobretudo no 
século XVII, neste caso, sob a forma de bordado realizado segundo procedimentos técnico-materiais 
compatíveis com aqueles usados na produção têxtil sinoportuguesa.
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ALFAIAS TECIDAS
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de São Lourenço (Galveias)                             FICHA Nº 34
DESIGNAÇÃO Pano de armar                                                                             Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                   DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———
DIMENSÕES ALT. 170 cm COMP.——— LARG. 125 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pano de armar em cetim lavrado com tramas de seda policromas formado pela justaposição de oito 
panos idênticos, segundo dois registos de quatro panos cada, sendo que naquele superior os mesmos se 
apresentam montados no sentido inverso. Cada um dos panos apresenta decoração policroma (verde, 
laranja, branco e azul) sobre fundo amarelo, organizada em bandas de leitura horizontal que repetem 
continuamente um módulo composto por escudo de armas* ao centro, circunscrito por quadrifólios 
e pequenas folhas de perfil recortado e em forma de vírgula que se prolongam colateralmente em 
enrolamentos vegetalistas e florais envolvendo meios corpos de putti coroados assentes em corolas de 
folhagem estilizada, de nítida inspiração grotesca. 
O conjunto é debruado por galão franjado curto amarelo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
VALENTE, Paulo - Pano de armar. In Arte Sacra no Norte Alentejano. Inventário Artístico da 
Arquidiocese de Évora. Évora: Fundação Eugénio de Almeida, 2008, p. 128-129.

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
*Cuja leitura heráldica é a seguinte: escudo português com chefe de linhas côncavas, esquartelado, o 
primeiro e o quarto com um leão de vermelho, o segundo e o terceiro de verde pleno. Encimado por 
um coronel, interpretação oriental dos coroneis da nobreza. 
Muito embora Paulo Valente avente a possibilidade de se tratar de uma obra destinada a D. Luís 
da Silva Teles, arcebispo de Évora entre 1691 e 1703 ou a algum seu familiar, na ausência de mais 
indicações específicas, confirma-se apenas a atribuição das armas usadas pelos Teles da Silva nos 
vários ramos desta linhagem8.

8  Elementos gentilmente identificados pelo heraldista Miguel Metello de Seixas a quem agradecemos a 
preciosa colaboração.
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Aspecto geral do pano de armar

Pormenor do emblema heraldico Pormenor de putto



|135

 LOCAL DE OBSERVAÇÃO Igreja de São Geraldo (Montemor-o-Novo)            FICHA Nº 35
DESIGNAÇÃO Sanefa                                                                                    Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                      DATAÇÃO Séc. XVII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———
DIMENSÕES ALT. 34 cm COMP.——— LARG. 160 cm 

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Sanefa composta pela justaposição de dois panos no seu sentido transversal, os quais se compõem de 
gaze de seda de cor verde, espolinada a fios de seda policromos e fio dourado sobre substrato orgânico 
originalmente responsável por um efeito de decoração na teia que, face ao actual mau estado de 
conservação, não é possível de identificar. 
A gaze apresenta-se animada por folhagem e flores dispersas pela superfície formando um padrão 
dinâmico, nas cores branco, amarelo, verde, castanho e azul.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM (a generalidade da peça) - REGULAR - MAU (fio metálico) - INTEIRO - MUTILADO - 
RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Sanefa cujo tecido é muito parecido com um véu de ombros (?) existente no Museu Nacional de Arte 
Antiga (nº Inv. 1230) (Ficha nº 35).
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Pormenor da tecelagem

Aspecto geral da sanefa
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                FICHA Nº 36
DESIGNAÇÃO Véu de ombros (?)                                                         Nº INV. 1230
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                      DATAÇÃO séc. XVII
PROVENIÊNCIA Convento do Sacramento (Lisboa)               DATA INCORPORAÇÃO 1913
DIMENSÕES ALT.——— COMP. 218 cm LARG. 80 cm 

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Tecido de morfologia rectangular em gaze de seda de cor verde escudo, espolinada a fios de seda 
policromos e a fio dourado sobre substrato orgânico, responsável por um efeito de decoração na teia 
que sugere malhas de losangos dentro de losangos à superfície e bandas justapostas na diagonal. 
Apresenta-se animada por folhagem, pássaros, borboletas, flores e frutos (como peónias, pêssegos, 
cogumelos lingzhi e mãos de buda) dispersas pela superfície formando um padrão dinâmico, nas 
cores branco, amarelo, verde, castanho (?) e azul.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM (a generalidade da peça) - REGULAR - MAU (fio metálico) - INTEIRO - MUTILADO - 
RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Fragmento de tecido muito parecido com aquele empregue numa sanefa existente na Igreja 
de S. Geraldo (Montemor-o-Novo) (Ficha nº 34).
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Pormenor da decoração espolinada

Aspecto geral do véu de ombros
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                 FICHA Nº 37
DESIGNAÇÃO Fragmento                                                                      Nº INV. 1169
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                     DATAÇÃO séc. XVII
PROVENIÊNCIA Igreja de São Julião e Santa Basilissa (Lisboa) DATA INCORPORAÇÃO 1912
DIMENSÕES ALT.——— COMP.——— LARG.———

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Fragmento de morfologia rectangular em gaze de seda de cor preta, espolinada a fios de seda policromos 
e a fio dourado sobre substrato orgânico. Apresenta-se animado por folhagem de diferentes espécies 
dispersas pela superfície formando um padrão dinâmico, nas cores branco, amarelo, verde claro e 
escuro, castanho (?) e azul.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM (a generalidade da peça) - REGULAR - MAU (fio metálico) - INTEIRO - MUTILADO - 
RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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Pormenor de fragmento

Pormenor de fragmento
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                     FICHA Nº 38
DESIGNAÇÃO Painel (três)                             Nº INV. 2178-2180
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                            DATAÇÃO séc. XVI/XVII
PROVENIÊNCIA Colecção Burnay                                         DATA INCORPORAÇÃO 1936
DIMENSÕES ALT.——— COMP. 93 cm  LARG. 57 cm (nº Inv. 2178)
    COMP. 89,5 cm  LARG. 56 cm (nº Inv. 2179)
                                        COMP. 87 cm  LARG. 57 cm (nº Inv. 2180)

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Panos de tecido de fundo em cetim amarelo e composição ornamental em veludo cortado carmesim. 
A respectiva animação do campo resulta de um módulo compositivo definido por águia bicéfala 
coroada sustendo flechas com as garras que trespassam o que aparentam ser corações, segundo 
modelo figurativo conotado com a insígnia da Ordem dos Agostinhos. O conjunto é ladeado por 
elementos vegetalistas e florais e sobrepujado por um par de aves e um grande florão, e reflecte-se no 
sentido longitudinal (de forma invertida) e transversal das peças. 
Os panos apresentam cercadura também de carácter padronado, composto por elementos florais 
(flores de lótus ?) articulados colateralmente com lebres (?).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Embora apresentem ligeiras diferenças entre si ao nível das respectivas dimensões, os três panos 
pugnam por esquema decorativo idêntico, o qual revela a maior das proximidades com aquele em 
que assenta uma tipologia têxtil muito particular, datável de entre os séculos XVI e XVII, cuja 
manufactura é atribuída a oficinas de Macau a partir de sedas hispano-portuguesas. 
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Sé de Lisboa                                                              FICHA Nº 39
DESIGNAÇÃO Pano de armar                                       Nº INV. Não Tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                DATAÇÃO séc. XVIII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO ———
DIMENSÕES ALT.——— COMP. 617 cm LARG. 455 cm
 
DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pano de armar, de grandes dimensões, constituído por sete bandas de tecido de fundo em cetim 
amarelo e composição ornamental em veludo carmesim, cujos pormenores são obtidos pelo efeito de 
corte e anelado do pêlo do suporte. 
A decoração do campo do pano articula-se segundo uma estrutura compositiva simétrica, em 
função dos respectivos eixos de simetria, reconhecendo-se, ao centro, um medalhão polilobado 
inscrito numa moldura exteriormente delimitada por arranjo de folhagem de perfil contracurvado. 
Os ângulos são preenchidos por nuvens e grandes leões, representados como animais compósitos 
segundo modelo iconográfico chinês, com a tradicional juba encaracolada e a cauda em tufo, com os 
olhos protuberantes e ferozes, espinha dorsal, característica do ch’ilin e os tentáculos flamejantes, a 
brincar com a denominada pérola ou bola de brocado. O espaço intermédio ostenta uma decoração 
exuberante à base de hastes vegetalistas sinuosas dotadas de flores e de grandes e dinâmicas folhas 
recortadas (de acanto ?) também articuladas com florões - os mesmos elementos que se observam na 
dupla cercadura da peça, separada por filetes, sendo que o registo interior é mais largo que o exterior.
O pano apresenta argolas metálicas no avesso de um dos lados (destinadas à sua suspensão) sendo os 
três lados remanescentes animados por franja comprida em seda carmesim.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Inventário de Arte Sacra da Diocese de Lisboa - Sé Patriarcal de Lisboa. Lisboa: Patriarcado de 
Lisboa, 1969.

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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Pormenor do ch’ilin



|145

LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu de São Roque (Lisboa)                                           FICHA Nº 40
DESIGNAÇÃO Dalmática (duas)               Nº INV. MT.135 e 136
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                         DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Fundo Jesuítico   DATA INCORPORAÇÃO ———
DIMENSÕES ALT. 116 cm COMP.——— LARG. 78,5 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Dalmáticas de amplitude e morfologia em sintonia com o modelo barroco romano, cujos sebastos são 
sugeridos pela aplicação de galão tecido, também utilizado no respectivo contorno. Com uma estrutura 
padronada segundo eixos ortogonais, a superfície tecida revela o recurso a um esquema compositivo 
de cerca de um metro de altura (apenas integralmente perceptível nos respectivos panos centrais), à 
base de elementos vegetalistas e florais (como a flor de lótus, o crisântemo ou o cardo, incaracterístico 
da produção têxtil chinesa) sobre fundo dourado. O mesmo é composto por um módulo definido por 
três bandas de motivos ornamentais à base de flores e folhagem recortada e de efeito serrado que, a 
partir de uma paleta cromática comum - restrita a seis tonalidades, respectivamente branco, cor de 
salmão, dois tons de azul (cobalto) e dois de verde (malaquite) -, se sucedem em três conjugações 
diferentes, responsáveis, em articulação com o ouro do fundo, pela sugestão de um efeito global de 
grande riqueza, dinamismo e complexidade. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRITO, Maria Filomena - Paramento de Dez Peças para Missa Solene. In SILVA, Nuno Vassallo 
e, coord. - No Caminho do Japão – Arte oriental nas colecções da Santa casa da Misericórdia de 
Lisboa. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de S. Roque, 1993, p. 64-77; MORNA, 
Teresa Freitas - Dalmática. In CUNHA, Mafalda Soares da, coord. - Espaços de um Império. Lisboa: 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, p. 208-209; 
BRITO, Maria Filomena - Paramento Chinês. In MORNA, Teresa Freitas, coord. - Museu de São 
Roque. Catálogo. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de S. Roque, 2008, p. 202-
205; FERREIRA, Maria João Pacheco - Paramento. MORNA, Teresa Freitas, coord. - Arte Oriental 
nas Coleccções do Museu de São Roque, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de 
São Roque, p. 146-151.

EXPOSIÇÕES
No Caminho do Japão, Museu de S. Roque, Lisboa, 1993; As Rotas da Seda, Musée de la Marine, 
Paris, 1993; Macau, as Ruínas de São Paulo, um Monumento para o Futuro, Lisboa – Macau – Porto, 
1995; Espaços de um Império, Museu dos Transportes e Comunicações, Porto, 1999.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR- MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
As duas dalmáticas integram um paramento todo ele montado a partir do mesmo suporte têxtil, 
composto por uma casula, um véu de cálice, uma bolsa de corporais, duas estolas e três manípulos (nº 
Inv. MT140-144) (Fichas nº 40, 41 e 42).
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Frente e costas da dalmática
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu de São Roque (Lisboa)                                        FICHA Nº 41
DESIGNAÇÃO Casula                           Nº INV. MT137
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                       DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Fundo Jesuítico   DATA INCORPORAÇÃO ———
DIMENSÕES ALT. 120 cm COMP.——— LARG. 65,5 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Casula de modelo espanhol, com ambos os sebastos em coluna sugeridos pela aplicação de galão 
tecido, também utilizado no respectivo contorno. 
A superfície tecida revela o recurso a um esquema compositivo de cerca de um metro de altura (apenas 
integralmente perceptível nas costas da veste), à base de elementos vegetalistas e florais (como a flor 
de lótus, o crisântemo ou o cardo, incaracterístico da produção têxtil chinesa) sobre fundo dourado. 
O mesmo é composto por um módulo definido por três bandas de motivos ornamentais à base de 
flores e folhagem recortada e de efeito serrado que, a partir de uma paleta cromática comum - restrita 
a seis tonalidades, respectivamente branco, cor de salmão, dois tons de azul (cobalto) e dois de verde 
(malaquite) -, se sucedem em três conjugações diferentes, responsáveis, em articulação com o ouro do 
fundo, pela sugestão de um efeito global de grande riqueza, dinamismo e complexidade. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRITO, Maria Filomena - Paramento de Dez Peças para Missa Solene. In SILVA, Nuno Vassallo 
e, coord. - No Caminho do Japão – Arte oriental nas colecções da Santa casa da Misericórdia de 
Lisboa. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de S. Roque, 1993, p. 64-77; MORNA, 
Teresa Freitas - Dalmática. In CUNHA, Mafalda Soares da, coord. - Espaços de um Império. Lisboa: 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, p. 208-209; 
BRITO, Maria Filomena - Paramento Chinês. In MORNA, Teresa Freitas, coord. - Museu de São 
Roque. Catálogo. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de S. Roque, 2008, p. 202-
205; FERREIRA, Maria João Pacheco - Paramento. MORNA, Teresa Freitas, coord.  - Arte Oriental 
nas Coleccções do Museu de São Roque, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de 
São Roque, p. 146-151.

EXPOSIÇÕES
No Caminho do Japão, Museu de S. Roque, Lisboa, 1993; As Rotas da Seda, Musée de la Marine, 
Paris, 1993; Macau, as Ruínas de São Paulo, um Monumento para o Futuro, Lisboa – Macau – Porto, 
1995; Espaços de um Império, Museu dos Transportes e Comunicações, Porto, 1999.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
A casula integra um paramento todo ele montado a partir do mesmo suporte têxtil, composto por duas 
dalmáticas, um véu de cálice, uma bolsa de corporais, duas estolas e três manípulos (nº Inv. MT140-
144) (Fichas nº 39, 41 e 42).
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu de São Roque (Lisboa)                                      FICHA Nº 42
DESIGNAÇÃO Véu de cálice                         Nº INV. MT138
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                      DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Fundo Jesuítico  DATA INCORPORAÇÃO ———
DIMENSÕES ALT.——— COMP. 66 cm LARG. 66 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Véu de cálice feito a partir de um quadrado do mesmo tecido de decoração exuberante e luxuosa à 
base de elementos vegetalistas e florais (como a flor de lótus, o crisântemo ou o cardo, incaracterístico 
da produção têxtil chinesa) também utilizado na feitura dos ornamentos com que faz conjunto. 
A superfície tecida revela o recurso a um esquema compositivo bem maior que as dimensões da 
peça (cerca de um metro de altura), composto por um módulo definido por três bandas de motivos 
ornamentais à base de flores e folhagem recortada e de efeito serrado que, a partir de uma paleta 
cromática comum - restrita a seis tonalidades, respectivamente branco, cor de salmão, dois tons de 
azul (cobalto) e dois de verde (malaquite) -, se sucedem em três conjugações diferentes, responsáveis, 
em articulação com o ouro do fundo, pela sugestão de um efeito global de grande riqueza, dinamismo 
e complexidade. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRITO, Maria Filomena - Paramento de Dez Peças para Missa Solene. In SILVA, Nuno Vassallo 
e, coord. - No Caminho do Japão – Arte oriental nas colecções da Santa casa da Misericórdia de 
Lisboa. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de S. Roque, 1993, p. 64-77; MORNA, 
Teresa Freitas - Dalmática. In CUNHA, Mafalda Soares da, coord. - Espaços de um Império. Lisboa: 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, p. 208-209; 
BRITO, Maria Filomena - Paramento Chinês. In MORNA, Teresa Freitas, coord. - Museu de São 
Roque. Catálogo. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de S. Roque, 2008, p. 202-
205; FERREIRA, Maria João Pacheco - Paramento. MORNA, Teresa Freitas, coord. - Arte Oriental 
nas Coleccções do Museu de São Roque, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de 
São Roque, p. 146-151.

EXPOSIÇÕES
No Caminho do Japão, Museu de S. Roque, Lisboa, 1993; As Rotas da Seda, Musée de la Marine, 
Paris, 1993; Macau, as Ruínas de São Paulo, um Monumento para o Futuro, Lisboa – Macau – Porto, 
1995; Espaços de um Império, Museu dos Transportes e Comunicações, Porto, 1999.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR- MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
O véu de cálice integra um paramento todo ele montado a partir do mesmo suporte têxtil, composto 
por duas dalmáticas, uma casula, uma bolsa de corporais, duas estolas e três manípulos (nº Inv. 
MT140-144) (Fichas nº 39, 40 e 42).
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu de São Roque (Lisboa)                                          FICHA Nº 43
DESIGNAÇÃO Bolsa de corporais                           Nº INV. MT139
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz europeu                                                         DATAÇÃO Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Fundo Jesuítico  DATA INCORPORAÇÃO ———
DIMENSÕES ALT.——— COMP. 28,5 cm LARG. 28,5 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Bolsa de corporais feita a partir de um pequeno quadrado do mesmo tecido de decoração exuberante 
e luxuosa, à base de elementos vegetalistas e florais, também utilizado na feitura dos ornamentos com 
que faz conjunto. Apresenta faces animadas por motivo cruciforme definido pela aplicação de galão 
tecido, também utilizado no contorno da peça e em articulação com quatro borlas nos respectivos 
cantos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRITO, Maria Filomena - Paramento de Dez Peças para Missa Solene. In SILVA, Nuno Vassallo 
e, coord. - No Caminho do Japão – Arte oriental nas colecções da Santa casa da Misericórdia de 
Lisboa. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de S. Roque, 1993, p. 64-77; MORNA, 
Teresa Freitas - Dalmática. In CUNHA, Mafalda Soares da, coord. - Espaços de um Império. Lisboa: 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, p. 208-209; 
BRITO, Maria Filomena - Paramento Chinês. In MORNA, Teresa Freitas, coord. - Museu de São 
Roque. Catálogo. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de S. Roque, 2008, p. 202-
205; FERREIRA, Maria João Pacheco - Paramento. MORNA, Teresa Freitas, coord. - Arte Oriental 
nas Coleccções do Museu de São Roque, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de 
São Roque, p. 146-151.

EXPOSIÇÕES
No Caminho do Japão, Museu de S. Roque, Lisboa, 1993; As Rotas da Seda, Musée de la Marine, 
Paris, 1993; Macau, as Ruínas de São Paulo, um Monumento para o Futuro, Lisboa – Macau – Porto, 
1995; Espaços de um Império, Museu dos Transportes e Comunicações, Porto, 1999.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR- MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
A bolsa de corporais integra um paramento todo ele montado a partir do mesmo suporte têxtil, 
composto por duas dalmáticas, uma casula, um véu de cálice, duas estolas e três manípulos (nº Inv. 
MT140-144) (Fichas nº 39, 40 e 41).
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Bolsa de corporais



|153

ALFAIAS PINTADAS



|154

LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                          FICHA Nº 44
DESIGNAÇÃO Colcha                                                       Nº INV. 2135
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                           DATAÇÃO meados séc. XVIII
PROVENIÊNCIA ———  DATA INCORPORAÇÃO 1933
DIMENSÕES ALT.——— COMP. 2780 cm LARG. 2130 cm 

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Tafetá branco de seda animado por composição pintada dominada por ramagens sinuosas ascendentes 
articuladas com folhagem e flores variadas que preenchem de forma homogénea e em contínuo toda a 
superfície. Por entre a vegetação reconhecem-se aves esvoaçantes, aves fénix e borboletas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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Aspecto geral do pano de armar

Pormenor da fénix
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu de São Roque (Lisboa)                                          FICHA Nº 45
DESIGNAÇÃO Véu de esquife                                                                                       Nº INV. MT247
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                 DATAÇÃO 2ª met. séc. XVIII
PROVENIÊNCIA colecção José Lico  DATA INCORPORAÇÃO 2000
DIMENSÕES ALT. 73 cm COMP.——— LARG. 173 cm

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pano em gaze creme lavrada pintada, cujos pontos de ligação desenham uma malha de losangos 
dentro de losangos na superfície tecida. A decoração, à base de elementos plásticos híbridos de origem 
euro-asiática, revela motivos florais organizados sob a forma de raminhos dotados de hastes sinuosas 
que, distribuídos por toda a extensão, a preenchem de forma homogénea e, neste caso, em exclusivo.
Nos cantos inferior esquerdo da frente e superior direito do reverso da peça reconhece-se a aposição 
de um sinete em lacre com as armas de uma figura eclesiástica*.
Apresenta a seguinte inscrição pintada no reverso - VEO COM QUE FOY COBERTO O CORPO DE 
S. FRANCISCO XAVIER. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
São Francisco Xavier. A sua vida e o seu tempo (1506-1552). Lisboa: Comissariado Geral das 
Comemorações do V Centenário do Nascimento de S. Francisco Xavier, 2006, p. 150; FERREIRA, 
Maria João Pacheco - Véu de Esquife. In MORNA, Teresa Freitas, coord. - Arte Oriental nas 
Coleccções do Museu de São Roque, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Museu de São 
Roque, 2010, p. 155-157.

EXPOSIÇÕES
São Francisco Xavier. A sua vida e o seu tempo (1506-1552), Cordoaria Nacional, Lisboa, 2006.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR- MAU - INTEIRO - MUTILADO – RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Na ausência de identificação positiva das armas, resume-se ao seguinte: escudo de formato “pele de 
boi”, esquartelado de um águia e cinco besantes/arruelas (ou novelos?), encimado por um chapéu 
eclesiástico de seis borlas de cada lado e mitra. Estes elementos deverão remeter para uma dignidade 
episcopal, como um bispo ou um abade dito mitrado, que foi, com toda a probabilidade, detentor do 
pano9. 
Merece atenção não só a diversidade de grupos de flores que constituem a matriz de repetição mas 
também a densidade e a vivacidade com que as hastes sinuosas irradiam, características que, segundo 
opinião da especialista Anna Jolly da Fundação Abegg (Suiça) tendem a desaparecer com o progredir 
do tempo e que permitem localizar a sua produção na década de setenta do século XVIII.
Reconhece-se a marcação prévia do desenho (desconhece-se se através de desenho livre, do decalque 
ou até de carimbos), o qual não foi integralmente seguido, pelo menos nalguns pormenores, na fase de 

9  Elementos gentilmente identificados pelo heraldista Miguel Metello de Seixas a quem agradecemos a 
preciosa colaboração.
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coloração manual - de característico efeito caligráfico -, após protecção do tecido com alume. Ainda 
que não se tenha procedido à realização de análises laboratoriais, uma observação atenta sugere a 
aplicação de óxido de chumbo ou giz em algumas das flores como forma de reforçar e conferir maior 
lustre aos pigmentos, o uso da malaquite na obtenção do tom de verde que aqui se distingue, tão 
próprio deste tipo de pintura, bem como o contorno dos principais motivos com prata (entretanto 
oxidada), também em sintonia com o método de execução adoptado pelos chineses nestes artigos 
para exportação.
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Pormenor da pintura

Aspecto geral do véu de esquife
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Municipal Dr. José Formosinho (Lagos)               FICHA Nº 46
DESIGNAÇÃO Pluvial                                                  Nº INV. Não tem
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                                 DATAÇÃO 2ª met. séc. XVIII
PROVENIÊNCIA  Igreja  de  São Sebastião (Lagos)  DATA INCORPORAÇÃO (em depósito desde 1930)
DIMENSÕES ALT. 127 cm COMP.——— LARG. 261,5 cm 

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pluvial de modelo francês, cujo campo é composto por quatro tiras de cetim branco (de 71 cm de 
largura cada) pintado, sendo os sebastos, capuz, cercadura e firmal em damasco cor de rosa delimitado 
por galão amarelo. Reconhece-se decoração pintada de teor padronado com motivos florais que, sob a 
forma de finas ramagens sinuosas, se distribui de forma homogénea por toda a superfície.
O capuz, em forma de escudo, apresenta-se franjado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU (Suporte pintado muito fragilizado e rasgado) - INTEIRO - MUTILADO 
- RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
Segundo a especialista Anna Jolly da Fundação Abegg (Suiça), trata-se de uma seda pintada chinesa, 
datável da década de 1770.
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                         FICHA Nº 47
DESIGNAÇÃO Pano                                                                      Nº INV. 726
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                           DATAÇÃO 2ª met. Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Convento de Semide  DATA INCORPORAÇÃO 1896
DIMENSÕES ALT.——— COMP. 153,5 cm LARG. 75 cm
 
DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Pano de gaze de cor verde acinzentado, cujos pontos de ligação desenham uma malha de losangos 
dentro de losangos na superfície tecida. Reconhece-se suporte animado por composição pintada, 
sendo que a decoração que ostenta, de carácter padronado, assenta num módulo à base de hastes 
sinuosas dotadas de folhas e diferentes flores que irradiam por toda a extensão da peça, preenchendo-a 
de forma homogénea e em contínuo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR- MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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Aspecto geral do pano

Pormenor do pano
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LOCAL DE OBSERVAÇÃO Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)                         FICHA Nº 48
DESIGNAÇÃO Fragmento                                                       Nº INV. 4660
CLASSIFICAÇÃO Peça de cariz chinês                                           DATAÇÃO 2ª met. Séc. XVIII
PROVENIÊNCIA Doação Castro Pina  DATA INCORPORAÇÃO 2009
DIMENSÕES ALT.——— COMP. 81 cm LARG. 52 cm
 
DESCRIÇÃO DA PEÇA 
Fragmento de tafetá de seda branco animado por composição pintada, sendo que a decoração que 
ostenta, de carácter vegetalista e floral padronado, assenta num módulo à base de hastes sinuosas 
articuladas com ramos de flores e flores avulsas que a preenche de forma homogénea e em contínuo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EXPOSIÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BOM - REGULAR - MAU - INTEIRO - MUTILADO - RECONSTITUÍDO

LOCALIZAÇÃO
EM RESERVA - EM EXPOSIÇÃO 

OBSERVAÇÕES
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Aspecto geral do fragmento

Pormenor do fragmento
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8. QUADROS

1. Mecenato régio.
2. Mecenato de nobres e eclesiásticos.
3. Participação régia nas celebrações.
4. Lista de relações consultadas com referências a têxteis chineses (séc. XVI-XVIII).
5. Celebrações marcadas pela presença de têxteis chineses.
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Quadro 3. Participação régia nas celebrações

Data Local Celebração Monarca Tipo de participação 
1619 Lisboa, colégio 

de Santo Antão
Tragicomédia 
oferecida a Filipe 
II

Filipe II de 
Portugal

Assiste presencialmente com o príncipe 
D. Filipe e D. Isabel, futuros reis de 
Espanha, e a infanta D. Maria

1620 Lisboa, igreja 
de S. Roque

Beatificação de 
Francisco Xavier

Filipe II de 
Portugal

Envia de Madrid uma portaria 
autorizando o empréstimo de adereços do 
Tesouro real;
Faz-se representar por D. Diogo da Silva 
e Mendonça, vice-rei de Portugal (e 
na do Conde de Salinas, seu filho) que 
disponibiliza a sua própria pessoa bem 
como coisas particulares da sua casa

1622 Lisboa, igreja 
de S. Roque

Canonização de 
São Francisco 
Xavier e Santo 
Inácio de Loiola

Filipe III de 
Portugal

Autoriza o empréstimo de adereços do 
Tesouro real 

1622 Lisboa, 
convento do 
Carmo

Canonização de 
Santa Teresa de 
Jesús

Filipe III de 
Portugal

Autoriza o empréstimo de adereços do 
Tesouro real 

1629 Canonização 
de Santo André 
Cursino

Filipe III de 
Portugal

Disponibiliza adereços têxteis e 
de ourivesaria do Tesouro real, 
nomeadamente uma coroa com pedraria, 
um colar de ombros de ouro, e ceptro, 
envergados pelos reis de Portugal em 
actos públicos e solenes

1669 Lisboa, 
convento do 
Carmo

Lisboa, 
igrejaHospício 
Real e do 
Santíssimo 
Sacramento

Canonização 
de Santa Maria 
Madalena de 
Pazzi

Regente D. 
Pedro

Família real participa no cortejo;
Assiste presencialmente às celebrações 
religiosas do 1º dia do oitavário (a 
consorte assiste na tribuna);
Determina a hora de encerramento do 
Santíssimo Sacramento

1677 Coimbra,
convento de 
Santa Clara-a-
Nova

Trasladação do 
corpo da Rainha 
Santa Isabel

Regente D. 
Pedro 

É padrinho da iniciativa e patrocina 
a armação, custeando as despesas e 
emprestando adereços

1713 Canonização 
de Santo André 
Avelino

D. João V Assiste presencialmente às festas do 
oitavário e ao certame sacro-poético, com 
os Infantes D. Manuel e D. António

1716 Lisboa, igreja 
de S. Roque

Beatificação de 
João Francisco 
Regis

D. João V Assiste incógnito ao tríduo (a rainha 
assiste publicamente ao 2º dia e o infante 
D. António, aos 2 últimos dias)
Disponibiliza adereços do Tesouro Real e 
os músicos da Capela Real

1719 Lisboa, Capela 
Real

Festa de Corpo de 
Deus

D. João V Participa do cortejo sustentando as varas 
do pálio

1747 Óbidos, igreja 
do Senhor da 
Pedra

Trasladação 
da imagem do 
Senhor da Pedra

D. João V Disponibiliza adereços do Tesouro Real
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Quadro 4. Lista de relações consultadas com referências a têxteis chineses (séc. XVI-XVIII)

Descrição Ano Tipo de 
celebração

Referência a têxteis 
chineses Referência documental

1 1595 Trasladação de 
relíquias

Opas de seda da China 
lavradas de passarinhos de 
cores variadas

RELAÇAM do Solenne 
recebimento das Santas 
Reliquias , que forão leuadas 
da See de Coimbra ao Real 
Mosteyro de Santa Cruz. 
Coimbra: Casa de Antonio 
Mariz, 1596

2 1609 Trasladação do 
corpo de D. Fr. 
Bartolomeu dos 
Mártires

Panos de seda branca da 
China tecida, & semeada de 
passarinhos vários nas cores 
& nas feições pendurados de 
ramos verdes

CÁCEGAS, Fr. Luis; SOUSA, 
Fr. Luís de - Vida de Dom Frei 
Bertolamev dos Martyres da 
Ordẽ dos Pregadoes Arcebispo 
e Senhor de Braga Primas das 
Espanhas repartida em seis 
liuros com a solenidade de sua 
tresladação. Viana do Castelo: 
Niculao Carualho, 1619

3 1619 Encenação 
teatral 
(Tragicomédia)

Peças de vestuário de várias 
cores, brocadas e bordadas da 
China;

Sedas de várias cores da 
China;

Tecidos e bordados com aves, 
flores e ramagens da China; 

Manto da China”

MIMOSO, Pe. Juan Sardina 
- Relacion de la Real Real 
Tragicomedia con qve los 
Padres de la Compania de 
Iesvs en su Colegio de S. Anton 
de Lisboa recibieron a la 
Magestad Catolica de Felipe 
II.de Portugal, y de su entrada 
en este Reino, cõ lo que se hizo 
en las Villas, y Ciudades en 
que entrò. Lisboa: Of. de Iorge 
Rodriguez, 1620

4 1620 Beatificação 
(S. Francisco 
Xavier)

Capillares, mantos e marlotas 
de seda da China com 
pássaros e flores;

Quimono de seda azul, com 
passarinhos e rosas de ouro; 

Panos de seda da China; 

Pe. Diogo Marques 
SALGUEIRO, Relaçam 
das festas que a Religiam 
da Companhia de IESV fez 
em a Cidade de Lisboa, 
na Beatificaçam do Beato 
P. Francisco de Xauier, 
Segundo Padroeiro da mesma 
Companhia, & Primeiro 
Apostolo dos Reynos de Iapão, 
em Dezẽbro de 1620. Lisboa: 
Ioão Rodriguez, 1621
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5 1622 Canonização 
(Stº Inácio 
de Loiola e 
São Francisco 
Xavier)

Lisboa - várias peças 
bordadas da China: mantos, 
panos; 

Coimbra - manto e mantilha 
da China de cor branca; 

Évora - Mantos e vestes 
bordadas da China; manto de 
China atrocellado de ouro 

Braga - panos,

mangas, capillar, mantilhas e 
vaqueiros bordados da China;

Porto – vestuário com peças 
em seda da China 

RELAÇÕES das Sumptuosas 
Festas com que a Companhia 
de Jesus da Província 
de Portugal Celebrou a 
Canonização de S. Ignacio de 
Loyola, e S. Francisco Xavier. 
Lisboa: s.n., 1623 

6 1622 Canonização 
(de Stª Teresa 
de Jesus)

Panos tecidos de seda branca 
da China co passarinhos de 
diferentes espécies e cromias 
por entre vegetação 

SANTA ANNA, Fr. Belchior 
de - Chronica de Carmelitas 
Descalços, Particvlar do 
Reyno de Portugal e Província 
e Sam Felippe. Lisboa: Off. de 
Henrique Valente de Oliueira, 
1657

7 1627 Entrada (de 
D. Rodrigo da 
Cunha, Braga)

Broquel da China;

Manto de seda tecido e 
bordado da China

RELAÇÃO do Recebimento, 
e Festas qve se fizerão, na 
Augusta Cidade de Braga, á 
entrada do Illustrissimo, & 
Reuerendissimo Senhor Dom 
Rodrigo da Cunha, Arcebispo, 
& Senhor della, Primâs das 
Hespanhas. Braga: Frutuoso 
Lourenço de Basto, 1627

8 1629 Canonização 
(Stº André 
Corsini

Brocados de ouro da China;

Cobertores bordados da 
China; Cortinas da China de 
várias cores;

Tecidos da China bordados

CHAGAS, Fr. Manoel das - 
Festas qve o Real Convento 
do Carmo fes à Canonizaçaõ 
de S. Andre Cursino, Bispo da 
Cidade de Fesula, & Religioso 
de sua Ordẽ. Em Setembro 
de 1629ao Excellentissimo 
Senhor Dom Duarte. Lisboa: 
Off. de Pedro Creasbeeck, s.d. 
[1632]

9 1669 Canonização 
de Stª Maria 
Madalena de 
Pazzi

Convento do Carmo: panos da 
China; armação de cetins de 
várias cores;

Frontaleiras da China 
bordadas; Alcatifa da China 

Igreja de S. Felipe: docel 
bordado de ouro da China

ULPERNI, Siro - O Forasteiro 
Admirado. Relaçam 
panegyrica do Trvinfo, e 
Festas, qve celebrou o Real 
Convento do Carmo de Lisboa 
Pela Canonização da Seráfica 
Virgem S. Maria Magdalena 
de Pazzi, Religiosa da sua 
Ordem, primeira parte. Lisboa: 
Off. de António Rodrigvez 
d’Abrev, 1672
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10 1677 Trasladação 
do corpo da 
Rainha Santa 
Isabel

Panos de seda azul e luzente 
ouro da China

LACERDA, D. Fernando 
Correia de - Historia da Vida, 
Milagres, Canonisação e 
Trasladação de Sancta Izabel 
Sexta Rainha de Portugal. 
Lisboa: Of. de João Galrão, 
1680 

11 1687 Casamento de 
D. Pedro II 
com D. Maria 
Sofia Isabel

Panos da China BIBLIOTECA NACIONAL 
DE PORTUGAL, Secção de 
reservados, cód. 309, COSTA, 
Joaõ da - Annaes das Couzas 
mais notaveis que succederaõ 
neste Reino e foira delle desde 
que veio a Raynha de Portugal 
D. Maria Sofia Isabel de 
Baviera

12 1689 Baptismo do 
Príncipe D. 
João

Alcatifas da China;

Armação bordada da China

BIBLIOTECA DA AJUDA, 
Ms. 51-VI-42, Relação e 
forma de como se Bautizou o 
Serenissimo Príncipe D. João, 
nosso senhor que Deos guarde, 
filho delRey D. Pedro 2º, 
[Lisboa], 1689, fls. 42-47

13 1713 Canonização 
(Stº André 
Avelino)

Gazes da China BREVE Noticia del Certamen 
Sacro-poetico con que 
previnieron los Clerigos 
Reglares Teatinos de la 
Divina Providencia de esta 
Gran Corte de Lisboa el dia 
Natalicio del Gloriosissimo S. 
Andres Avelino. En Aplauso de 
su canonizacion. Lisboa: Of. 
de Miguel Manescal, 1714

14 1713 Canonização 
(Stº André 
Avelino)

Sanefa bordada de sedas da 
China com aves de diferentes 
espécies e cromias por entre a 
vegetação; 

Gazes da China de cores 
variadas (azul, cor de fogo, 
verde, branca, amarela);

Pavilhão da China

NOTICIA individual del 
sagrado culto, con qve la 
devocion desta corte de Lisboa 
celebrò en un Octavario 
de solemnes fiestas la 
canonizacion del gloriosissimo 
S. Andres Avelino de los 
Clerigos Regulares teatinos, en 
su Iglesia de Nuestra Señora 
de la Divina Providencia, con 
la descripcion de su magnifico 
adorno. Lisboa: Imprensa Real 
Deslandesiana, 1713

15 1716 Beatificação 
(de João 
Francisco 
Regis), em 
Évora

Pano de armar com as armas 
bordadas do Cardeal-Rei D. 
Henrique

RELAÇAÕ das Festas do 
Collegio do Espirito Santo 
da Cidade de Evora na 
Beatificaçaõ do Veneravel 
P. Joaõ Francisco Regis da 
Companhia de Iesus. Évora: 
Off. da Universidade, 1717
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16 1716 Beatificação 
(de João 
Francisco de 
Regis), em 
Lisboa

Sedas da China RELAÇAM das festas que 
os padres da Companhia de 
Jesu da Casa Professa de S. 
Roque em a cidade de Lisboa, 
fizerão em  a beatificação do 
beato Padre Joaõ Francisco 
Régis sacerdote da mesma 
Companhia , composta por 
hum seu devoto. Lisboa: Off. 
de Pascoal da Sylva, 1717

17 1718 Trasladação 
dos ossos de S. 
João Marcos

Pano de tela, ou de ló de ouro 
da China

M., J. F. M. - Noticia da 
Trasladaçam dos ossos do 
glorioso S. Joam Marcos, 
Bispo de Attina, Apostolo de 
Celtiberia, Martyr da primitiva 
Igreja, hum dos 72. Discipulos 
de Jesu Christo N.S. com huma 
relaçam diaria dos miladres 
novamente obrados no seu 
sagrado tumulo, & por sua 
intercessaõ. Lisboa occidental: 
Off. de Pascoal da Sylva, 1718

18 1718 Trasladação 
dos ossos de S. 
João Marcos

Pano de ló de ouro da China FARIA, Pe. António de 
Mariz - Peregrino Curioso 
da Vida, Morte, Trasladaçaõ, 
& Milagres do Gloriosissimo 
Senhor S. Joaõ Marcos na 
Augusta Cidade de Braga. 
Lisboa: Off. de António 
Pedrozo Galram, 1721

19 1727 Canonização 
de S. Luis 
Gonzaga e 
Estanislau 
Kostka, Évora

Pano de armar com as armas 
do Cardeal-Rei D. Henrique 

RELAÇAM do Apparato 
Triunfal & Procissaõ 
solemne, com que os P.P. da 
Companhia de JESUS do 
Collegio de Evora applaudiraõ 
publicamente aos Gloriozos 
S. Luiz Gonzaga, e Stanislao 
Kostka da mesma companhia 
novamente canonizados 
pelo sanctissimo padre 
benedicto XIII. Évora: Of. da 
Universidade, 1728

20 1747 Trasladação 
da imagem 
do Senhor da 
Pedra

Alcatifas da China BARBOSA, D. José Dantas 
- Breve Noticia, ou Fiel 
Relaçaõ da Dedicaçaõ do 
Altar, e Igreja do Senhor Jesus 
da Pedra, Junto á Villa de 
Obidos: e da Trasladaçam da 
Milagrosa Imagem do mesmo 
Senhor, que se celebrou, da 
sua antiga Capella para a 
nova Igreja em o dia 30. 
De Abril do prezente anno 
de 1747. Lisboa: Off. de 
Francisco da Silva, 1749
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Quadro 5. Celebrações marcadas pela presença de têxteis chineses

Ano Localidade Promotor Celebração

1595 Coimbra Agostinhos Trasladação de relíquias 

1609 Viana do 
Castelo

Dominicanos Trasladação do corpo de D. Fr. 
Bartolomeu dos Mártires 

1619 Lisboa Companhia de Jesus Representação de tragicomédia a 
Filipe II de Portugal 

1620 Lisboa Companhia de Jesus Beatificação de S. Francisco Xavier

1622 Lisboa

Coimbra

Évora

Braga

Porto

Companhia de Jesus Canonização de S. Francisco 
Xavier e Stº Inácio de Loiola

Lisboa Ordem do Carmo Canonização de Stª Teresa de Jesus

1627 Braga Companhia de Jesus Entrada do arcebispo D. Rodrigo da 
Cunha na cidade de Braga 

1629 Lisboa Ordem do Carmo Canonização de Stº André Cursino

1669 Lisboa Ordem do Carmo (calçados e descalços) Canonização de Stª Maria 
Madalena de Pazzi

1677 Coimbra Casa Real Trasladação do corpo da Rainha 
Santa Isabel

1687 Lisboa Casa Real Casamento de D. Pedro II com D. 
Maria Sofia Isabel de Neuburgo

1689 Lisboa Casa Real Baptismo do príncipe D. João

1713 Lisboa Teatinos Canonização de Stº André Avelino

1716 Évora Companhia de Jesus Beatificação de João Francisco 
Regis Lisboa

1718 Braga Mesa da Misericórdia de Braga e o 
arcebispo de Braga, D. Rodrigo de 
Moura Telles

Trasladação dos Ossos de S. João 
Marcos

1727 Évora Companhia de Jesus Canonização de S. Luís Gonzaga e 
Stanislao Kostka

1747 Óbidos Patriarca de Lisboa, D. Tomás de 
Almeida e D. José Dantas Barbosa 
Arcebispo de Lacedemonia, seu vigário

Trasladação da Imagem do Senhor 
da Pedra
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9. DESCRIÇÕES DE ARMAÇÕES DE ALGUMAS CELEBRAÇÕES DE APARATO 
(SÉC. XVI-XVIII)

Nota prévia

·	 As descrições que se seguem correspondem a transcrições das passagens dos 
documentos consultados que se reportam à componente têxtil descrita, muito em particular 
às armações. No que se refere a peças de vestuário e outros adereços têxteis constantes dos 
cortejos apenas se transcrevem excertos cujo conteúdo remete para espécimes chineses ou para 
outros que, pelas informação veiculada, se consideram importantes à presente investigação.

·	 Para a sua apresentação obedece-se apenas a um critério cronológico, organizando a 
informação em função da data em que as celebrações têm lugar.

·	 As informações reunidas dependem do teor dos documentos e apresentam-se 
organizadas em função de quatro entidades distintas, respectivamente: o cortejo, as estruturas 
efémeras, as ruas e  o templo.

·	 As partes do texto que mencionam espécimes têxteis chineses encontram-se a negrito 
por forma a facilitar ao leitor o seu reconhecimento no texto.
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DESCRIÇÃO 1

Celebração: Trasladação de relíquias de Santa Úrsula, de algumas das Onze Mil Virgens e de muitos 
outros santos
Promotor: Pe. D. Cristovão de Cristo, Prior Geral do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra
Data: 29. 10. 1595
Local: Coimbra
Referência Bibliográfica: 
RELAÇAM do Solenne recebimento das Santas Reliquias, que forão leuadas da See de Coimbra ao Real 
Mosteyro de Santa Cruz. Coimbra: Casa de Antonio Mariz, 1596

Estruturas efémeras
fl. 11 “Estaua aquella estancia [a primeira montada no princípio da rua por onde se iniciava a procissão], ornada 
com dous Arcos vestidos de varias Sedas, semeadas com varios fruitos pintados de illuminação & cortados por 
seu perfil, q lhe dauão muita graça, atrauessauão os Arcos aparatosamente toda aquella entrada, & ainda q o 
orualho grosso da madrugada mostrasse naquella obra temerarios effeytos (...).
fl. 11v [a 2ª estancia] Estaua defronte da Misericordia, hũa triunphal & illustre paragem, alta aos olhos, mas 
muito mais a seu preço, era dedicada á Igreja Triumphante, & Militante; (...) Tinha aquella machina hũ primeyro 
theatro alto, armado sobre quatro colũnas reuestidas de seda carmesim & recramadas todas em redondo com 
fitas douro, os capiteis erão feytos de Brocado com sua folhagem alcachofrada de diferẽtes cores (...).
fl. 12 ... estauão prostradas ricas alcatifas no chão deste theatro, & no ceo da rua lustrosos brocados, a cuja 
fermosura por môr graça, hião em redondo aparatando hũs dourados, & sotis volãtes, encima deste theatro 
hia outro em diminuição, com quatro columnas dóricas reuestidas de seda azul com seus terços recamados, 
os frisos erão de borcado. Encima delles estauão outras grades do mesmo polimẽto & ouro, o ceo era forrado 
de seda azul sameada de estrellas no /fl. 12v/ baixo deste segundo estaua hũ pauilhão de seda cramesim dẽtro 
no qual tinha a Igreja seu ordinario instrumento, que com a musica de Anjos em versos do ceo, celebrauão o 
diuino triumpho.
fl. 13v No fim da rua de Coruche, estaua leuantado hũ fermoso Arco, plãtado sobre quatro colũnas quadradas 
com seus pedastraes, cornijas, alquitrave, & friso, jaspeadas todas, & miudamente borrifadas de ouro, cujo 
luzenterealço (sic), alegremẽte offerecia aos olhos hũa aprasiuel vista: decião por ellas abaixo, hũas molduras, 
que de hũa & outra parte hião abraçando hũa bem composta ordenança de triangulos, lisonias, & ouados, a 
qual obra ordenaua hũ bem tecido cordão de ouro & verde, pela cornija corrião a par dous cordões do mesmo, 
& pela alquitraue hum, pelo friso, hião correndo por ordem marauilhosa varias laçarias em redondo, os capiteis 
eram da mesma obra, jaspeado tudo, seguindo a tenção de quem acertadamente fingio hum seguro & fermoso 
alicerce pera hũa sublime machina. Este Arco que daly sobia repartido em dous com igual proporção, fazia 
volta occupãdo toda a largura /fl. 14/ da rua (...) sobre o tecto estaua plantada hũa charola de seys columnas (...). 
Esta Charola era em quadro com suas columnas [prossegue referindo que dentro dela estava a Exaltação da 
Cruz em prata lavrada, “a que tudo cobria hum ceo azul de apraziuel damasco.”].
fl. 49v [De como estaua preparado o Theatro onde auião de estar todas estas figuras] Chegarão neste conserto 
& ordẽ todas estas figuras atè o Theatro, q em meyo do Terreyro estaua armado, capàs bẽ de duzentas figuras; 
No meyo delle parecia hum Throno leuantado sobre seis degraus cubertos todos de Damasco carmesim, q 
ajuntandosse por todas as quatro partes fazião no alto hum assento a modo de Essa, onde estaua hũa Cadeyra 
de Tella ricamente broslada dedicada à Virtude, sahião dos quatro cantos do Throno quatro columnas de 
comprimento de vinte & cinco palmos vestidas de Damasco da mesma cor que a dos degraos, sostinhão em 
alto hum Docel de Tella & Veludo, a cuja sombra se assentou a Virtude com os pees em hum Coxim de /fl. 50/ 
Veludo verde. Armavasse toda esta Machina sobre grossas Vigas, & doze mastros altissimos vestidos algũs de 
murta com estandartes nas pontas, que ondeando com o vento mostrauão & escondião diuersas Imagens de 
Santos nelles pintados.(...)
fl. 50v “Toldauasse este Theatro todo de varias Sedas, & panos de Tella, cubertos por cima de velas /fl. 51/ por 
causa do tempo armadas sobre madeyra, que inda o fazião mais aparatoso. (...)
fl. 57 ...amanheceo ao outro dia naquelle Real templo o senhor Dom Affonso de Castel Branco, pera dar 
o esperado effeyto a seu desejo tam ordinario, & porque tanto he fermosa a obra, quanto bem ordenada, 
quis Deos q na Festa das Santas Reliquias, não faltasse aos louuores do Ceo, aos de Sãtos papas, aos de 
Santos Bispos & Confessores, aos de Virgẽs, aos de Capitães Illustres, hum Pregoeyro diuino, hum Pontifice 
Catholico, hum Conde Illustrissimo, & este zeloso da virtude, & companheyro da sabedoria (...).”
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Cortejo
fl. 48 “[a figura do Prémio] Vestia sobre hũ rico Gibão todo de recamos & botões de ouro, hũ roupão de Seda 
branca, apassamanada do mesmo, tomado cõ hum Sendal brãco (...); sobre tudo hũ Mãto de beneque brãco 
laurado todo de muitas Alcachofras de ouro; vestia hũa roupa de Seda brãca como o roupão & sobre ella outra 
de /fl. 48v/ Tella com quatro rendas de ouro, que sobre o o branco da Tella mais lustrauão; sobre ambas hũa Opa 
de seda da China laurada de passarinhos de cores varias, & tão vivos, como naquellas partes os ha (...).”

Armação da igreja
fl. 6v “Aquelles dias antes da procissam em que o Ceo se mostraua carrãcudo (...): armauanse ricos & aparatosos 
Altares, rebocavanse as paredes, de alto a baixo com lustrosas & ricas tapeçarias, enthronizavanse theatros, 
occupavão as claustras passos de artificio (...)
fl. 7v Na vespora do dia da procissam, quãdo jà os deuotos Religiosos se lhe hia acabando o descanso da quelle 
trabalho, & querião mostrar ao mundo quanto podia hũa võtade & afeição empregada nas cousas do eterno 
Deos. (...)
fl. 8 O q vos digo he, q se pella grãde largura da porta não entẽdera q estaua na terra, q vos dissera q me vi 
no Ceo. Entrãdo, lãcey os olhos e nã pude logo leualos tã seguros a hũa cousa rica em particular, q me não 
estranhasse as outras todas deixar de notarlhe seu mayor preço. Não vos falo na armação tam rica como a 
riqueza, mas se vireis a ordem, q he o principal, porq aquelles borcados hião cõpostos, terieis q a não tinha o 
mais q fora dali visseis. (...)
fl. 77v [Nos oito dias que as Reliquias estiuerão na Capella mòr] Em todo este tẽpo esteue armada a Igreja toda, 
rica & custosamẽte de telas, sedas, & borcados, que o Padre Geral [Pe. Dom Christouão de Christo, doutor na 
Santa Teologia, & Prior Geral no Mosteyro de Santa Cruz de Coimbra] tinha mandado vir de varias partes, 
q Señores deuotos liberalmente offerecerão: entre estas Armações Reais que Illustrauão aquellas paredes, 
estauão na Capella Mór (lugar deuido a seu merecimento) os ricos brocados da Senhora Dona Beatriz de 
Lára, & parecerem elles dali tão ricos & fermozos por /fl. 78/ toda a Igreja, não era de espantar, por que aclara 
a vontade com que forão offerecidos lhe realçaua todo o precioso lustre. Mas esta, em tudo o do seruiço de 
Deos & do Rey, não faltou nunqua na quella tão insigne Casa de Villa Real, aquẽ, o seu antigo ALLEO, per 
anthonomia, chamou da Lealdade. Naquelles primeiros dias, se deuu ordem entre os deuotos Religiosos para q 
no oitauario, tiuessem sua Procissão pelas claustras, q sendo duas, & largamente espaçozas, estauão vestidas 
todas, de illustres tapeçarias, a que por timbre cingião os esmaltes de sedas da Illustre Casa de Tẽtugal, que 
como pera à sua Cruz, as peças de ouro, & seda, ali tresbordassem, estauão ellas em todos aquelles lugares, & 
estancias de figuras representando o dito de seu Real decòro.”
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DESCRIÇÃO 2

Celebração: Trasladação do corpo de Fr. Bartolomeu dos Mártires (1514-1590) no convento de Santa 
Cruz 
Promotor: Frei Bartolomeu Pinto, pregador geral do Convento de Viana (com a devida autorização de 
frei Martinho Eccay Provincial da Ordem e do arcebispo de Braga D. Frei Agostinho de Castro)
Data: 23 de Maio a 1609
Local: Viana do Castelo
Referência Bibliográfica: 
CÁCEGAS, Fr. Luis; SOUSA, Fr. Luís de - Vida de Dom Frei Bertolamev dos Martyres da Ordẽ dos 
Pregadoes Arcebispo e Senhor de Braga Primas das Espanhas repartida em seis liuros com a solenidade de 
sua tresladação. Viana do Castelo: Niculao Carualho, 1619

Armação das ruas
Cap. XIII Das diversidades de festas que avia polos lugares, que a Procissão correo, & do que mais sucedeo 
atè se recolher 
fl. 267 “[as ruas principais da villa] estavam bem pera ver: porque nenhũa janella nẽ porta avia que não 
estivesse armada de sedas & panos ricos de toda sorte fazendo lavor cõ muytos retabolos & paineis, & muita 
frescura de ramos & flores: & algũas avia tão aventajadas que parecia quererem competir com a Igreja. (...) Por 
todas as ruas se sintião suavissimos perfumes de todas as composições, & cheiros, que a India cria.(...)”

Cortejo
Fl. 262v “[completam as festas muitas outras iniciativas, nomeadamente, a procissão no dia seguinte na qual 
desfilaram cavaleiros, charamelas] e apoz elles ordenadamente toda a diversidade de invẽções que commumente 
acompanhão nas cidades & villas mayores as procissões de Corpus Christi, que estão repartidas polos officios 
mecanicos. Logo seguião hum numero grande de danças que tomavão grande espaço de terra, & todas tinhão 
muyto que ver por riqueza de vestidos & joyas de ouro & pedraria, & por variedade da invenção de cada 
hũa, & dos instrumentos a que dançavão. Fez effeito por hũa parte a devação, & por outra a cobiça do premio 
que estava publicado á mais engenhosa, chegou o numero a trinta. No couce de todas caminhava com passo 
vagaroso hum grande & gentil mancebo sobre hum poderoso cavallo ruço pombo (...) [que levava] na mão 
direita em hũa comprida haste hũ grande guião de seda branca franjada douro, & nelle bordado o escudo das 
armas & devisa da Ordem de São Domingos, atravessado de hũa Cruz florida das mesmas cores & semeadas 
por elle & polas orlas muitas estrellas, hũas brancas em campo negro, outra ao revez: & outras, meadas de 
branco & preto com os campos igualmente revezados. (...)
Fl. 265v [no segundo carro do cortejo surgia a figuração de Nossa Senhora, destinada ao altar do Rosario 
do mesmo convento e pela primeira vez apresentada neste cortejo] Tinha os pès sobre hũa grande meya Lua 
que (sem se ver o modo) parecia sustentarse sobre verdadeiras nuvẽs bordadas de prata & ouro, formadas 
artificiosamente de finas olandas, & volantes raxados. (...)”

Armação da igreja e do convento
Cap. VI Do numero & calidade de gente que acudio a Viana: & da armação & ornato da Igreja de S. Domingos 
fl. 255v “[no sábado, dia 23 de Maio] Abriose a Igreja & Convento logo pela menhã, pera que a gente gozasse 
da vista da armação, & ornato da Igreja & crastas. A riqueza & artificio & concerto com que a Igreja estava 
armada, puderamos melhor declarar pintando, que pintar escrevendo, por que não he obra de pena, & de hũa 
sò tinta representar a variedade & particularidade de cousas que avia que ver & notar. Foy a empresa de gente 
honrada, & rica, & ambiciosa, & repartida por fortes entre muytos: pretendeo cada hum aventaharse a seu 
vizinho /fl. 256/ no custo & na invenção & sendo tanta a differença & diversidade dos feitios, quãta era a dos 
engenhos, & pareceres que na fabrica se occupavão, sahio hum todo de preço estranho, de nova, & nunca vista 
obra. Porque o que se faz por hũa sò mão, & hum sò juyzo em todo o corpo de hum templo grande fundase em 
respondencias dilatas, que digão hũas partes com outras ao largo, & por mayor fogindo miudezas, & variedades 
multiplicadas  que levão tẽpo, & custão muyto, & cansão igualmente. Aqui nenhũa cousa se tratou nem buscou 
com cuydado, se não vencer a estreyteza do lugar que a cada hum coube com miudeza, & novidade do lavor, 
& com differença do vizinho. E esta emulação em variar, ou desvariar, veyo a formar tão agradavel vista, que 
muyto procurada com arte não pudera sahir mais graciosa, auendo muyto que ver em cada palmo de toda a 
Igreja. Por maneira que vista por partes alegrava & deleytava muyto & vista despois toda junta representava 
hum campo, onde Abril, & Mayo tinhão derramado toda a frescura & abundancia & diversidade de suas flores, 
& que aly estavão todas juntas com as mais vivas & perfeitas cores que a natureza soube pintar. He a Igreja 
grande & alterosa, & tẽ muyta luz: cõ ella sahião as miudezas, & realçavão as cores, & de maneira se vinha 
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tudo aos olhos, que ninguem avia que se fartasse de ver, nem de louvar o que via. Mas isto que temos dito era sò 
no corpo da Igreja: na capela & cruzeiro avia outro genero de fabrica. A capellamòr, & Coro estava toda de hũa 
mão: pedioa hum devoto do Santo, & armou a sò com muyta Ordem, & disposição, & com suas respondencias 
de cores, & divisoẽs bem betadas, cujos remates se tomavão cõ cordões de seda de cores acomodadas ao todo. 
Erão as sedas conformes ao tempo, que tanto que serenou & esteve quieto, logo se fez sintir o Sol, & entrou 
calma. Damasquilhos & tafetas cobrião tudo: os balaustres, & pilaretes do Coro vestia seda branca da China 
tecida, & semeada de passarinhos varios nas cores & nas feições pẽdurados de ramos verdes: tudo tãobem 
assentado & perfeito, que pera não aver falta em nada, se affirma que comprou este devoto trezentos cruzados 
de sedas novas. A compostura que aqui avia, como fazia differença do miscrado da Igreja, ficava por esta via 
mais vistosa, & acrecẽtando tambem graça à Igreja. Avia logo outra agradavel diversidade de armação nas 
duas capellas collateraes dos topos do cruzeiro. O altar de IESV toma o topo direito. Das /fl. 256v/ paredes 
dos lados occupava a direita hũa grande arvore bem formada de tronco & ramos que se alargavão por tudo 
& sobião proporcionalmẽte atè o alto. Viase em meyo della nosso Padre São Domingos todo enlevado em hũ 
devoto Crucifixo que tinha nas mãos. Polos ramos parecião assentados os Santos, & Santas da Ordem, figuras 
de vulto grandes & bem proporcionadas, cada hũa com as insignias da sua vida, ou virtudes, ou dignidade, 
por onde se deixavão conhecer. Todos cõ acatamento tinhão os olhos no Santo Patriarca: & elle cõ os seus 
pregados no crucifixo parecia estarlhe dando graças polo fazer pay de tão bõs filhos. O lado frõteiro era todo 
lavrado & como debuxado de hũa compartimentos, & laçaria de cordões formados de ramos verdes, que hião 
pegar no tecto: & os vazios enchião ricas pinturas em payneis, & retabolod, & medalhas. No topo esquerdo 
do cruzeiro està o altar de Noss Senhora do Rosario. Na parede da mão esquerda do altar nacia do baixo 
em hum grosso tronco a arvore de Iessè de muy differente feitio obrada da que dissemos do altar de IESV. 
Crecia atè entestar no friso do ẽmadeiramento, alargava & estendia os ramos por todo o pano da parede: & os 
ramos provoados de Reys & Patriarcas vestidos ricamente ao antigo: no meyo della resplandecia em ouro & 
riqueza hũa devotissima imagem de Nossa Senhora do Rosario. No pano fronteiro se via outra arvore de menos 
altura, mas de fabrica & feição mais peregrina, de cujos ramos como verdadeiros fruitos pendião Rosarios em 
grande cantidade. No alto parecia assentada a Virgem mãy como Senhora della com sembrante alegre, & como 
convidando a todos com aquella misteriosa fruyta. Foy tomada esta invenção de hum famoso milagre que 
na ilha da Hirlanda acontrceo no anno de 1575. (...) /fl. 257/ Era tão alta que de hum campo razo onde estava 
emparelhava com grandes montes, porque sobia hũ estadio que he altura de cento & vinte sinco passos & a 
respeito deste corpo tão avultada & espaçosa que fazia sò hum grande bosque. Mas o mayor espanto está no 
fruyto. Pendião dos ramos em lugar de folha & fruytos innumeraveis ramaes de Rosarios, & pera poderem 
servir em seu Vso (que Rosarios ociosos & trazidos sò pera atavio são pouco agradaveis à Senhora delles) erão 
todos infiados em seus cordões delgados, mas rijos & fortes. Colherão os Catolicos muyta copia delles, & por 
reliquia de estima & memoria do sucesso se guardão inda oje em algũas partes da Christandade. Goxou desta 
maravilha o Bispado de Corquiclon, & anda escrito por muytos autores. E por ser cousa de tanta edificação 
& de que jà avia fama, foy a inuenção muyto bem recebida, & de novo encheo de alegria os devotos do Santo 
Rosario. Os altares todos estavão ornados de riquissimos frontaes, de grandes castiçaes de prata, & cera branca 
& grossa, & cubertos de flores, & toda a Igreja ardia em caçoulas & varias composições de cheyros, que fòra 
na praça comunicavão grande fragancia & suavidade. Assi não avia quem se soubesse sahir da Igreja, nem a 
gente se podia nella revoluer com a muyta que de novo entrava.
Cap. VII Do concerto que avia nas Crastas
Mas não era menos o que cõtecia aos que acertavão a entrar primeyro na crasta. Porque se a Igreja deleitava & 
suspendia os olhos, a crasta suspendia olhos & animos. Que como ella ficou à conta dos Religiosos ouverão que 
lhes tocava como agente de letras, & devota por profissaõ dar aos entendimentos pasto, & materia de devação 
às almas: & effeytuàrão hũa cousa & outra armando e, cada lanço della dous grandes payneis de pintura, 
que vinhão a ser oyto por todos guarnecidos com seus cercos & frisos & molduras fingidas, & ornados de 
lavores & debuxos, que com a conformidade & respondencia que entre sy tinhão davão grãde lustre a todo o 
mais ornato da crasta /fl. 257v/. o que nelles mostrava a pintura erão algũs sucessos da vida do Santo dos mais 
sabidos, & que mais podião espertar a lembrança das suas virtudes. E ainda que não avião de servir mais que 
pera esta vista, procurouse boa mão, & propriedade na obra, & viveza nas tintas quanto alcansava o estado da 
terra & do Conuento. Ao pè de cada hũ declarava hũa letra Latina o que continha, pera que chegasse por ella a 
noticia dos estrangeiros, o que os naturaes sabião por fama & vizinhãça. Mas fòra da ordem destes oyto paineis 
fazia obra per sy hum mayor que todos, q sem menos cabo da Arquitectura ficava no meyo & frõtaria de hũ dos 
lanços que sò avia despejado de portas & seruintias, & pera differẽça dos mais representava hum bem formado 
portal de obra Corintia. Conheciase nelle o Arcebispo revestido em Pontifical (...).
Cap. VIII Prossegue o concerto das crastas 
fl. 259v Os espaços que avia entre os quadros, & os altos, & os bayxos de cada hum, cobrião telas & sedas 
de varias cores, com tal ordem & cuydado de dizerem hũas com as outras no sitio, & calidade, cores, & 
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distancias, que junto tudo se julgava que não ficava a crasta devendo nada à Igreja. Muyto entretinha & dava 
que entender a todos hũ numero infinito de carteis com que os devotos do Santo procuràrão mostrar em todo 
genero de metro, & diversidade de lingoas, hũs devação & agradecimento, outros engenho & ambição, & todos 
encarecimento dos louvores & merecimentos do Santo. (...)
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DESCRIÇÃO 3

Celebração: Tragicomédia oferecida a ao rei Filipe II de Portugal
Promotor: Padres da Companhia de Jesus
Data: 21 e 22 de Agosto de 1619
Localização: Colégio de Santo Antão (Lisboa)
Referência Bibliográfica: 
MIMOSO, Pe. Juan Sardina - Relacion de la Real Real Tragicomedia con qve los Padres de la Compania de 
Iesvs en su Colegio de S. Anton de Lisboa recibieron a la Magestad Catolica de Felipe II.de Portugal, y de su 
entrada en este Reino, cõ lo que se hizo en las Villas, y Ciudades en que entrò. Lisboa: Of. de Iorge Rodriguez, 
1620

Estrutura efémera e figurantes
Fl. 1v. Para esta real representacion se preparò vn teatro, y tablado en la forma siguiente.
En el patio de escuelas, para la parte del Oriente se leuantò el tablado, suebre gruesos y largos maderos, en 
altura de 60. palmos y mas, por el sitio ser mui angosto. Escogiose esto, auiendo otro mas capaz a la parte del 
Occidẽte, por ser sin Sol y calor, y de mas alegre vista, quedando sobre las huertas, que dizen de san Lazaro, y 
ser el sitio de mas hermoso y el espacioso Orizonte.
Tenia el tablado 145. palmos de largo, y 89. de ancho. Por la parte anterior del colegio se leuantò en altura de 
50. palmos sobre los 60. del tablado vn proscenio, que tenia de anchi 25. Palmos /fl. 2/, y de largo 60. Tenia 
tres cuerpos de arquitectura de medio perfil: el primero de 20. Palmos de alto, y el segundo de 15. Sobre este 
auia otro de 12. Palmos de alto, en que estaua la representacion de la gloria. Constaua toda esta fachata de tres 
cuerpos iguales de 20. palmos de ancho cada cuerpo. Todos los tres pilares, cornijas, frisos, y arquitrabes eran 
reuestidos de damasco de colores, perfilados de miẽbros de arquitectura, recortados y argentados de oro. (...)
Fl. 2v Toda la quadra estaua vestida de azul, y vistosas nubes de plateados volantes, y en medio vno como 
resplandor de oro grande, que de arreboles amarillos y colorados, fingian vna hermosa abertura en el cielo. 
Los pilares y parte del architraue del frontispicio y cornija del cuerpo se cubrian de las mismas nubes de azul 
blanco, y plata. Salia del niuel de la fachata sobre el aire vna nube grãde de quatro gradas por ambas partes, que 
tomauan la peana en medio, en que estauan /fl. 3/ trezes Angeles viuos, tres de cada lado en la primeira grada, 
y dos de cada lado en la segunda; y vno en cada vna de las superiores. (...) 
Vestian estos Angeles todos ricas ropas de varios colores de tela, brocado bordados de la China, (...)
Estaua esta alegre representacion cubierta de vnas cortinas de tafetã colorado, q descubriẽdose mostrauan la 
hermosura deste espectaculo. Los mastiles, y antepechos del tablado se reuistieron de damascos carmesies. (...)
De la parte del colegio y estudios se hizo en /fl. 3v/ toda la largura del tablado otro de doze palmos de alto, y 
en medio de vn trono de 20. palmos en quadra en que estuuo su Real Magestad, y sus Altezas; y de la parte 
derecha 60. palmos de largo de tablado, y diez de ancho, en que estuuierõ los Grandes, señores de España, 
y Portugal: y de la parte hizquierda en otro tanto sitio estuuieron las damas, y otros ministros de palacio. 
Reuistiose el lugar en que su Magestad estuuo de brocado de oro de tres altos con vn rico dosel, y cortinas 
por todas partes (...). Los lados, en que estauan los Grandes y damas, se adornaron de cortinas de raso verde 
y colorado con baxos de oro, y çanefas de brocado, gfrãjones de seda y oro. Cubriose de alhombras todo este 
sitio ricas y orientales; (...)
En el sitio que quedaua por espaldas del Real tablado diuidido del vn buen espacio se leuantaron vnas gradas 
de veinte palmos en alto, y deziseis de ancho, y 80. de largo para caualleros y religiosos. Auia del lugar dõde 
estaua su Mag. y /fl. 4/ Altezas seruentia para vn general que estaua colgado de sedas de varios colores de la 
China fresco, y oloroso para estancia de su Magestad, y Altezas. (...)
Fl. 5v [no prólogo] Vestia el roquedo y fresca serrania de Cintra dos faldones verdes vno a media pierna de 
tercio pelo com baxo de oro, y otro dos palmos acima labrado de monteria de la China, con gruessos ramos, 
y franjones de oro, guarnecidas de espessos passamanos de oro afarpõ que la agraciauan mucho. (...)
Fl. 14 Scena 3. Salida la Idolatria, entrò el Culto diuino acompañado de la Fè, y Piedad.
Culto Diuino (...) [entre as muitas peças de roupa que o Culto Divino enverga merece-nos atenção] El mãto 
era d raso encarnado, labrado de paxaros doro y varios colores /fl. 14v/ de la China, el cuello y puños erã 
labrados de sedas de colores, que le agraciauan mucho. (...)
fl. 87v [no 5º acto a Ásia levava entre muitas outras coisas] “Sobre la Bada en que venia sendata, se echaua vn 
paño de raso blanco labrado de paxaros y flores de la India, con borlas y franjon de oro.
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DESCRIÇÃO 4

Celebração: Beatificação de Francisco Xavier
Promotor: Companhia de Jesus (Colégio de Santo Antão)
Data: 1620
Local: Lisboa
Referência Bibliográfica: 
SALGUEIRO, Pe. Diogo Marques - Relaçam das festas que a Religiam da Companhia de IESV fez em a Cidade 
de Lisboa, na Beatificaçam do Beato P. Francisco de Xauier, Segundo Padroeiro da mesma Companhia, & 
Primeiro Apostolo dos Reynos de Iapão, em Dezẽbro de 1620. Lisboa: por Ioão Rodriguez, 1621
Armação das ruas
fl. 6v “Todo este grande caminho [trajecto da procissão] estaua armado, & ornado com o concerto que os 
moradores de Lisboa /fl. 7/ costumão, quando se festeja hũa cousa de que muito gostam. (...)”

Cortejo
Fl. 13v “[Junto à figura do Oriente] Seguiase hum elefante, que este anno tinha vindo da India ao Senhor 
Visorey por ser animal proprio do Oriente; com cuja vista ouue grande aluoroço no pouo, assi polla nouidade 
do espectaculo, como polla mansidam, & graça com que estendendo a tromba sobre a gẽte recolhia cõ ella a 
fruta que lhe dauaõ (...). 
Logo se via a figura da India sobre ginete castanho, cõ arreos de veludo verde /fl. 14/ broslados d’ouro, estribos 
boçais, & cãpainhas de prata sobredourada; o vestido era de tela brãca broslada d’ouro, & por cima hũ Quimaõ 
(trajo daquellas nações, a modo de roupaõ sé cabeçaõ, & cõ meas mãgas largas) taõ gracioso, q por peça 
notauel o deu hũ Rey da India a certo Capitaõ Portugues.
Fl. 16v [o reino de Ternate, nas ilhas Maluco] “vestia hũa marlota de damasco verde, com espeguilhas, & 
alamares de prata; capillar de veludo verde com fundos d’ouro, mangas encrespadas, que chamaõ d’Odiuelas, 
por se fazerem estremadamente no Mosteiro de S. Dinis d’Odiuelas de Freyras de S. Bernardo, sobremangas 
muito largas de seda branca da China, broslada com muitos passarinhos, & flores d’ouro (...).
fl. 17v [o reino da Pérsia, que se apresentava emparelhado com o de Ormuz, entre as muitas peças de roupa 
levava] capillar de /fl. 18/ passarinhas da China guarnecido cõ ouro & pedraria (...)
fl. 24v A vltima fileira fechauão os Reynos de Coulam, & Cranganór. Vestia Coulam hũa marlota de seda azul; 
capillar de seda da China, laurado com flores (...) mangas de Cambrai, encrespadas na forma d’Odiuelas.
fl. 33v No segundo lugar hia hũa figura que representaua o Dom de lingoas em que foy insigne este Santo, 
vestida com marlota /fl. 34/, & manto carmesim, tecidos de ouro, & seda, obra rica da China (...)
fl. 38v No mais alto do carro [triunfal dedicado à Fé] leuaua hũ trono em que se assentaua a Fè, toda vestida de 
tela branca, guarnecida com dez passamanes d’ouro fino; mangas de corte d’ouro, manto nas costas de seda 
branca, & ouro, obra rica da China (...)
fl. 43v O Principado [que, juntamente com nove anjos, o Serafim, o Cherubim, a Dominação, a Virtude e a 
Potestade, acompanhavam o Amor Divino, tema da 7ª quadrilha] sobre caualo murzelo (...); nas costas manto 
de seda branca da China, laurada compassarinhos, guarnecido com ouro (...)
fl. 44 Detras dos Anjos hia hũa figura ricamente trajada, que representaua a Aureola, ou coroa propria da 
pureza virginal, sobre hũ caualo põbo (...) manto de seda brãca da China, laurada cõ flores (...)
fl. 49 Detras da Nao se seguia a oitaua, & vltima Quadrilha, que era de Chinas, vestidos com quimões muito 
ricos, & trumfas a seu modo.
fl. 50v A Prouincia de Cantaõ hia em hũ caualo murzello, com caparazaõ de veludo preto broslado d’ouro, 
quimão de seda azul, com muitos passarinhos, & rosas de ouro (...)”

Estruturas efémeras
fl. 25 “Entre esta quadrilha, & a que se segue dos Iapões, hia hũ theatro, armado sobre carroça, todo alcatifado, 
& ornado com grades, & maineis, cubertos de azul, & passamanes d’ouro. (...) nelle hião seis mininos vestidos 
à Iaponesa, com seus quimões de seda (...)”

Armação das igrejas
fl. 1 “A Casa Professa de S. Roque, como cabeça que he de toda a Prouincia, tomou à sua conta, o principio, 
& remate da Festa, a saber, o primeiro /fl. 1v/ , & oitauo dia com suas Vesporas. Pera isto armou a Igreja com 
os mais ricos panos que tem El Rey em seu tesouro como saõ os que chamaõ de Tunes, por ter debuxada a 
celebre batalha, com que o Emperador Carlos V. sogeitou, & rẽdeo esta famosa Cidade: nos quaes o primor 
da arte, viueza, & propriedade das figuras, vence tanto a riqueza do ouro, & seda cõ que saõ laurados, quãto o 
mesmo ouro vence o mais baixo dos metaes. Tambẽ se armaraõ os panos de Romulo, & os da vida de Christo 
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nosso Senhor, que saõ peças de igual estima, & valor. Estas, & muitas outras cousas se deraõ do tesouro Real, 
por hũa portaria que sua Magestade mãdou de Madrid, porq cõ sua grãde piedade quis de taõ longe ajudar a 
festejar o Santo. (...) Todo o retabolo do Altar mòr se cobrio cõ ricos borcados, pera auultar mais a imagem do 
B. Padre, que se collocou no meyo delle. E tem a estatura natural de hũ homẽ bem apessoado, ficaualhe nas 
costas hum docel / fl.2/ todo cozido em ouro, & broslado de aljofres grossos que chamaõ da primeira joeira, 
obra taõ rica, que só se costumaua a pòr nas cortes gèraes do Reino, & noutros autos publicos em que os reis 
mostrauã mòr magestade. 
fl. 51v O Collegio de S. Antão armou sua Igreja tão rica como graciosamente, porque o tecto estaua todo 
cuberto cõ fermosos pauilhões de seda de varias córes, estẽdidos em tal forma, & por tal arte, que fazião hũa 
correspondencia muito alegre. As paredes & colunas vestidas cõ ricas telas, & borcados, entrefachados; cõ 
panos broslados de seda & ouro, cõ muitas /fl. 52/ figuras de homẽs, aues & animaes, em que a curiosidade 
tinha tãto que ver, como a cobiça q festejar. O altar estaua ornado cõ hũ frontal broslado (...).
fl. 55v Tem a Companhia nesta Cidade hum Seminario, onde debaixo de seu gouerno & doutrina se crião 30. 
sogeitos Irlandeses; (...) Armouse a Igreja muito rica, & airosamente, descobrindose a primeira /fl. 56/ vez o 
retabolo do Altar mor, pintado, & dourado excellentemẽte. A claustra tambẽ se armou cõ sedas, & panos da 
China muito ricos & graciosos; & sobre tudo cõ muitos Epigrammas, & Emblemas que fizeraõ os alũnos (...)”
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DESCRIÇÃO 5

Celebração: Canonização de Santo Inácio de Loiola e São Francisco Xavier
Promotor: Companhia de Jesus
Data: 1622
Local: Lisboa, Coimbra, Évora, Braga, Bragança, Vila Viçosa, Porto, Funchal e S. Fins
Referência Bibliográfica:
RELAÇÕES das Sumptuosas Festas com que a Companhia de Jesus da Província de Portugal Celebrou a 
Canonização de S. Ignacio de Loyola, e S. Francisco Xavier. Lisboa: s.n., 1623 

Lisboa 

Cortejo
fl. 8v [no âmbito da solene procissão organizada no dia 31 de Julho, dia de Stº Inácio, desde a Sé a S. Roque] 
“Os andores em q vinhão as imagens dos gloriosos Sanctos eraõ forrados em sitim carmesim & guarnecidos 
de muitas joyas, & rica pedraria.”
f. 23v [no contexto dos oito aplausos organizados pela cidade de Lisboa, em que cada um deles se representava 
um dom ou virtude dos santos, no 2º aplauso dedicado ao “abrazado” zelo das almas em que os santos arderão] 
“Acompanhauão Asia cinco Prouincias mui illustres, India, Arabia, Mogor, China & Japam; todas tam ricas, 
que bem mostrauaõ serem senhoras das riquezas Orientais; & tam proprias como se là talharaõ os vestidos. O 
que se enxergou particularmente na China, & Japam /f. 24/, que vestiaõ quimões de seda & ouro trajo 
muito particular daquellas Regioẽs, na cabeça barretes a seu modo semeados de muita pedraria, leques nas 
maõs, catanas a tiracolo (...)”.
f. 25v [ainda no 2º aplauso, num outro carro, reconheciam-se algumas figuras:] “No trono mais alto, o zelo da 
fee, vestido de armas de notauel lustre, graça & valia, porque eraõ enuernizadas com charam da China, & 
todas gravadas de ouro (...)”
f. 32 [no 5º aplauso, dedicado aos milagres dos dois santos, sendo que faziam o acompanhamento os 4 
elementos] “Sobre hum caualo ruam de comas enfitadas, & de jaezes de veludo carmesim, broslados de ouro 
fino, vinha o Ar com roupas de damasco azul, & chamalote de ouro, guarnecidas a trinta passamanes de ouro; 
manto broslado da China cuberto de passarinhos, que diziam bem com a figura (...). Era muito para se ver 
o artificio da trunfa feita de fio de arame muito sutil, porque seruia juntamente de ornato á figura, & de gaiola 
a muitos, & varios passarinhos, que voando de hũa parte para outra dauão a todos muito que ver, & que gabar.”
f. 45v [em jeito de síntese ao que fôra visto ao longo dos oito aplausos] “Contar as riquezas dos borcados, tèlas, 
& sedas de varias cores, de perolas, joyas, rubis, esmeraldas, diamãtes, de que as figuras neste celebre triunfo 
foraõ ornadas, seria quasi impossiuel. O certo he, que pouco ficou em Lisboa Cidade tam famosa no mundo, 
& senhora das perolas, & riquezas do Oriente, que com muita võtade senão emprestasse para o ornato dellas.”

Armação das ruas
fl.8v “As ruas se ornaraõ com aquella riqueza, & magestade, com que nos espectáculos públicos o costuma 
fazer esta Cidade, como Rainha que he, & senhora das riquezas do Oriente. Porque a fermosura dos panos 
bordados das alcatifas das colchas, & de outras ricas sedas, com que as janelas estauaõ com a competencia 
ornadas era vista q bem mostrava o poder da nobreza, & riqueza do Reyno de Portugal.”
Fl. 10 “Chegaraõ os gastos della [da festa] a muita contia, que toda se tirou das esmolas com que pessoas 
deuotas concorrerão, como para as demais dos dias seguintes.”
fl. 15 “Estando pois a Cidade tam cheya de gente, & de aluoroço: as ruas, & as janellas ornadas com finas 
alcatifas da Pérsia, com muitos ricos bordados da China, & com lustrosas sedas, & tellas de Europa, começou 
aparecer a desejada pompa (...)”.

Estruturas efémeras
fl. 18 “teatro armado sobre hũa carroça de 20 palmos de cõprido, 10 de largo, & oito de alto, cercado cõ varãdas 
debalaustres pintados de roxo cobria a queda ate o chão hũ fraldaõ de pano pintado cõ tarjas fruitas, flores, & 
outras pausagẽs mui graciosas.”

Armação das igrejas
fl. 3 “A igreja da Casa de S. Roque se armou mais custosa, & curiosamente, q ate esta ocasiaõ se vio, assi pela 
traça, como pelas muitas riquezas de tèlas, borcados, & panos bordados que nella se armaraõ, para o q se houue 
licença de sua Magestade, q de seu tesouro real se tirasse tudo o q fosse necessario, assi para esta armaçaõ, 
como para as cousas q a diãte se diraõ.”
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fl. 3v [o retábulo da capela-mor, construído de novo e em prata para o efeito:] Ficaua sobre toda a obra na volta 
do arco, hũ fermoso resplandor de prata, com rayos prefilados de ouro, & as letras do nome de IESV, de ouro 
sobre terciopello carmesim, em que tudo realçaua grandemente (...). As imagẽs dos gloriosos Sanctos (...) se 
collocarão no meyo do altar mór em hũa portada, que fazião as quatro colunas de prata, & nas còstas lhe ficaua 
hum dorcel de borcado carmesim nouo & de muito preço (...). Sobiase ao altar por quinze degràos de madeira 
ricamente alcatifados (...).
Os pilares do arco da Capella mòr se vestiraõ de tela de ouro quarteada com suas molduras de prata (...). As 
tribunas que ficão sobre os altares do Cruzeiro, se ornaraõ de ricos panos, & nellas sobre trauessas forradas de 
carmesim se collocarão os corpos dos Sanctos (...). 
fl. 4 “O corpo da Igreja com os vaõs das Capellas, se vestio com tres ordẽs de ricas tèlas, & panos de tercio pelo 
carmesim bordados de ouro, & figuras brosladas, que por ser a primeira vez que se armarão, foraõ de todos mui 
louuados, & de gente de maior qualidade mui cobiçados. Todos os panos ficauão encaixilhados com molduras 
entre hũs, & outros de varias cores sobre papeis perfilados de prata, que fazião obra mui vistosa, & em estremo 
curiosa E porque a senhora Condessa da Vidigueira foy a que por sua singular deuação, & piedade, & com 
muita liberalidade fez os gastos da armação, no meyo dos lados do corpo da Igreja ficauão a modo de lisonias 
encixilhado hũs reposteiros de tercio pelo de varias cores, q no meyo tinhão escudos bordados das armas dos 
Tauoras, que são as proprias dos pays & auos da mesma Senhora.”
f. 45v [no sábado seguinte ao desfile da grande máquina do aplauso de 6ª feira, às duas da tarde] “... se abrio 
a Igreja do Collegio [de Stº Antão], que estaua armada de télas mui ricas de varias cores; o tecto cuberto de 
sedas, nos arcos dependuradas tarjas mui curiosas, de que pendião volantes de prata. Os altares vestidos com 
borcados, ornados com muitas caçoulas, piuitarios, & castiçais de ptata (sic), ramalhetes de flores de ouro, & 
seda, & de moutras muitas /f. 46/ peças ricas, que os faziaõ hũ retrato do parayso.”
f. 49v “Não quizeraõ estas duas Casas da Companhia [da Provaçam e o Seminário Irlandês] ficar inferiores 
nas mostras dos grandissimos affectos, que tem a estes dous gloriosos Sanctos: & assi /f. 50/ determinaraõ 
de os festejar acada hũa, conforme a sua possibilidade, & comodidade. A casa dàprovaçaõ escolheo para 
sua festa Domingo 14. de Agosto. O Siminario dia de S. Lourenço des de Agosto. Em cuja vespora apareceo 
a Igreja do Siminario armada tam rica, como curiosamente, porque sobre damascos, & veludos, se puseraõ 
tantas flores, tantas imagẽs, tantos fruitos, & outros varios brincos de cera, que os que nella entrauão cuidauão 
que estauão no parayso da terra. Tambem se armou a claustra com panos bordados da China, sobre q 
estauão varios emblemas, & poesias mui elegantes, que os Seminaristas fizeraõ em louuor dos Sanctos.”
f. 50v. A casa de provaçam de nossa Senhora d’Assumçam começou sua festa sabado 13. de Agosto. Armouse 
a Igreja ricamente com telas. A claustra com panos da China muito graciosos (...).”

Coimbra

Cortejo
f. 55 “A segunda parte que se seguia [da procissão], como era do meyo, participaua de ambos os estremos, 
porq hauia cousas de grande aparato, em que os olhos & ouuidos tinhão muito de recreaçãm & outras de muita 
deuaçam, & piedade (...) o que se seguia nesta segunda parte, eraõ representaçoens /f. 55v/ da honra assi diuina, 
como humana, com que festejaua a canonizaçam dos dous Sanctos. Hia esta figura ricamẽte vestida à tragica 
com roupa encarnada guarnecida de muitos passamanes de ouro do pezo, hum peito verde entretalhado em 
debuxo, & todo laurado de ouro (...), por cima hũa roupa de cetim azul emprensado lançada ao desdem, com 
muita arte: nas costas hũa rica mantilha da China de cor branca, & laurada de passamanes de ouro; pessa 
não menos lustrosa, que rica.
f. 57v [no 1º carro do desfile, entre as figuras representadas destacam-se as que representam Portugal e Navarra, 
ambas a ladear a de Roma:] “O vestido respeitãdo à grauidade Portugueza, era de cetim roxo broslado /f. 58/ 
de ouro obra de Italia guarnecido com barras de muita largura (...)”
f. 60v. [numa nau “que por terra nauegaua” entre as muitas figuras que nela se podiam observar constavam a da 
Fé, Esperança e a da Caridade, sendo que esta última:]“... que leuou o Sancto ao Oriente, esta sobre hũa roupa 
de tèla encarnada com ricas guarniçoẽs: o peito à Romana cuberto de muita pedraria, & varias peças de ouro, 
no meyo do qual se via hum sol formado em hũa joya de muito valor mangas carmesim, manto de volante de 
lauores de ouro da China (...).”

Armação das ruas
f. 69 “As janelas, & ruas por onde a Procissaõ andou, se ornaraõ à competencia com muita curiosidade, & 
grande diuersidade de sedas, alcatifas, & outras cousas lustrosas.”
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Estruturas efémeras
f. 69v. “Sobre cada um destes pedestais [do arco triunfal de setenta palmos de altura levantado junto à frontaria 
da igreja do colégio e decorado na sua maior parte à Romana, com brutescos, laçarias] assentauão quatro 
colunas para cada hũa face do arco de dezaseis palmos de alto todas vestidas de damasco carmesim cingidas 
pelos terços com passamanes de ouro, & prata, tecidos de maneira que prendião a modo de brutesco muitos 
Seraphins de cera dourados, prateados & encadernados com outros fruitos, & folhagẽs, que se costumão pòr 
em obra semelhante (...). Os traspilares estauão vestidos de seda carmesim refendidos com hũas molduras 
feitas de passamanes de ouro quarteados com laminas de boa pintura, & repartidos com hũa lizonia do proprio 
passamane, q por entre as colunas aparecia. Sobre o frizo corria de hũa, & outra parte hũa faxa de quatro 
palmos de largo ornada tambem de laminas assentadas com igualdade, & presas hũas a outras com fastões 
de seda, & flores: sobre os resaltos do frizo, & cornija estauão respondentes às colunas oito piramides de sete 
palmos de alto, pintadas de branco /f. 70/ jaspeado, & todas se rematauão em hũas bolas douradas, sobre que 
estauão em suas astes varios estandartes de seda de varias cores, & por outras partes da cornija encrauados 
nas maçanetas da varãda (...)”

Armação da igreja e do pátio
f.51v “... estando a Igreja [do Colégio da Companhia] armada de excellentes panos de ouro & seda de figuras, em 
que se representava a historia de Troya, a que pela parte de sima respondiaõ huns grandes, & fermosos paineis 
da vida de Sancto Ignacio, intersechados com ricos panos de téla de varias cores, que a não faziam menos 
custosa, que alegre, ajudando grandemente o lustre, & fermosura do tecto, em que não hauia menos artificio, 
que riqueza, porque a naue do meyo se toldou com riquissimos reposteiros de carmesim, & verde entresachados 
[intercalados], bordados com tarjas, & escudos de varias cores, em que estauão as armas do Duque /f. 52/ de 
Caminha, de cujo thezouro se tinhão trazido todas as demais armaçoẽs, pelas hauer mui excellentes na antiga 
Casa dos Marqueses de Villa Real. As outras naues se toldaraõ em correspondencia de sedas de uarias cores 
entresachadas com borcateis nouos saydos para este intento das peças, & com varias tarjas, ramalhetes, fruitos 
pendurados & volantes, que ornauão tudo. E para que não faltasse com que se podessem recrear os ouuidos 
sobre as musicas da arte, se poserão nos pilares muitas gayolas de varios passarinhos, Pintassilgos, Canarios, 
Melros, & Rouxinois, que com a suaue armonia de suas vozes acrecentauão a graça da dos instrumentos.
O altar mòr com seu retabolo se armou na parte mais alta com hum quadro de boa pintura (...). Assentaua 
este quadro sobre um riquissimo pano de borcado, com bordaduras atroceladas de ouro. (...). O altar se ornou 
ricamente com frontal de panos de borcado entresachados com outros de atorcelados sobre tèla branca, 
frontaleira, & çanefas de veludo carmesim borlado de ouroi, & ornado com ramalhetes em vasos de prata, & 
em vidros dourados (...).”
f. 72v “Na tarde desta dia [18 de Junho] se derão os premios prometidos ás composiçoens na sala das escolas 
menores que para este effeito se ornou mui grauemente, & todo o pateo, que he de grãde capacidade se armou 
com ricos panos de raz, & varias sedas, sobre que se fixaraõ tam varias, & tam grandes poesias, que o cercauão, 
& enchiaõ todos os lados delle, & as que não couberaõ se fixaraõ nas colunas, que tambem estauão cubertas 
de varias sedas.”

Évora

Tragicomédia
f. 83 [na tragicomédia intitulada S. Ignacio repartida em 5 actos que teve lugar entre os dias 15 e 16 de 
Junho] “A Heregia vestia roupa amarella, com largos passamanes de ouro, faldam de telilha encarnada, com 
brolsadura douro, peça que ainda não tinha seruido, /f. 83v/ Manto da China bordado (...).”
f. 84 “No quarto lugar se seguio Asia [precedida da Idolatria, Heresia e Europa] sobre hum elephante de vinte 
e nove palmos de comprido (...). Asia vestia hũa roupa de telilha de ouro sobre roxo, faldão de tèla de prata com 
ramos de ouro (...), no remate hum famoso penacho de cincoẽta diamantes, (...) manto de China atrocellado 
de ouro (...)”.
f. 88v [de entre os vários episódios representados ao longo da tragicomédia, mereceu atenção:] “... o 
acõpanhamento, & magestade do Papa quãdo debaixo de rico docèl de téla abrazada cõ franjas enredadas de 
ouro, & em cadeira de tèla, & pregaria de ouro, & leuantadas de sobre 4 degràos ornados de ricas alcatifas, 
cercado de sua guarda de Archeiros se mostrou ao teatro.”
f. 89 [na representação da entrada de S. Francisco na corte del Rey de Iapam, o qual:] “...sentouse no teatro 
sobre esteiras finas da India, & almofadas de carmesim, & téla, ao modo de Iapam.
Concluamos estas aparatosas entradas, & acõpanhamento cõ o que os trinta Portugueses fizeraõ ao S. Frãcisco 
Xauier, para o autorizarem, & acreditarem com el Rey de Iapam. Entraraõ todos elles ricamente vestidos (...), 
levava hũ delles hũ liuro metido em bolsa de cetim; (...) outro hũa cana de bengala com seu engaste de prata: 
outro hũ quadro de Nossa Senhora em hũ corte de damasco; & o vltimo leuaua hũ grande chapeo de sol de seda 
da India leuantado debaixo do qual hia o S. Padre Francisco Xauier (...)



|186

Cortejo
f. 96 [na procissão que teve lugar a 3 de Julho mais uma vez constava uma nao na qual eram representados os 
vários locais por onde S. Francisco passou, entre eles:] “Iapam vestia chimão de hum sayo roxo (...) [e] f. 96v 
“A China vestia hũa roupa de bordadura de ouro, pessa da mesma China, meas, mangas largas do mesmo 
(...)”.

Estruturas efémeras
fl. 101 “Defronte da Igreja de S. Vicente, que chamão das irmãs, ínsigne martyr de Christo, & gloria da cidade 
de Euora patria sua, se leuantaua outro teatro toldado de varios panos, & sobre quatro balaustres cubertos de 
seda sustentaua hum rico palio, ou docèl de téla, debaixo do qual aparecia S. Manços, primeiro bispo da Cidade 
de Euora vestido de Pontifical, mitra na cabeça, & bago na maõ.”

Armação da igreja
fl. 101 “Chegou a Procissaõ à Igreja do Collegio da Companhia, que estaua ricamente armada de varias sedas, 
& com muita curiosidade brincada de papeis, volantes, & rosas /fl. 101v./ de varias cores, com que a graça que 
a Igreja de sy tem, por ser de excellente fabrica, ficaua mui acrescentada, & realçada com o ornato, & riqueza 
em em sy tinha.”

Braga

Armação da igreja
fl. 109 “Com sua vinda [de D. Afonso Furtado de Mendonça, arcebispo primaz e senhor de Braga, que se 
encontrava então em Vila Real] se deu principio ás festas aos vinte noue de Iulho de 1622. abrindose a Igreja 
que estaua ricamente armada, com as mais ricas tapeçarias que auia por estas partes, em especial com hũs 
ricos panos da China, que o Conde de Miranda, Gouernador do Porto fez merce de emprestar, que derão 
particular graça a toda a armação, a qual era variada com os quadros postos pollas paredes cercauaõ toda a 
Igreja, todos ornados com tarjas de volantes de varias cores, Brancos, amarellos, verdes, vermelhos, & azuis 
/fl. 109v./, cahiam pendurados das linhas que atraueçaõ a Igreja, & arcos dos confessionarios muitos, & ricos 
pucaros de prata, os mais dourados, todos de curioso feitio.”

Cortejo
fl. 113 “Primeiramente hia aruorada hũa Cruz de 25. palmos de alto medida da propria, em que o Senhor 
morreo, & triunphou da morte, riquissimamente ornada de muitas pessas de ouro, pedraria & cercada de 
volãtes de prata, que assentauão sobre ricos borcados, como se estiuera entre fermosas nuuens. As chagas 
faziaõ sinco cristaes sobre vermelho, de que tomauão cor de rubìs. Das sagradas chagas brotauão sinco ramos 
deitos de seda lavrados de ouro, & prata (...)”.
fl. 115v. [entre as muitas figuras que acompanhavam a sagrada Cruz contavam-se as quatro partes do mundo, 
sendo que:] a “Ásia leuaua na cabeça hũa trumfa de cabelos, feita a modo de nauio, ornada com muitas joyas, 
& perolas rematada em hũa fermosa plumagem. O peito prateado em que hiaõ muitos Seraphins dourados (...), 
mangas de volante com varias fitas de prata lançadas ao desdem, roupa da India apassamanada de ouro;”
fl. 116 “A todas as outras partes excedia Europa na fermesura, & riqueza. Hia com coroa imperial guarnecida 
de pedraria, ouro, & perolas, com hum peito todo de ouro sobre azul, feito em lauor de damasco, mangas de 
veludo brosladas da China, volta laurada de ouro, roupas de téla azul celeste com rica guarniçam. Alparcas 
vermelhas lauradas de ouro fino; meas verdes, capillar broslado da China, sobre que decião volantes de ouro, 
& prata, que sahião da coroa imperial.”
fl. 117 (há dois fls. Com esta numeração) [além dos sete planetas e do “Atlante com o zodiaco às còstas pintado 
em hum globo, de grande redondeza, com os doze signos, via lactea, estrellas fixas, & as cinco zonas”] 
“Celebrauão tãbem o triunpho dous Cherubins vestidos de varias cores (...). Ambos á tragica vestiaõ cetim 
branco emprensado, mantilhas ricas da China, vaqueiros brolsados de obra da China, na cabeça grinaldas 
cubertas de pedraria, azas douradas, alparcas cubertas de pessas de ouro;

Bragança

Armação da igreja
fl. 139v. “A Igreja do Collegio se armou mui rica, & curiosamente /fl. 140/ de sedas de varias cores com muitos 
volantes de prata pendurados de ramalhetes, & outros brincos, & cõ tanta variedade, & graça no ornato dos 
altares, que fazia hũa representaçaõ do Ceo.
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Vila Viçosa

Armação das ruas
fl. 148 ... Chegou ao lugar onde hauia de ser aruorado que foy defrõte da nossa Igreja, cujas janelas, & lugares 
mais publicos estauaõ ornados de muitas, & mui fermosas bandeiras de campo, que autorizauão muito este 
auto.

Cortejo
fl. 152 “Seguiaõse logo apos o carro [triunfante no qual seguia a figura de Stº Inácio puxado por 4 elefantes 
que transportavam as 4 partes do mundo, “por serem as partes do mundo em que o S. Patriarcha por sy, & 
por seus filhos espirituaes, & discipulos mereceo a gloria, que no Ceo possue”(fl. 152)] doze Anjos, seis por 
banda vestidos todos de brancas, & reluzentes armas sobre lustrosos ginetes bem concertados. Leuauão todos 
seus murrioẽs na cabeça, & na maõ direita ricos traçados desembainhados, na esquerda embraçadas suas 
rodélas todas da China, que representauaõ os doze Anjos Custodios das doze principaes Prouincias da Igreja 
Militare;”

Armação da igreja 
fl. 148v. [a capela] “estaua por mandado /fl. 149/ de sua Excellencia para este effeito ricamente armada toda a 
nossa Igreja, cobrindoselhe não sò as paredes, mas todo o tecto, de ricas sedas, tèlas, & terciopelo, com muitos 
passamanes, volantes, & muitos pendurados, que com sua aprasiuel variedade dauão muita graça a toda a 
armaçam.

Porto

Cortejo 
fl. 178v. [na representação dos grandes triunfos “que da Idolatria alcançou o glorioso S. Frãcisco Xauier”] “S. 
Francisco Xauier lhe offerecia [à Igreja Romana] de joelhos, algũs Indios, & Iapões, que se buscaraõ para este 
effeito, ricamente vestidos, cada hũ em diferente modo, conforme a naçaõ que representauão (...)”
fl. 179v. [as quatro Virtudes com que se vence a Idolatria, “a Graça diuina, Religiaõ, Verdade, & Razão natural” 
eram acompanhadas pelas] “... varias Prouincias, & Cidades do Oriente, como Goa, Malaca, Iapam, China, 
&c.de cujo concerto, & riqueza, tudo o q se pode dizer he pouco (...) /fl. 180/ A China vestia varias sedas, & 
cores, todas das que daquelle Reyno vem a Portugal (...).”

Estruturas efémeras
fl. 166v. “No campo, ou terreiro das festas, em que entreuão [os cavaleiros] estaua leuantado hũ palanque para 
os juizes, armado por cima de seda, & alcatifado todo & por baixo cuberto de reposteiros de muito feitio cujas 
armas eraõ todas brosladas e atorceladas de téla.”
fl. 177v. [na descrição da nao construída para a procissão em alusão àquela em que Francisco Xavier embarcara 
para a Índia, não só nos apercebemos do detalhe a que chega a sua construção, revelando-nos que até o convés 
estava alcatifado, como também somos informados acerca da sua realização:] “Para a aparelharem de mastos, 
gaueas poleame, cordoalha, enxarceas, vellas, & tudo o mais necessario, vieraõ por sua deuaçaõ quatro 
mancebos deste officio, que estauão de caminho para o Brasil em seus nauios confiados que o Sancto lhe daria 
boa nauegaçaõ por este seruiço, que lhe faziaõ. O velame era de seda, mas tomado nas vergas, por se deixarem 
melhor ver as figuras.” 

Armação da igreja
fl. 163 [na capela-mor da igreja do colégio, e no contexto da armação da mesma para as celebrações  podiam 
observar-se] “as alcatifas, com que não somente os degràos per que se sobe ao altar, & seu presbiterio, senão 
ainda o mais pauimento da capella estaua ornado.”

Funchal

Armação das ruas
fl. 200v. “Estauão as ruas por onde passaua a procissão tam armadas, que parecião hũa Igreja bem concertada, 
& armada, & até as janelas, por náo ficarem sem armaçaõ lhe punhaõ retabolos por adufas, por baixo dos quais 
vião a procissaõ (...).”
fl. 202 [o 4º passo, o do Êxtase, foi encenado na praça grande] “Estaua toda a praça ao redor armada ricamente, 
& toldada por cima com velas, & a hũa parte della se leuantaua hum famoso theatro alcatifado”
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Estruturas efémeras
fl. 192v. [no terreiro em frente à Sé] “... estaua certo lugar todo toldado por cima de velàs, & dẽtro armada 
hũa cortina, & encostadas a ella duas fermosas cadeiras: no meyo hũa mesa larga cuberta com hũa riquissima 
alcatifa, sobre a qual estauão algũas meas de seda de cores: cortes de melcochado: & hum maço de luuas de 
cheiro.” 

Residência de S. Fins (Minho)

Armação da igreja
fl. 210v. “Armouse a Igreja toda muy lustrosamente, com ricos damascos bandados de veludo carmesim, & 
franjas de ouro;”
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DESCRIÇÃO 6

Celebração: Canonização de Santa Teresa de Jesus
Promotor: Padre Geral da Província de Portugal - Fr. António do Santíssimo Sacramento
Data: 15 de Julho 1622
Local: Lisboa, Cascais, Évora, Figueiró dos Vinhos
Referência Bibliográfica: 
SANTA ANNA, Fr. Belchior de - Chronica de Carmelitas Descalços, Particvlar do Reyno de Portugal e 
Província de Sam Felippe I. Tomo. Lisboa: Off. de Henrique Valente de Oliueira, 1657

Lisboa

Armação das ruas
[para a procissão] “Estauão as ruas, /p. 602 col. 725/ por onde passou atè o nosso Conuento, a mil marauilhas 
compostas, porque nenhũa janella, nẽ porta auia, q não estiuesse armada de sedas, & pannos ricos de toda 
sorte, fazendo lauor com muitos retabolos, laminas ricas, & painéis, & muita frescura de ramos, & flores, 
quanto recreauão ao olfato os perfumes suauissimos de todas as cõposições, & cheiros que a Índia cria: & aos 
ouuidos a melodia, & armonia da musica, q diuidida em quatro coros acompanhaua os andores.”

Armação da igreja
p. 600, col. 723 “A hum sábado 15. De Julho estaua jà a nossa Igreja armada com os pannos de Tunes, em 
que de seda, & ouro se vem as historias das conquistas de Goleta, & Tunes retratadas tão ao viuo, que deixao 
atraz os delicados /p. 601 col. 724/ pincéis de Zeuzis, & Thimantes. Viaose por toda ella grandíssimas riquezas 
dispostas com tanto acordo, & juízo, que não só a gente vugar (vendoa) ficaua absorta, Senão que aos de melhor 
sentimento, & parecer leuauão a attenção, & obrigauão a louuar a arte, & entendimento, dos que souberao dar o 
próprio lugar a cada cousa, fazendo de todas hum composto tam bem engazado, & trauado, que pareceria, que 
nenhuma sobejaua nelle, & huma, que faltara, fizera falta notauel; & se outra qualquer se acrecentàra, turbara 
a ordem. Auia no Altar mor, & em todos os mais grande multidão de rozas, crauos, açucenas, & outras flores 
artificiaes, que com a diuersidade de sua compostura, & vários visos de cores, & viueza em a pintura, roubauão 
a vista, & enganauão o sentido; & causando huma alegre Primauera, queriam persuadir com sua propriedade, 
que erao naturaes, atè que desfazia este engano o bom discurso, vendo que o do anno tinha trazido o Estio.
A riqueza, artificio, & concerto, com que estaua armado o Claustro, pudera melhor declarar pintando, q pintar 
escreuendo: porque não he obra de penna, & de hũa só tinta representar a variedade, & particularidade de 
cousas, que auia que ver, & notar. Cobriao suas paredes, & vestiao seus pilares, & arcos sedas brancas 
da China, tecidas, & semeadas de passarinhos vários nas cores, & feições, pẽdurados de ramos verdes. 
E sobre eles estauão cõrrespondẽcias de cores, & diuisoẽs bẽ betadas, tantas, & tam varias flores artificiaes, 
q cõ ellas se represẽtaua  hũ cãpo cheio de todas as naturaes, q Abril & Maio produzem nos jardins, cõ as 
mais viuas, & perfeitas cores, q a natureza soube pintar. Erao singular ornato deste todo, mui/col 725/ tas, & 
preciosas laminas, assi na pintura, como no ornato, & riqueza dos caixilhos. O toldo das abobadas se formaua 
de fitas de seda de differẽtes cores, que cõ as muitas jóias de ouro, & pedraria, q se engastauão entre a laçaria, 
& cõpartimentos faziao hũ corpo de preço estranho, de noua, & nunca vista obra. (...) Viase nelles junto todo o 
melhor, q disto auia na Cidade. (...)”

Cascais

Armação das ruas
p. 604 col. 729 “Como os moradores da Villa quiserao com emulação mostrar, que erao deuotos da Santa, no 
concerto das paredes, & janellas das suas casas; cobriraõ as ruas de espadanas, & heruas cheirosas; armàrão as 
paredes, & janellas com colchas, tafetás, & outras sedas, que trouxerao de Lisboa alugadas, cõ repartimentos 
de ramos verdes, & ramalhetes de flores, & muitos puserão às portas brazeiros cõ caçouças, & outros perfumes, 
que enchião os ares de fragancia.”

Évora

Armação da igreja 
p. 604 col. 729 “A grandeza, & riqueza da Cidade de Euora, deu copiosa matéria aos nossos Religiosos para 
festejarem sua santa mãy cõ magnifico apparato. Armouse a Igreja de telas brãcas entresachadas cõ veludos 
carmesis, & de ouyras sedas mais leues, mas não menos engraçadas, q fizerão o toldo. Excedeo à riqueza da 
armação a dos quadros, laminas, jóias de ouro, flores de varias cores, & feitios, q por toda a Igreja estauão cõ 
muita arte formãdo diuersos lauores.(...)
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Figueiró dos Vinhos

Armação da igreja
p. 604 col. 730 Cõ armação, peças de ouro, & varias castas de flores de cera, & seda, leuadas de Lisboa, poz o 
Cõuento de Figueiró a sua Igreja hũ brinco.(...)”
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DESCRIÇÃO 7

Celebração: entrada de D. Rodrigo da Cunha 
Promotor: Edilidade Municipal
Data: 1627
Local: Braga
Referência Bibliográfica: 
RELAÇÃO do Recebimento, e Festas qve se fizerão, na Augusta Cidade de Braga, á entrada do Illustrissimo, 
& Reuerendissimo Senhor Dom Rodrigo da Cunha, Arcebispo, & Senhor della, Primâs das Hespanhas. Braga: 
Frutuoso Lourenço de Basto, 1627

Armação das ruas
fl. 10v. “Chegou o Illustrissimo à porta noua pela qual auia de ser a entrada, a qual estaua para este efeyto 
ornamentada com varias, & lustrosas armações, como se requeria para o acto que ali se auia de celebrar. Viase 
sobranceyra sobre a porta hũa fermosa tarja, cõ as armas de sua Illustrissima, que são o brazão dos Cunhas 
feytas de nouo para aquelle lugar. E como estauaõ de fresco douradas, & guarnecidas com obra: tocadas do 
Sol, lustrauaõ grandemente entre as armações, & sedas que ali auia. (...)
fl. 12v. As ruas por onde o Illustrissimo auia de passar estauão rica, & curiosamente adereçadas, jũcadas, 
& enramadas aõde era necessario, a qual frescrura daua ás demais armações, grande realço. (...) Hião diãte 
de tudo as bãdeiras da Cidade /fl. 13/, as quaes erão leuadas por homẽs escolhidos, cada hum dos quaes hia 
ricamente vestido, aqual melhor, & como ellas são muytas, & varias em cores, & sedas, & retros, com insignias 
bẽ pintadas a oleo não podião deixar deixar de parecer muy bem; (...)”

Estruturas efémeras
fl. 34 “[no espaço organizado para o torneo que teve lugar à noite] Pera a parte do chafaris se poserão tres 
cadeyras de veludo franjado,sobre alcatifas de seda, pera assento do mantenedor e padrinhos, em lugar de 
tenda, da qual se não vsou por não tomar a vista das janellas. Logo pera a parte direita do mantenedor se 
leuantou hum fermoso Aparador cheo de muytas peças de seda, que erão os preços que se auião de iulgar. (...)”

Teatro
fl. 71v. [no recebimento que nos estudos fizeram ao arcebispo no pátio das escolas num teatro ali erigido 
para o efeito, na quarta classe, no aplauso da História, uma das cinco disciplinas ministradas, juntamente 
com Retórica, Humanidade, Poesia e Gramática] “Os que considerauão as figuras que ate gora tinhaão saido 
tam varias na riquesa nas cores, concerto, & inuenção de trajos imaginauão não ser possiuel, que sahisse ja 
cousa de nouo, de que se pudessem espantar, mas as tres figuras que no principio deste acto pizarão o theatro, 
satisfizerão tanto, que parecia quererem de preposito roubar os louuores ás demaes, as quaes posto q fosem no 
lugar de primeiras, nem por isso na riquesa, & adereço forão sôs. Era esta a História com as duas cõpanheiras 
Verdade, & Liberdade, na quaes tudo quanto se via erão telas bordadas, d’ouro, & pedraria. A Historia vestia 
tela branca, & encarnada /fl. 73 (mal numerado, deveria ser 72)/ guarnecida d’ouro: a verdade, tela verde, 
guarnições de prata fina. A liberdade, tela rosada; com bordados d’ouro: os peitos, & turbantes de inuenção 
muy coriosa; tudo cuberto douro, & joyas, assentadas cõ grande primor.
Depois que entre si tratarão, acerca da materia que presente tinhão, acordarão de chamar a historia Europea, 
Asiatica, & Africana (ou as mesmas prouincias em seu nome) pera que cada hũa dissesse o que em suas 
terras tinha sucedido, acerca dos antepassados do Illustrissimo, & com esta occasião se declarassem os feitos 
illustres, & sucessos dignos de honra, & fama. Forão, estas tres figuras dando vista de si, com bem apparatosas 
mostras; por que, alem do ornato, & riqueza que cada hũa leuaua, hião todas tres assentadas sobre animaes, 
fingidos com propriedade; ao natural: a Europa em hum Touro: Asia em hum Corcodilo: Africa em hum Leão; 
os atauios das quaes erão de grande preço, a Europa trajaua duas sortes de telas, hũa carmesim, outra verde; 
ambas guarnecidas de passamanes d’ouro: peito de vestir; cuberto de joyas, & outros /fl. 73v./ brincos, de 
que se formaua hum gracioso lauor: o toucado era de grande feitio, & riqueza, pouoado de joyas, & outras 
guarnições, & coriosas louçainhas.
As outras duas figuras vinhão iguaes nos peitos & trunfas, as roupas (com tudo) erão differentes nas cores; 
porque Asia vestia tela branca, com guarnições d’ouro, & hum como disfrace (sic), à antiga, de chamalote 
de ouro: Africa vinha trajada, airosamẽte, de setim azul celeste, com golpes sobre sendal pagiço; cõ muytos 
passamanes d’ouro: lancaua, com arte, ao hombro, hum manto de seda alionadada, cuberto de lauores da 
china, tecido, & recamado d’ouro.”
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Armação da igreja
fl. 49 “Estaua toda a fachada do portal [do colégio de S. Paulo da Companhia de Jesus, no dia 21 de Junho, 
para o recebimento do novo arcebispo] bem armada, em correspondencia, de lustrosas, & bem engraçadas 
sedas: logo, d’hũa, & outra banda, se leuantauão dous taboleyros altos, alcatifados, & com toldos de seda, que 
fazião lugar a quatro figuras ricamente vestidas [S. Paulo acompanhado de 3 figuras representando as virtudes 
teologais (Fé, Esperança e Caridade) em teatro vivo].
fl. 52v. [na igreja do colégio] “Avia tanto que ver da banda de dẽtro da Igreja na armação, na riqueza, & 
ordem das figuras, & no demais que naquella manhaã se fez, que ẽtrãdo nôs agora pola porta, & vendo o q 
dentro passaua, nos podiamos aproueitar do dito do Comico em semelhante occasião, o qual topando com hũ 
espectaculo lustroso, aonde se representaua grande variedade de cousas coriosas, pedio (com graça) que lhe 
trouxessem oculos de muytas vistas pera poder dar fê de tudo; nem com isso nos será possiuel dar fè de quanto 
auia pera ver, nẽ agora poderemos escreuer mais, que o que for bastante pera breue noticia.
Estaua a armação muy varia, com sedas lustrosas; em boa correspondencia, & em especial nos lugares aõde 
auião de ficar as figuras, que erão os vãos dos confessionarios, que do cruzeiro até a porta cercão a Igreja 
d’hũa, & d’outra banda, feitos de /fl. 53/ muy boa architectura, desabafados, & grandes, com arcos, & pilares 
de cantaria; todo o que estaua forrado, & toldado de sedas, com pinturas de brutescos nos pilares, que dauão 
a obra grande realço (...). Do alto dos arcos que os nichos (que são cinco por banda) fazem, cahião pauilhões 
de graciosas sedas, com as azas leuantadas d’hũa, & d’outra parte, os quaes não só acrecentauão a armação, 
mas servião de guarnição, & ornamento /fl. 53v./ ás figuras [Zelo, Justiça, Fortaleza, Temor, Clemencia, Rigor, 
Religião e Sacrifício] que no vão, dos arcos ficauão, em lugar eminente, & bem alcatifado, seruindolhe os 
pauilhões de sobreceos: (...)
fl. 58v. “O Rigor vinha vestido como soldado com habito militar (...) na mão direita hũa espada nua de cabos 
dourados, & no braço esquerdo embraçaua hum corioso broquel da China.
fl. 60v. “Feita oração se assentou o Senhor Arcebispo Primás, debaxo d’hum dosel de tela branca franjado de 
ouro, em cadeira do mesmo.”
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DESCRIÇÃO 8

Celebração: Canonização de Santo André Cursino 
Promotor: Padre Provincial da Ordem, fr. Francisco da Silva 
Data: 12 de Setembro de 1629
Local: Lisboa
Referência Bibliográfica: 
CHAGAS, Fr. Manoel das - Festas qve o Real Convento do Carmo fes à Canonizaçaõ de S. Andre Cursino, 
Bispo da Cidade de Fesula, & Religioso de sua Ordẽ. Em Setembro de 1629 ao Excellentissimo Senhor Dom 
Duarte. Lisboa: Off. de Pedro Creasbeeck, s.d. [1632]

Cortejo
fl. 6v. “Hia esta figura [Henrique III de Inglaterra] (...) trajauase à Ingresa de pardo, guarnecido de prata, peito 
de aço dourado, meas botas, capa de tella branca, que foi de sua Magestade, Coroa real com pedraria, colar de 
hombros de ouro, de riquissimo feitio, & cetro tambem do mesmo; estas duas peças se emprestarão do thesouro 
Real, as quais erão /fl. 7/ com que os senhores Reys Portugueses entrauão em Cortes, & se ornauão em os actos 
publicos, & solemnes.
fl. 19 Leuaua o primeiro lugar por guya desta esquadra [a terceira] Melchisedec, vestido no traje que os pintores 
costumão retratar os sacerdotes da ley velha. A primeira tunica era de tela de ouro com grandes barras 
bordadas, a segũda de prata com laçarias obra de China (...)
fl. 31v. Na quarta esquadra se vinha mostrando a dignidade Pontifical que teue nosso Sancto, & as virtudes 
heroicas, em que floreceo em seu Potificado, as quais todas hiaõ representadas por sete figuras, & como /
fl. 31v./ representauão virtudes pontificais, vinha o pontifice Aarão por guia dellas. Era esta figura das mais 
notaueis que em si leuaua a procissaõ, assi pela propriedade das cousas que a ornauão, como pella riqueza, & 
concerto dellas, porque todos os paramentos, & ornato erão na conformidade que Deos nosso Senhor apontaua 
na sagrada Scriptura em o capitulo 28. do liuro do Exodo, de sorte q a tunica inferior era de finissima Cambrai 
com suas rendas, a superior de tabim de prata guarnecido de pedras, as cãpainhas que della pendião, erão de 
prata, cõ suas romãs de ouro entersachadas, o superhumeral de borcado de tres altos cõ guarnições de setim 
azul bordados, o quadrãgulo do rational era azul guarnecido em roda de peças de ouro, & no meyo as doze 
pedras /fl. 32/ fermosissimas: as argolas. Cadeas, q sobião pera as pedras dos hombros erão de ouro de grandes 
fusis (...)
fl. 32v. Seguiaõse as virtudes, as quais erão collegidas do capitulo 12. de S. Lucas, aonde Christo Senhor nosso 
aponta as que a de ter o verdadeiro Põtifice (...). Logo a Prudencia [apenas secundada pela Fidelidade, e depois 
seguida pelo Bom Governo, Providencia, Vigilancia, Observancia], a qual vestia de borcado da China, tella 
roxa, o peito era leonado, sobre o qual se fazia hũa bordadura de ouro, a feição dos habitos de Auis
fl. 53 “... o grão Duque de Toscana /fl. 53v./ Fernando, que vestia setim branco laurado com palheta de prata, & 
hum colar de pedraria aos hõbros, capa de veludo preto enriquecido com lauor de prata, chapeo da mesma cor, 
& lauor; o que tudo foy o vestido com que o embaixador de França recebeo a Raynha D. Ana de Austria, que 
viue hoje. [figurado no último carro]”

Armação das ruas
fl. 57v. “Saindo pois a procissão do Conuento, tomou primeiro a volta do chiado, & demandando a cordoaria 
velha pella rua da figueira, & embocãdo a porta de sancta Caterina, entrou pella rua da horta secca, atè voltar 
pellas conuertidas à rua direita, & chegando à porta trauessa de nossa Senhora do Loreto, sobio à rua larga 
ate Saõ Roque, dali entrou pelo seu postigo, & tomando toda /fl. 58/ a rua da oliueira veyo sair ao terreiro do 
Carmo, aonde fiqua sua porta principal. Todas estas ruas erão muito de ver armadas de diferentes cores, & 
diferentes sedas, & tellas. Tudo acompanhado de muitos paineis, & quadros em muita quantidade (...). E o 
que nunca se tinha visto ate então foy faserense pelas ruas palanques muito em forma, com estacas, & mastos 
metidos, & quem com algũa curiosidade os cõtou me referio contara /fl. 58v./ oitenta, & quatro, de mais de 
balcoẽs, & outros modos de estar com menos aparato.”

Armação das igrejas
fl. 58v. “Como a Igreja de nossa Senhora do Loreto desta Cidade, seja de gente da naçaõ Italiana, q aqui 
reside quis faser nella hũa auentajada demonstraçaõ de alegria ao sancto seu partricio, (...) /fl. 59/. (...) Armaraõ 
a frontaria da Igreja toda desdo chaõ atê o vltimo friso junto ao telhado que fas altura de quasi oitẽta palmos 
cõ boa largura, era esta armaçaõ tudo requissimas tellas, & outros panos ricos: (...)
fl. 59v. O pauimento do adro [da igreja do Loreto] com seus degraos, tudo se alcatifou, & cobrio de flores com 
muitos vasos de mãgericoẽs, beluerdes, & piuiteiros de prata.
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Fl. 59v. A frontaria de S. Roque, que he casa professa de Religiosos da companhia de Iesus, se armou toda de 
pendoẽs, & galhardetes de varias cores, lançados pelas frestas, & janelas daquelle fermoso frontespicio, /fl. 60 
/ na Cruz superior, & remates tambẽ tremulauão grãdes estendartes, que se deixauão ver de muito longe, & 
parecia tudo embandeirado por estremo bem (...).
fl. 64 (marcado fl. 57) Estes oito dias esteue a Igreja [do convento do Carmo] toda armada, & bastaua diser 
toda armada, para isto ficar sendo hũa das notaueis grandesas, que a festa teue; porque absolutamẽte he a 
mais capax de toda Lisboa: tem de comprimento cento, & desoito passos, que vem a ser 325. palmos, com 
largura proporcionada de cem palmos em tres naues, tem de altura cento & vinte & sinco palmos, & o cruzeiro 
mui alteroso de modo que raramente se vio armada toda, & como agora esteue numqua, porque a fermosura 
riquesa, & concerto della milhor se ouuera de manifestar pintando do que pintar /fl. 64v./ escreuendo; armouse 
o cruseiro (começando do espelho sobre a capella mor) de ricos panos perfilados, & guarnecidos com faxas, 
tarjas, & figuras de sanctos da Ordem de pintura, as capellas q ficaõ nos topos do cruseiro se cobriraõ de telas, 
& veludos, as duas grandes colunas, que diuidem o cruseiro das naues estauão de riquissimos panos, de ouro, 
& verde taõ nouos, & vistosos que parecia aquella a primeira hora que sairão do tear, & dos mesmos estauão os 
encontros da capella mor, a qual se não armou, por que o ornato de pintura, & ouro que em si tem de ordinario 
excede quanto a industria humana pode executar de armaçaõ, porque fiçaõ pelos respaldos das cadeiras do 
choro figuras inteiras a oleo de sanctos da Ordem; por cima corre simalha friso /fl. 65/, colarinho, & remates, 
tudo releuo perfeitissimo dourado, pelo alto vem grandes paineis de historias, & antiguidades da Ordem, 
todos de boas mãos, que diuididos cõ seus caixilhos dourados fasem a capela ser hũa notauel marauilha; nas 
colunas do corpo da Igreja se lançauão telas ao farpaõ, com seus capiteís de verde ornados de laçarias: hũs de 
folhagens, outros de hum lauor meudo, obra mui prima, & feita de nouo, para este intento, os arcos se forrarão 
de azul, & brincaraõ de muitos lauores perfeitissimamente, os quais leuaõ tão grãde vaõ que quada hum delles 
abarca duas das capellas das naues colaterais, pelos seguintes destes arcos sobre varios panos de seda hiaõ 
quadros feitos a oleo de sanctos da Ordem, por cima do friso em que se /fl. 65v./ remataua esta obra corria 
hũa ordem de balaustres, & pilares que representauaõ aos olhos auer la por cima outro edificio, & varandas; 
a ellas se viaõ grandes figuras pintadas, como que dellas olhauão para baixo: dali para o alto sobiáo grandes 
panos de raz nouos, encaixilhados com faxas, colunas, & cornijas arremedadas de pintura as quais hiaõ faser 
seus remates junto da abobada, que ficauaõ quasi a perder de vista. O topo desta naue, & das mais tambem 
se armou de sedas, carmesim, & amarelo, os pendurados eraõ entre volantes hũas grandes tarjas de releuo de 
cera branca, & ouro, nas quais se vião entalhados huns escudos, com mitra, & bago (sic), insignia do Sancto, 
alternados com outros, com as armas, & insignia de nossa /fl. 66/ religiaõ as outras naues, & capellas aonde a 
pintura, & azulejo daua lugar, se cobriaõ de fermosos borcateis, tellas, & velludos, que com sua boa disposiçaõ, 
& conrespondencias deleitauaõ a vista. Do cimo das abobadas deciaõ muitas bandeiras de quadra de diferentes 
cores, que mouendose brandamente aparamentauaõ, com fermosua aquelles altos.
Sobre tudo o que mais he de notar, que tem este templo da porta principal atè o altar mayor vinte, & dous 
altares, & todos elles estauão de frontais de hũa tella branca riquissima, com muitas çanefas azues bordadas 
de ouro, a elles respondião as vestimentas, com que se diceraõ as Missas particulares, & solemnes em todo o 
oitauario, os quais ornamentos /fl. 66v./ não foraõ emprestados senaõ que os tem a casa, como tambẽ da mesma 
quantidade tem outros mais, & menos ricos segundo a Ordem dos tempos.(...)
fl. 67 Naõ parou a solemnidade no ornato sô da Igreja mas imitousse àquelle celebre oitauario no qual os Hebreos 
festejando a renouação de seu templo não sòmente ornarão a elle mas Atria sanctificaverunt, dedicaverunt 
portas, & pastophoria [à margem I. Machab 4.], ornarão os claustros, portarias, & officinas; outro tal genero 
de alegria se vio neste Conuẽto, para o que se a de aduertir que he o claustro a que chamaõ primeiro, edificado 
de feiçaõ que se fecha em hũa figura de quadrãgulo a que os mathematicos chamaõ. Paralologram, /fl. 67v./ 
porque não tem todos os lados iguais senão que correspondẽ dous com outros dou sendo mais comprido que 
quadrado (...).
fl. 68 Estes quatro lanços se armaraõ desdo chaõ atè o friso superior sobre que corriaõ as telhas (que atè 
tocalas chegou o ornato) isto com tanta riquesa de tapessarias, borcados, & pessas de importancia q não ouue 
quem ouisse que não julgasse tudo por hum notauel assombro, & querer descreuer isto com a pena he matera 
impocíuel, porque numqua ella podera cifrar o q foy por mais ellegante que fora: (...)
fl. 68v. E vejamos primeiro os quatro lancos em contorno do claustro, entao sairemos fora vẽdo as fachadas 
quada hũa em particular. Os lanços se armauão por dentro de cobertores da china, com bordaduras de 
ouro, hũs azuis, outros verdes, & Carmesins, de reposteiros tambem bordados, de panos de borcado, cortinas 
de tabim, almofadas bordadas encaixilhadas em volantes curiosamente. Por cima destes panos em modo de 
friso corria hũa como çanefa bordada cõ franjoẽs de ouro que se ornaua com varias, & ricas laminas, tarjas, 
pessas de prata, & outros brincos, dali atè cima /fl. 69/ pellos vaõs que fas, a abobada ficaua hum quadro em 
cada vão, sobre damascos de varias cores, & estes brincados com laminas, & relicarios, pires, & pucaros de 
prata cõ mais outras pessas desta laya, & cõ tanta diuersidade de cores, assi das sedas, como da prata, & ouro 



|195

que parecia não auer abril de mais boninas, nem Mayo de mais rosas que se ali não vissem (...). Pellas abobadas, 
& arcos aonde a pintura daua lugar, se via grande multidaõ de pessas de prata, & grãdes pratos de bastiaẽs 
dourados, & taõ aprimoradamente embutidos, que parecia /fl. 69v./ sem duuida estarem fechados com amesma 
abobada. Os espassos entre meyos erão guarnecidos de varias cores com seus floroẽs, & folhajens, q fasiaõ 
tudo taõ vistoso, que naõ auia palmo aonde não ouuesse muito que ver, & que conciderar.
Saindo pella parte de fora começando pella fachada que fica da parte oriental se armaraõ os pilares de tellas, 
& os arcos se forraraõ de seda cõ suas guarnissoẽs, no fecho de cada huma fasia remate hum grande prato de 
prata, & nos segintes, outro mais pequeno, o de mais campo brincado, de laminas, fitas, & volantes, tudo muito 
bem betado (sic), & correspondente, os pẽdurados erão jarros, açafates, & pucaros de prata de muito bons 
lauores, a cimalha se cobria de hũa faxa de tela tambem ornada de laminas, & brincos, /fl. 70v./ entersachadas 
taças de prata douradas, & em branco; logo assima se seguiaõ noue janellas guarnecidas as hombreiras, vergas, 
& cimalhas de lauores de releuo feitos de cera branca acentada sobre azul; lançauaõse da parte de dentro 
cortinas de varias cores que as tapauaõ, & em cada hũa auia hum fermoso beluer posto em vaso de porsolana da 
India. O restante da parede atè o alto se cobria de cortinas, & cobertores da china de varias cores, & lauores 
encaixilhados entre elles muitos paineis de soberanas mãos, aonde a prespectiva o pedia com suas guarniçoẽs 
de feiçaõ, que tambem as janellas das cellas ficauão em caixilhos, como se forão quadros, que fasiaõ hũa 
notauel, & admirauel fermosura.
fl. 70v. E vindo ao que mais auultaua nesta fachada erão noue figuras ricamente vestidas, & toucadas, que 
estauão entre cada hũa das janellas (...) [respectivamente a Hespanha e demais figuras que significavam as 
provincias e reinos de hespanha onde reside a nossa Religiaõ, a saber. Portugal, Castella noua, Castela a velha, 
Aragão, Valença, Cathalunha, Nauarra, Andalusia] (...)
fl. 72 A fachada que ficaua da parte do norte deforsa auermos de mostrar juntamente com a do sul por terem em 
si tal correspondencia que ver ambas era ver hũa sò, & ver hũa sò era ver ambas, pelo muito q confrontauão, 
porq ambas se ornauão de ricos cobertores tellas, bordaduras, cortinas defundo de ouro; quadros, laminas, 
taças de prata, & outras muitas pessas e importãcia, & lustro.E no q toca as janelas q em cada hũa destas 
fachadas saõ sete, em /fl. 72v./ todas estauaõ seruindo de anteparos cobrindo as grade quatorse frõtais de tella 
cõ çanefas de ouro. (...) Nas quatro janellas estauaõ quatro figuras trajadas com riquissimas roupas (...) /fl. 73/ 
representauaõ os quatro tempos do anno (...) as quatro da outra parte representauaõ as quatro regioẽs do mundo 
(...) por destras destas figuras estauão lançadas cortinas de seda de varias cores, que de tal maneira tapauáo as 
janellas que ficauão as figuras como em nichos.(...)
fl. 75v. no meyo desta prassa [o interior do claustro, ocupado por jardim em quatro quadros] se fas hum quadro 
rectangulo (...). Neste quadrangulo se leuantou hũa machina a modo de arco triunfal que tinha do pauimẽto do 
claustro ate hum tecto de quatro augoas em que se fechaua quase setenta palmos, era na forma que agora /fl. 
76/ irei contando.
Leuantousse hũ pedestal de dose palmos em alto que tomaua todo o quadrangulo o qual se abria cõ quatro 
arcos sarapaneis transparentes que fasiaõ liure a pasagem de hũa a outra parte, como se numqua ali estiuera tal 
machina. E era todo este pedestal de tal maneira vasado q dentro lhe ficaua hũa deleitosa casa de praser, porque 
de mais de ser toda forrada de tellas, & cobertores da china bordados se aparamẽtaua de quadros, laminas, 
& passarinhos em curiosas gaiolas, que estauaõ dãdo suaues musicas aos que estauaõ vendo, ajuntauasse a esta 
delicia o refresco da cisterna a qual no meyo da calma ministraua augoa fria em abundancia.
fl. 79v. Corria sobre os capiteis hũa cornija forrada cõ faxas de tella de ouro bordada de lauores, fechauasse 
toda esta machina com hũ tecto de quatro augoas que pella parte superior se cobria de azul, & pella infetior de 
ricas telas no meyo do qual estaua hum rico palleo de borcado, que seruia de guardapo tudo bem guarnecido 
de fitas de seda varias, de volantes, & outros brincos que perdurados fasiaõ engraçado adorno.
fl. 83v. De mais do clausto tem o Conuento alguns lugares capases de se poderem ornar / aparamentar com 
grande commodidade como defeito se fes. E comesando da portaria se armou toda de tellas, borcateis, & 
damascos, o tecto se toldou de mui rocos pavelhoẽs de diferentes cores cujos meos se rematauão em grandes 
pratos de bastiais, & outras pessas de prata de varios feitios que naquelle Ceo bẽ fasiaõ com seus resplãdores 
figuras de estrellas a isto se ajũtarão muitos /fl. 84/ paineis, & quadros de obra mui prima.(...)
fl. 85 No cemeterio do Conuento que fica no meo do claustro occidental, se armou o terceiro Altar com avẽtejada 
perfeição, para o que se formou junto ao arco hũa pequena capella forrada toda de telilha encarnada & branca, 
cujo topo se briocou de ricas pessas de ouro, & joyas de pedraria (...).
fl. 86v. Em o pateo do refeitorio se fes o quinto altar, pera o qual se toldou por cima com hũa grande vela q o 
cobria todo, as paredes se armarão de varias & lustrosas sedas com muitos & muy excellentes quadros, entre 
os quais se via hum do venerauel Padre Frey Esteuaõ da Purificação (...). O altar se leuantou junto à porta 
do rẽfeitorio (...) sobria o ornato atè altura de vinte & sinco palmos, & sobre a parede forrada de damasco 
carmesim, se armarão quatro grãdes colunas de prata /fl. 87/ de martelo (...)
fl. 87v. o frontal era de carmesim com laçarias de ouro, o chão todo em contorno se cobria de ricas alcatifas (...).
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fl. 88 Em hũa capella que os religiosos chamaõ capitulo velho se mostraua o vltimo altar o qual assi como o 
passado excedia a todos na grandesa, este na riquesa excedia a elle, & aos mais, porque nada tinha que não 
fosse ouro ou prata (...) armouse à face do arco do modo q ficaua parecendo hũa capella pequena (...) aqui se 
leuãtou hum docel de tella de ouro, & veludo broslado, as paredes colaterais se contrafiseraõ formadas de tella 
branca alcachofrada, & veludo Carmesim bordado; acõpanhauaõ mais estas paredes deus biõbos da /fl. 88v./ 
china muito para ver, porq erão todos semeados de passarinhos, & outras aues varias nas cores, & nas 
feiçoẽs penduradas de ramos verdes, outras voando com penas de prata entre aruoredos de ouro, o q tudo 
com sua fermosura conuidaua a vista com aprasiuel aparencia. (...)
fl. 89 No chaõ grandes casoulas sobre finas alcatifas da India o que tambem auia em abundãcia nos demais 
altares.
O transito que passa do claustro para a sacristia tambẽ se armou de ricos panos com quadros de paisagens, & 
figuras que fasiaõ a passagẽ bem aprasiuel, a mesma sacristia tãbem estaua muito para ver de feiçaõ (...).”
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DESCRIÇÃO 9

Celebração: Canonização de Santa Maria Madalena de Pazzi 
Promotor: Provincial do Real Convento do Carmo, Fr. Jorge Cotrim
Data: 1669
Local: Lisboa
Referência Bibliográfica: 
ULPERNI, Siro - O Forasteiro Admirado. Relaçam Panegyrica do Trvinfo, e Festas, qve Celebrou o Real 
Convento do Carmo de Lisboa Pela Canonização da Seráfica Virgem S. Maria Magdalena de Pazzi, Religiosa 
da sua Ordem, primeira parte. Lisboa: Off. de António Rodrigvez d’Abrev, 1672

Armação das ruas
Parte II, p. 23 “As ruas por onde hia felicitando as vistas esta ostentação gloriosa, ainda que fossem de hum 
espaço sumamẽte estendido, podião ser todas theatro de tão digno triunfo, epilogandose no dilatado dellas 
os mais formosos artificios da riqueza, porque a innata magnificencia obrigou os Portuguezes a trasladar 
nas perspectivas das casas os adornos mais sumptuosos das sallas, a vestir o mais tosco das paredes com as 
alfayas mais illustres dos retretes, & a pendurar nas janellas as gallas sò destinadas a mãter a grandeza nas 
proprias camaras. Os engenhos poderão blasonar em este dia, que os seus engraçados caprichos logravão em 
tudo a estimação mais preciosa, pois aquella excelllencida do poetar, que foi sempre antipoda das da riqueza, 
se via nos eruditos emblemas, nos artificiosos epigramas, nos espiritosos geroglificos, & nos agudos elogios 
agasalhada da mesma pompa, & posta no meio das alcatifas mais famosas, dos brocados mais realçados, das 
telas mais custosas, dos tapizes mais luzidos, & das cortinas mais bem bordadas. (...)”

Cortejo
p. 25 “Formava este Andor [da irmandade de Nossa Senhora da Encarnação do Convento do Carmo] hũ perinto 
de palmo, & meio de alto, & oito em quadrado, q como talamo de taõ soberana accçaõ, era forrado ricamente 
de chamalote de prata, todo povoado de grandes rendas de ouro, & adornado de galãtes flores de seda batida, 
postas nos quatro cantos, sobre curiosas jarras de prata (...). Levãtavase no meio delle hũa nuve composta de 
velilho brãco de prata, cõ tãta excellencia, & primor, q na claridade, no resplandor, & no que represẽtava (sem 
se poderem desenganar os olhos) parecia hũ Ceo.
p. 31Formavase o Andor [da irmandade de Stª. Luzia] de perinto, sobre o qual hia hũa pianha de tanto artificio, 
q no seu feitio se conhecia a arte tẽ mui raros caprichos. Assi o perinto, como a pianha hiaõ cubertos de rica 
tella brãca, & guarnecidos de passamanes de ouro, cujo adorno foi tãto mais nobre, quanto elles forão mais 
largos em enriquecer a tela. 
p. 33 Hia o Andor [da irmandade de Stº. Alberto] traçado com gentilissimo artificio, & tão aprazivelmente 
ornado, que foi o iman dos olhos, & o atractivo dos gostos. Os velilhos ja costumados a trãsformearse nuves, 
formàrão no meio delle huma tão lustrosa, que podia chamarse morada da luz, pois de todas as partes hia 
brotando rayos. 
p. 69 [no 1º carro triunfal, depois de uma descrição muito minuciosa que culmina com o remate de tal máquina 
o autor refere:] “E pera que em tudo sobrassem as bizarrias era o sobrado (por fallar ao modo de Virgilio)
Tapetibus altis extructus.
Pois bem merecia estar e em a maior altura huma alcatifa, que o cobria [ao sobrado]: sẽdo esta tam singularmente 
ostentosa, que a seda, & o ouro, de que foi tecido, era o menos precioso que lhe assistia.
p. 80 No mais alto do carro se via a Imagem do invicto Martir, & prodigioso Levita São Vicente, que sendo 
Padroeiro de Lisboa estava diante da sua cadeira como acabando de se levantar pera receber a Sãta, & pera 
lhe dar os perduraveis parabens. Não sei se quando a famosa Palas apostou com a soberba Aracnes sobre 
as finezas das suas obras, podéraõ tecer cõ mais delgadeza as suas telas, do que era o cambrai da alva, que 
poseram ao Santo; alvo verdadeiramente da maior agudeza da arte; era ella taão fina, que mais parecia formada 
do mais claro, & sereno ar, que de linhas (…). Sobre esta hia a Almatica, cujo maior encarecimento se declara 
com dizer, que era de hum ornamẽto desta Metropolitana Sé, pera que se entenda, que era hum debuxo de 
perfeiçoens, & hum portento de riquezas: o menor que tinha era que a vissem.
p. 255 (mal numerada, deve ler-se p. 252) [no 3º corpo do 4º carro, aquele que mais cuidado requeriu por ser 
o último e também dedicado a Sata Maria Madalena de Pazzi aparece-nos] “O claro, q os quartoẽs entre sy 
deixavão aclaravão as sumptuosidades mais interiores do sobrado; não sò expondo aos olhos os encarnados 
encontros das cadeiras, se não offerecendo tãbẽm aos bons gostos, o muito que tinha em sy huma alcatifa da 
China, aqual tendo em mui pouca conta o ouro, & a seda da sua tecedura [pois apunha debaixo dos pés,] sò 
pretendia os applausos pello corioso dos lavores, que em tudo erão dignos de ser o mais precioso cuidado das 
vistas.”
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Armação da igreja do Convento do Carmo
p. 9 “Na tribuna se compoz o Soberano Throno pêra o Senhor Sacramẽtado (...). Cobriaõ este Throno huns 
velilhos de prata brancos, guarnecidos de passamanes de ouro, o illustravão muitos castiçaes de prata, & o 
formoseavam quantidade de ramalhetes de seda batida, porque em elle se não desejasse, nem o rico nem o 
alegre, nem o lustroso. Lavantavase em sima delle hum docel, tam magestoso, & authorizado, que merecia 
estar debaixo de si mesmo. /p. 10/ Era de um primoroso brocado carmesim, as senefas do mais precioso metal, 
bordadas artificiosamente sobre veludo da mesma cor, & as frãjas, sem quererem admitir mistura de seda, 
brilhavao de puro ouro. Manifestavao a estimação deste docel duas cortinas de volante branco de prata, que 
baxavão dos seus lados, as quaes parece, que o declaravao digno de estar debaxo da cortina. Ninguém se 
admira de ver tão amplificado este throno (...).
p. 10 Os lados do retabolo estavao armados com dous pannos do thezouro Real, tecidos de ouro, com seus frizos 
bordados, & guarnecidos de volantes de prata. Representavaõ estes a prudência, & a justiça: & certamente não 
ha jóias de mais valor pêra os thesouros de hum Rey que estas coroadas virtudes (...). As frestas, que dão luz 
ao retabolo, viaõse illustradas, não sò com os bizairos bordados, que matizavaõ formosamente seus ângulos, 
senão tambem com muitas Reliquias de Santos (...).
p. 11 [no coro, animado acima das cadeiras por nove nichos de cada lado] cada hum destes tinha o adorno de 
duas cortinas de damasco carmesim, com frajas de ouro, & alamares de prata de martelo, correndoos por sima 
hũa sanefa, tão cõprida cini todo o Coro de veludo carmezim, que bordada de ouro cõ todo o primor rematava 
ricamente em franjas do mesmo metal. Adornavao o frizo, que vay por sima dos nichos, huns volantes brancos 
de prata, os quaes a industria do armador dispoz com tanta arte, que sendo elles bordados de si mesmos, 
vistosamene formoseavão a obra, & formosamente lisonjeavaõ a vista. Servia este frizo de muito nobre pianha 
a muitos corpos de Santos  do Santuário, que entre multidaõ de jarras de prata, & de ramalhetes de seda, 
mostravaõ claramente, que he próprio da Santidade, nam sò gozar em aquelle florido jardim do Empireo, hũa 
immarcessivel primavera, & hũa perpetua ostentação da grãdeza; (...). A cada hum dos quadros grandes (que 
dissemos estão sobre os nichos, & que occupaõ todos os vãos, representando sem vaidade os primores da 
pintura) ennobreciaõ tambem duas cortinas de damasco carmezim, as quaes (ainda que semeadas de flores que 
eraõ frutos dos mais precioso metal) julgandose quasi indignas pera tanto emprego, se declaràrão corridas. 
Hũa goteira de panos tecidos de ouro se via por sima dos quadros, que ainda que as armas Reaes que tinham 
o nam publicassem, per si mesmos denotavam a magestade, & que eram das mais estimáveis prendas do 
thezouro Real. Todo este apparato acabava em hum frizo de volantes, que se eram mui differentes em as cores 
estavaõ mui unidos pelo alegrar os olhos. O tecto, todo toldado da mesma diversidade de volantes compostos 
â semelhãça de ondas, davao bastantes motivo, a que alguns dissessem, que entre aquellas ondas bẽ podia 
naufragar a admiraçaõ & a que replicassem outros, que naquelle mar de seda, & prata, naõ deixaria de andar 
a festa com vento em popa. Os dous púlpitos do Evangelho, & da Epistola, tinham por dentro, & por fòra  
cortinas de veludo carmezim, com formosas bordaduras de ouro, cujos frizos (á proporçam dos de todo o 
Coro) guarneciam os mesmos volantes, & a adornavam muitas reliquias, & peças de prata. Não me dilato 
ẽ dizer quanto parecião vistosos, pois nos pulpitos, em este genero de demonstrar, saõ mui ordinarias as 
amplificaçoens. Porem o arco desta Capella mór, ainda que de tão alto, & espaçoso não me dá lugar pera sahir 
tão depressa, & me entret entre as maiores angustias, se poderei, ou não descrever qual elle estava.
Cuido, que não pode parecer tão rico nenhum dos nomeados arcos, que em memoria de seus triunfos levantàrão 
os vitoriosos Heroes da antiga Roma; pois a meu ver, este sò se podia chamar filho do grãde Thaumante, porque 
no formoso Ceo daquella Capella não sò se podia crer nascido /p. 12/ da admiração, senaõ que o Iris mesmo 
em comparaçao, parece sò hum debuxo, & representaçaõ de suas galas; pois se este faz põpa, do que naõ tem, 
& toda sua bizarria consiste em cores, que saõ aereas, & em poucos instantes desvanecem, aquelle ostẽtava 
preciosidades, que blasonando por pay ao Sol, nẽ se podia desvanecer, nem necessitava mais de seu reflexo pera 
luzir. Se aquelle fez a natureza, este foi o maior capricho da arte; & se aquelle he formoso na apparencia, este 
se gloriava de ter com toda a realidade os resplandores. Era cuberto todo de almofadas de veludo carmezim 
bordadas por excellencia, com lavores, & realces de fino ouro, que no rico, & no accommodado pera a festa, 
bem se podia dizer, que erão dignas de se assentar bellas a magnificencia. Os volantes, que servião de perfis, 
de pontas, & de encaxes do magestoso apparato, ainda que fossem em formosealo mui firmes, parece que 
mudavão sempre ostentaçoẽs; pois foi tão caprichosa a cõpostura delles, que todas as vezes, q se consideravão, 
pareciaõ cousa nova; & assi lá se enlevavaõ os olhos, lá paravaõ os applausos, & lá se determinavaõ os 
encomios. Por sima delles hião hũas faxas bordadas sobre setim carmezim, que quanto mais varias nas cores, 
tanto mais acertavão a satisfazer a variedade dos gostos. Seguiase hũa armaçaõ de veludo verde, que ainda, 
que toda estivesse semeada de ouro, não a fazião menos nobres huns volantes de prata, que a guarneciaõ com 
taõ elegante estyllo, que se o ouro a enriquecia com a preciosidade de sua materia, elles a fazião admiravel cõ 
a bizarra disposiçaõ dos lavores. Rematavase o apparato com huns panos da China, que com suas vivas, 
& alegres cores mostravão, que o primor dos engenhos daquelle clima estava nelles como pintado; & 
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occupando aquelle lugar de sima, não deixavão duvida de serem elles cousa mui superior.
Vestiraõse as paredes do Cruzeiro, por entre ambas as partes, com as mais finas tapeçarias, que sahirão de 
Aràs. Estavão ellas dispostas em varios quadros, serviãolhe de caxilhos os nunca bem gabados volãtes de prata 
sobre bordados azuis, os quaes davão tres cahidas, pera levantarse mil vezes  na estimação dos homens : pois 
tendo os volantes a figura de rosas de differentes cores, faziaõ huma vista taõ apprazivel, que juntas ao verde 
dos panos, representava hum traslado do ameno, & deleitoso Abril. Debaixo destes se seguia hũa armaçaõ 
de tella verde, & amarela, guarnecida de frãjas de ouro, o qual ainda que solto, era tão acompanhado, do que 
enrequecia as telas, que naõ podia dizer-se solteiro. A capella da Senhora da Encarnação, que està em hũa das 
ilhargas a faziaõ mui vistoza seis reposteiros de veludo carmezim, metidos entre volantes de prata, que com 
seus varios feitios, & cores, intentavaõ emular o estremado das bordaduras daquelles, que eraõ de lama, & 
ouro; & suprindo a arte o que lhe faltava de valor: se juntavaõ tão bem com os reposteiros, que o que estes 
ganhavão por ricos, não perdião elles por bizarros. Debaixo destes pozèrão hũa armaçaõ de tellas amarelas, & 
veludos carmezins, que se lhe derão o inferior lugar no apparato, conseguiraõ o primeiro pera  que reparassem 
em sua riqueza os olhos. Os pilares cobriraõ com borcateis, & veludos, que por novos lhe tocou occupar a 
primeira entrada. O retabolo todo matizado de velilhos, & adornado de flores, & de muitos vasos de prata, 
ostentava a mais bem cuidada compustura dos Altares, /p. 13/: & os volantes lançados pelo tecto, como toldo 
de galé, mostravaõ, que o asseyo desta capella havia acertado o porto. Dos mesmos velilhos se viaõ brincados 
os retabolos grãdes das capellas, q estão no dito Cruzeiro, cujo tecto cuberto de volãtes de prata, em figura de 
esteira, mostrava que os tinha assi, pera que assentasse nelles seu estrado a bizarria. Prodigioso pareceo tãbẽ 
o adorno de seis pilares da mesma altura da Igreja, que sustentaõ o mesmo Cruzeiro; pois os enriqueciaõ hũas 
armaçoens bordadas de lama, setim verde, & veludo razo carmezim, de tão exquisito feito que diziaõ todos, 
(que se he proprio dos pilares o fortificar as fabricas de maior grandeza) sobre pilares taõ bẽ armados bem 
podia estribar hum apparato de tanta magnificencia. Nem tinhaõ menos estimaçaõ os capiteis, pois os cobriaõ 
outros bordados sobre damasco carmezim, & setim de varias cores, taõ lindamente traçados que sendo obra 
de agulha, pareciaõ de talha. Os dous pilares da mesma altura, que corresponde à nave do meio blasonavaõ 
de mais galantes: pois ainda que os seus capiteis irmanassem com os outros, estavaõ elles armados com hũs 
reposteiros de veludo carmezim, bordados de tela, & ouro, & franjados do mesmo metal; aos quaes serviaõ de 
caxilhos outros bordados de ouro, sobre setim azul, sobrepostos com volantes brancos de prata, concertados 
com tanto acerto que do primor, & riqueza das guarniçoens, resultava tãta magestade nos reposteiros, que 
todos lhe davaõ o titulo de senhores daquelle ornato: & ainda que a alteza, em que se viaõ, a tinhaõ por timbre, 
com tudo isso quase conhecendo, que eraõ o brãco de todos os olhos, mostravão como por modestia mais 
incendidas suas cores. No fim do arco em que estavão, parece que disparavão flexas de admiração, & com 
rezão, pois fazião paralelo ao grandioso arco da Capella mór & capitaniavão com tão nobres insignias os dez 
arcos, que repartidos cinco por bãda, compoem a nave do meio.
A cõpostura destes poderà ser exẽplar, porque não teve exemplo. Os dous primeiros, que estão junto aos 
pulpitos, tinhão hũ adereço de almofadas de veludo carmezim, nas quaes o ouro se poz mui de assento a 
fazer de si mesmo hũs estremados lavores. Os volantes (que bem se podẽ chamar Protheos, não fabulosos 
pelas tantas fórmas que mudão) accommodados em dous triangulos em figura de seis angulos, & com isto lhe 
derão a perfeição dobrada. Mediavão entre ellas elles mesmos, compostos à semelhança de diamantes, que 
sendo certo não serem pedras, não lhe faltárão os encomios de preciosos, nem deixârão de representar a joya 
universal da festa. Os segundos arcos na ordem, não o erão no adereço. Pois tinhão a mesma excellencia, que os 
primeiros; se não que a galanteria dos volantes sem ser invencioneira, guarnece as almofadas com novidade de 
invenção, pondo seus quadros em oitavos, gostando todos de ver, que cousas tão leves, & mudaveis como elles, 
déssem a outros a figura de maior firmeza. Os terceiros tinham o mesmo primor: só differiam nas almofadas, 
as quaes com os arreboles dos volantes figuravam dez angulos, deixando em duvida, se pera o seu adorno se 
haviam dezimado as melhores traças, ou se quiz dar a entender o artifice, que aperfeiçoou nellas o numero dos 
pereceitos. Os outro quatro arcos, sem poderse chamar ultimo, correspondiam com o mesmo estilo, & riqueza 
aos descriptos, & assi não me dam lugar para dizer mais, se não que fazião a todos arquear as sobrancelhas.
Mui pera vistos eram os pilares destes /p. 14/ arcos; pois os dous primeiros junto aos pulpitos, tinham 
humas larguras bordadas de setim azul, & ouro, que por serem estremadas em tudo, as pozerão em ambas 
as extremidades. Os corpos das colunas mostravão muito espirito nas feiçoens. Era sua armação quarteada 
a modo de diamantes, quiçá pera dar a entender, que valia muito: pois dava quarteis a tão ricas joyas. As 
frontaleiras de veludo carmezim, bordadas sobre setins de varias cores, tinhão tanta viveza, que ainda sem 
o arrimo (sic) das ditas colunas, per si mesmas podiam levantarse pera os appalusos, & as almofadas de 
veludo carmezim; lavradas com as mais finas sutilezas do ouro, lhe infundiam tanto garbo, que as figuras dos 
merecidos louvores, bem podiam descançar com ellas. Sobresahia no meio huma frontaleira de veludo verde, 
á qual faziam mais formosa as palidezas do ouro que a bordava; porém ainda que fosse tão famoso o meio, a 
sua maior valia era a conformarse com os extremos. Os volantes (que se espalhavam por todos estes adornos] 
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os esmaltavam cõ tanto artificio, & realçavão com tanta graça, que nunca se vio em Portugal novidade tão 
graciosa. Nem faltou o adorno dos capiteis, cubertos todos de frontaleiras bordadas sobre setins, os quaes 
podiam picar todas as mais guarniçoens, porque por sima se cõpuzeram em fòrma de pontas; & porque se 
viam tam favorecidas dos volantes, que se enlaçavam com toda a curiosidade, porque com seus brincos de 
varias cores fossem mais bem parecidas. Os segundos pilares na singularidade do asseyo foram sem segũdos, 
pois sò os pés destes, podião ser cabeça da mais celebrada formosura. Consistia esta em humas frontaleiras, 
cujo azul, & ouro [de q erão bordadas] sẽ os ter de ninguẽ, causavaõ ciumes a todas as mais bordaduras; & 
assentadas em campo de velilho brãco, davam a entender, que quem traçou este adorno, havia dado nelle. O 
corpo das colunas foi tam extravagante no traje, que naõ só se ostentava singular em fazer muitas caras, se 
naõ que se via ordenado com o mais acertado conselho das almofadas, taõ ricas como todas, que despertando 
os gostos influiaõ neççes o maior socego. Estas tinham feiçam de estrellas, como que pretendesse, quem as 
dispoz alli formosear hum Ceo, & os volantes achrysolavam muito suas perfeiçoens, pois lhe serviam como 
de rayos, pera que mais resplandecessen. As frontaleiras de sima se conpozeram a modo de pontas, em acto de 
ferir os velilhos de varias cores, que as acompanhavaõ: & naõ era se naõ apontar, que elles lhes augmentavão 
suas graças. A frontaleira, que parece que dividia pello meio a coluna, unia muito bem suas partes, pois sendo 
toda bordada de verde, & ouro, vinha a ser proporcionado diametro da que com suas estrellas blasonava, entaõ 
de celestial esfera. Em fim foi tão caprichoso o modo, tão raro o artificio, & taõ ostentoso o conceito, que estes 
pilares tinhaõ; que sendo segundos, nos aplauso commum levârão a primacìa. Naõ descrevo seus capiteis, pois 
basta dizer, que eram como os outros, pera dizer seus louvores, & que cada hum delles era base de seis jarras 
de prata, que com seus ramalhetes de flores, bem podia fazer pompa do florido, & do rico. E deixo de ponderar 
hũs pannos de veludo carmezim, q cingiam por baxo todas as colunas; ainda q podéra dizer, q estes se bem se 
chegavam ao cham, eram no valor mui sobidos.
Por sima dos arcos da mesma nave do meio todo o adoreço era de volantes com muita galhardia dispostos: 
pois hũs brãcos de prata, se accõmodàram pera maior luzimento dos quadros grãdes de Santos do Carmo, 
que occupa aquelle lugar; & (ainda que /p. 15/ por todos os rodeios] conseguiraõ o intẽto: pois a dito de 
todos, aquella prata fez mais luzidos os seus caxilhos de ouro: outros cõ varias cõposturas, & extraordinarios 
caprichos, se estendèram até o tecto, guarnecendo aquelle espaço, que sendo todo cuberto de azulejos, sobre 
a frescrura delles estavam os volantes como de rosas: pois á semelhança desta Rainha das flores, vestiam 
com seus carmins aquelles vãos de azul, tam apprazivelmente vistosas, que quanto mais sem espinhos, tanto 
mais cãpeavam naquella altura. Sahiam do meio dellas huns listoens, ou laçaria dos mesmos velilhos, que 
estendendose por aquelles azulejos, com varios jogos, & com galantes enlaçaduras, nem deixavam de ter muito 
ár. Dos proprios volantes se formava em cada hum dos quadros, hum caxilho taõ bem disposto, & realçado, que 
não sendo de moldura, pera o capricho do lavor vinha como de molde, & foi esta invenção mui aplaudida dos 
curiosos, porque sendo de cada hum delles mui differente a traça, não tiveraõ igual.
Vai por sima da porta principal, hũa parede mui alta, à qual não faltou o adorno proporcionado à sua altura; pois 
o espelho, que dà luz á Igreja, recebia muita dos volantes que o acompanhaõ, os quaes formando hũa vieira de 
varias cores, com perfeição tão sobida, que se chegava ao tecto, não sò a ennobrecião, mas tambem lhe davão 
muita graça; & bem podêrão, pois pera lha dar, não lhe faltou pera se concertarem o espelho. Debaixo deste 
(no meio da parede] se via hũa tarja grande feita dos mesmos volantes tão gentil, q guarnecida de passamanes 
de prata, nõ permittia, que por ella passassem taõ depressa os olhos. Nella estavão formadas as armas da 
Religião, feitas dos proprios velilhos, cujo primoroso debuxo deixou mil duvidas, se ficariaõ mais ufanos 
os volantes pera dar fórma ao timbre de hua Religiaõ tam illustre, ou se esta pareceo mais luzida por se ver 
representada debaxo daquelles velilhos. O certo he, que elles muito se assinalárõ naquella insignia : pois não 
poderà deixar de ser pera muito, os q pera festas tão grãdes de hũa Ordẽ taõ antiga podèraõ servir de escudo. 
Nos lados da tarja se levantavão dous pilares, aos quaes o ser fingidos não tirou os encomios de verdadeiros; 
& o ser formados de volãtes, fez levãtar o voo á mesma arte, pois chegou a da lhes tão vivo parecer, q os 
relevos enganavaõ a escultura, & a variedade das cores lhes grãgeava a estimaçaõ de famosamente pintado. 
Em sima destes, & da tarja hia hũ frizo, q basta dizer q era dos mesmos volãtes, pera o celebrar lustroso. Do 
proprio genero se guarnecia aquella frõtaria, porẽ com feiçaõ de rosas, as quaes senaõ tinhaõ a natureza, 
tinhaõ a virtude dellas que [ao parecer de Plinio, & de todos os Naturalistas) he de agradar: & assi naõ se vio 
aind armaçaõ de tanto agrado. Mais abaixo atè a porta da Igreja se armava com cobertores, dous de veludo 
verde, & dous encarnados, aos quaes se o ouro, de que eraõ bordados, communicava riquezas, recebia elle 
por isso taõ bom acolhimento, q estava nelles como seu proprio lugar; & por isso cuido que os cercava hũa 
guarniçaõ de volantes, como pera significar, que estavaõ como limites daquellas peças, cujo rico primor naõ 
podia passar mais adiante. Por baxo destes até o chaõ hia hũa armaçaõ lavrada de setins de varias cores, 
que pera justamente gabala, basta dizer que era da China, & que os volantes [que nesta solemnidade naõ 
se occupàraõ senaõ em cousas grandes) a adornavaõ. O tecto desta grandiosa nave era todo toldado de volãtes 
mais alegres, q naõ podião deixar de dar ao apparato dobrada graça, /p. 16/ pois tinhaõ a feiçaõ de duas agoas.
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As outras duas naves bem mereciaõ os lados da nave do meio, pois mui conformes no adereço, naõ admittiaõ 
outra desigualdade, que a de serem menores. Contem cada hũa dellas nove Capellas (como fica dito) todas 
adornadas com uniformidade, excepto a da festejada Sãta Maria Magdalena de Pazzi, a qual excedia a todas, 
gozando cõ muita propriedade a formosura do seu dia : Mui grave a faziaõ as almofadas de veludo carmezim 
& verde, que se pozeraõ dentro do arco; e as quaes bordadas de ouro, & guarnecidas de passamanes de prata, 
lhe comunivavam tam ostentoso brio, & tam briosa ostentaçam, que a juizo de todos, nem podia cobiçar 
maior riqueza, nem desejar de ser mais bem parecida. Seguiãose humas frontaleiras da China bordadas de 
ouro sobre setim azul, & com os mesmos passamanes de prata; de tanta excellencia, & valor, que não 
deixavam averiguar se occupavaõ o primeiro lugar do apparato por serem tão primorosas, ou se tinhão o 
ultimo por se rematar nelle tudo o que se pòde imaginar de rico no asseio. Continuava depois outra ordẽ de 
almofadas do mesmo genero das cousas, as quaes tãbẽ cobrião os dous pilares de fóra, porq se vsse, que entre 
tantas almofadas não pode deixar de se compor a Capella com todo o acerto, pois se praticou o seu adereço 
cõ o maior socego. Bem o mostravão os volantes, & passamanes de prata: pois a formoseavão de sorte, que 
havendo custado muito ao artifice o dispolos com nunca visto artificio, elles estavão ali como de graça. Muita 
tinha a Imagem da Gloriosa Santa, que pozerão no seu Altar, armado em correspondencia da festa, & adornado 
de jarras, & castiçaes de prata (...).
As demais Capellas estavão igualmente adereçadas, que he o mesmo, que dizer, que estavão todas maravilhosas. 
Os pilastres destas parecião novamẽte esculpidos, porèm com mais galharda escultura, pois os ricos, bordados, 
& volantes, que os cobrião. Imitavão com tanta propriedade os realces, em talhas, & perfiz das misulas, que 
representavão, que ainda que as fingião, não davão a conhecer a ficção. Os arcos por dentro gozavão a alegria dos 
mais amenos jardins, pois os volantes, que os adornavao, vestião o traje das mais purpureas rosas. Os capiteis 
destes merecião aquelle posto tão sobido, pois as frontaleiras bordadas de ouro sobre veludo carmezim, & 
azul, & os volantes de varias cores, que com engenhoso modo as illustravão, podião dar luzimento a qualquer 
altura; & os dous pilastres com frontaleiras de veludo verde da mesma riqueza, & guarnição, erão dignas de 
cabeças de tão ricos, & formosos corpos. O frizo, que corre por todas as Capellas, como tão comprido, não 
podia occupalo menos, que volantes, os quaes traçados em elegantes fòrmas, davão sẽpre nova materia de 
gosto aos olhos, que os cõtemplavaõ. Sobre este frizo hia hũ bãco tãbem de volantes, porém disposto por outro 
estylo, que havendo de corresponder à alteza em que estavão, era preciso, que fosse mui levantado. Em cada 
remate de qualquer Capella se via huma vieira dos mesmos volantes; que se fingião os Poetas, que em hũa 
destas costumava appparecer a Mãy dos amores, he grande verdade, que o feitio as nossas a todos enamoravão. 
E sobre os frizos dellas, em direito de cada hum dos /p. 17/ pilastres, se pozerão grandes jarras de prata cheas 
de flores de sera, porque não houvesse sitio que não fructificasse o festejo: vay por sima o azulejo cõ hũas 
frestas rasgadas, & os espaços, que hâ entre hũa, & outra occupaõ quadros de não ordinaria pintura, com suas 
molduras douradas; os quaes todos tinhão suas cortinas de damasco com sanefas de borcado bordadas de 
ouro, que fazião tão boa vista, que se as cortinas se poem pera encobrir os objectos, estas com seus primores 
mais descobrião os quadros; em cada fresta os volantes, ou servião de cortinas, ou adornavão seus angulos; 
& assi mostravaõ, q elles ás mesmas frestas podiaõ communicar resplandores. Os mesmos se esprayavão 
pellos azulejos, que divididos em varias laçarias, fazião mui alegres, & vistosos lavores, q quãto mais estavão 
sogeitos a ser movidos do ár, tanto mais airosos appareciaõ. Os seguintes das naves estavão armados com 
borcateis, cujas differentes cores, acompanhadas das cores dos volantes, erão mui proporcionadas pera se 
pintar com ellas o retrato do verdadeiro contento. Nas paredes, que ficão nas ilhargas da porta principal estavão 
quatro quadros de panos de ouro dos mais primorosos de Arase, encaixilhados todos de volantes, os quaes 
lhe faziaõ tão boa visinhança, que sendo elles admiraveis de si, os fazião parecer melhores. E tendo estes a 
figura de rosas, que [ao parecer de Pierio) saõ symbolo da eloquencia, quasi com muda Retorica persuadião, & 
convidavão os olhos à cõtẽplaçaõ de tão celebres debuxos. Os baxos da Igreja eraõ todos cubertos de veludo 
mui nobre, cujo carmim se juntou com os volantes, que o guarneciaõ com muito donaire, pera mostrar, que 
com a mesma valentia se levantavão pera o simo, que descião atè o chaõ, & assi pera tudo tinhão sua graça. O 
tecto destas naves era dos mesmos volantes em figura de esteira, q servindo de Ceo a taõ grandiosa armaçaõ, 
podiaõ merecer serem pavimento das Estrellas.
Desta maneira se armou aquelle tão magnifico templo, & bem posso dizer, que Non fuit factum tale opus 
in universis Regnis. Pois a riqueza, o asseyo, o artificio, a disposiçaõ, o concerto, a semitria dos lavores, a 
correspondencia das armacoens, a preciosidade das tellas, o ajustado das cores, & a novidade da traça, tudo se 
ajustou nelle, não sò pera representar o acerto de hũa solemnidade tão sem segunda; se naõ pera que á vista de 
tãta bizarria se sepultassem as mamorias das grandezas, que os Latinos, os Lucullos, os Augustos, os Neroens; 
os Vitelios, & os mais celebrados Emperadores de Roma ostentavão; ou enriquecendo os seus profanos 
templos, ou solennizando as festas, que nunca se viraõ verdadeiras, pois a cõsagravão a huns Deoses de tão 
falsos.  Em aquellas se malogravão muitas riquezas, pois se applicavão só no adorno de hũ pequeno Altar, & de 
hũa desgraçada Imagem: & nesta os mais occultos angulos de tão dilatado templo se virão ricamente vestidos. 
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Aquellas ordinariamente causavão horrores; esta creou em todos os animos alegria. Aquellas fazião pompa de 
riqueza, porém carecião de gala: esta unia perfeitamẽte em si cõ o galãte, o rico. Aquellas fomentava a soberba: 
esta excitou a devoção. Aquellas eraõ obras dos Monarcas do mundo, esta ha sido effeitos dos Religiosos 
pobres. Aquellas se forão deteriorando com o tempo, de sorte, que em poucos seculos não ficou dellas, nem 
pera se imitar o exẽplo; em esta nam se escolheo nenhum exemplo das magestosas, & quotidianas festas, que 
desde sua fũdação nesta Gloriosa Metropoli se costuma, porque quem a traçou, quiz q ficasse por original 
exẽplo da maior perfeiçaõ.” 

Armação da igreja de S. Filipe
parte II, p. 75 “Suspenderaõse por dous dias as festas na Igreja do Carmo pera dar lugar a que entrassem a parte 
dellas os Padres Carmelitas descalços, celebrandoas com todo o asseyo, & com a mais solenne particularidade. 
Continuouse por isso o ostentoso Oitavario á Sesta feira, & ao Sabbado seguinte na sua Igreja de S. Felippe 
tam gradiosamente adereçada. & tam ricamente pomposa, que podia escolhela por seu folio a magnificencia. 
A sumptuosidade do apparato, a linda traça das armaçoẽs, a galanteria dos altares, o primoroso da Capella 
mór, & o precioso das joyas, com que se esmaltou a prodigiosa invençam do throno pera o Sacramentado 
Senhor, & com que se deu o mais curioso brilhante á Imagem da Sancta, me obrigavam a fazer de tam celebres 
demonstraçoens hum particular reconto, senão me houvesse prevenido outra penna da mesma familia dos 
Descalços, cuja relaçam, chegando às minhas maõs, como recebeo de mi toda a estimaçam, assi me empenhou 
a tresladala aqui com toda a fidelidade, & he a que se segue.

Relaçaõ da armaçam da Igreja dos Carmelitas Descalços
[durante os três dias em que se associaram ao oitavario realizado por ocasião das festas de canonização] 
Tivemos a nossa Igreja toda com riquissimas, & custosissimas /p. 76/ armaçoens, assim bordadas, como de 
tellas excellentissimas, estas se acomodáram a trechos pella Igreja, & Capellas della, tendo divididos os panos, 
assim nos tectos, como nas paredes com grande quantidade de volantes de prata de diversas cores, compostos 
com tanta curiosidade, & galanteria, todos em varios lavores que em huma parte ramos, em outras rosas, & 
em outra laços, faziam huma variedade tão vistosa, que nam houve pessoa, que a visse, de que nam fosse 
gabada, vindo á nossa Igreja muitas de proposito a vela, nam só ordinarias, mas dos grandes senhores nossos 
devotos [que nos mandáram as mais preciosas que tinham] importou o gasto com os armadores cento, & vinte 
& sinco mil reis. Fezse na Capella mór hum throno pera se expor o Divino Sacramento, tam bem dourado, tão 
magestoso, & de tam boa traça, que a todos levava reparos a tençam, & lhe davam grandes louvores. Estava 
sobre elle hum docel carmesim, bordado de ouro, obra da China formosissimo, que servia de Ceo a huma 
flor grande, a feiçam de Tolipa matizada das mesmas cores, artificiosamente obrada, & dentro della estava a 
Custodia, que se descobria abrindose a Tolipa, & fechava quando queriam encerrala. Sahia esta flor de hum 
coraçam, que representava o da Santa, que no carmesim, de que era feito, estavam escritas as letras, que Santo 
Agostinho escreveo nelle (...). O de mais que se descobria estava adornado de rosas, de perolas, & diamantes 
tambem enlaçados, que o faziam rico, & curioso. (...) no meyo do Altar se via a gloriosa Sãta vestida da cor 
da Ordem, & bordado o habito com huns laços de ouro, que cercavaõ humas rosas de prata (prossegue com 
a descrição) (...). estava a Santa em /p. 77/ huma peanha encarnada guarnecida de joyas, & diamantes, que se 
dividiam com lavores de perolas Orientaes das mais preciosas, com laços de diamantes, & esmeraldas. Nos 
vãos que descobriaó o nacar da peanha estavam borboletas de diamantes, & perolas. No meyo huma aguia de 
diamantes, & perolas, & tudo hia cercando, & seguindo o lavor com hũas cadeasinhas de ouro confeitadas, 
obra delicadissima da India, que acompanhavam nos coraçoens, que abriam rosinhas de perolas muito meudas, 
que davam notavel graça à composiçam da obra, & a trechos estrellas de diamantes (...).
Os mais altares da Igreja, & Capellas estavam adornados como o Altar mór com frontaes de tela brãca, & 
ramos de ouro com muitos corpos de Santos, & muitas reliquias, & entre elles varios ramalhetes de varias 
flores de seda batida (...). Pella cornija da capella mór se viam multidam de flores de seda batida, & differentes 
ramos, & em nenhum lugar faltou o adorno (...).”

Armação da igreja do Hospicio Real e do Santíssimo Sacramento
Parte II p. 159 “armouse a Igreja não de tapeçaria, porque as tarjas dos jaspes, & os espelhos dos porfidos à porfia 
desprezavão a mais rica, mas de volantes de prata, que esmaltamdo com as variedades de suas cores todos os 
brancos da Igreja, se lhe nam davam nova luz, davãolhe nova graça. O Throno do Santissimo Sacramento, que 
todo o dia esteve exposto se vestio das melhores frontaleiras de tela, & ricos bordados, que tinha o thesouro da 
capella Real, & isto basta pera crer foi todo realengo: a prata, luzes, & ramalhetes, que marchetarão o throno 
tinhão tanto de custo, como de galanteria; & sendo todos de primavera não parecião as flores fingidas.”
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DESCRIÇÃO 10

Celebração: Trasladação do corpo da rainha Santa Isabel do antigo para o novo convento de Santa Clara
Promotor: D. Pedro II
Data: 1677
Local: Coimbra
Referência Bibliográfica: 
LACERDA, D. Fernando Correia de - História da Vida, Morte, Milagres, Canonisação, e Trasladação de 
Sancta Isabel Sexta Rainha de Portugal. Lisboa: Off. de João Galrão, 1680

Cortejo
Livro quinto, p. 61 [para a procissão] “pegou o Marquez de Arronches em hum Pendaõ de duas télas, hua 
e outra branca, conflores, franjas e borlas de ouro, cõ hastea, e Cruz de prata, e no meio a efigie da Sancta 
Rainha, bordada de ouro e seda, obra de grande riquesa e artificio (...); detras do Pendãaõ que levava o Marquez 
de Arronches, se seguia o da Confraria da Rainha Sancta feito de téla brãca, com huã imagẽ sua de meio corpo, 
bordada de ouro, prata, e seda, com alguãs pedras de varias cores e da outra parte as quinas de Portugal, o qual 
levava hũ Irmaõ da mesma Confraria;”

Armação da igreja
Livro quinto p. 24 “Armouse o corpo da Igreja, a onde estava o tumulo da Sancta Rainha de telas de ouro 
encarnadas, e brancas, com tam vivas cores, que parecia vivo o branco, vivente o encarnado, apurãdose o ouro 
para servir naquelle aparato com maior lusimento; cobrirãose os arcos das naves com almofadas bordadas do 
mesmo metal, hũa azul, outra verde, outra encarnada, entresachãdose entre ellas lustrosissimos volantes, com 
o que cada hũa parecia um espelho, de ouro com molduras de prata, onde se via a grandesa, e se admirava a 
curiosidade; toldouse o tecto de brocados ricos, que se dividirão em paineis fermosos, em que a arte tinha, se 
não pintado, tecido flores de ouro, se não suaves ao olfato, admiráveis à vista, onde se podiao equivocar para 
as libarem as argumentosas abelhas, como se equivocarão as figuradas aves, para comerem as pintadas frutas, 
ficando tão fermoso aquelle Templo, que quando o lugar e a fórma asseguravao que era o mesmo, a riquesa /p. 
25/ e a elegancia disião, que era diverso, e que a magnificencia de sua Alteza construira á Sancta Rainha hũa 
Igreja, se não parte de prata e parte de ouro, cosida em ouro e abastecida em prata.
Posse na porta da Igreja hũa tarja com as armas de Portugal, e Aragão, e defronte da mesma se derribarão parte 
das grades da baráda que lhe está contigua, e daquelle lugar se lançou hũa larga escada atè o pateo, para que 
por ella se pudesse decer com facilidade, quãdo se fizesse a trasladação do Sancto Corpo, e ainda que a Sancta 
Rainha levou pellas escadas da barãda o tumulo á Igreja, com o milagroso bordão, porque para o levarem a ella 
não tinha poder a força, industria a arte, agora que a arte e a força podiam levar o Sãcto Corpo, não se tendo 
desconfiança da maravilha, que se usou com razão da industria, porque esperar os divinos milagres, he para 
quando se não póde usar os meios humanos. (...)
Na porta da Igreja em que se havia de collocar o Sãcto Corpo, se pos outra tarja com as mesmas armas, e era 
naquella tam pequena, que impossibilitava a grãdesa, mas nella fez a mesma grandesa impossiveis, a arte 
maravilhas, e se he maravilha da arte obraremse em breves espaços grandes historias, estando o primor do 
Artifice na pequenhes do artefacto, naquella pequena Capella acomodou a arte a maior grandesa.; levãtouse o 
/p. 26/ Altar mor em proporção simetrica, e junto delle a hum lado da parede a grade, e Coro das Religiosas, 
e defronte outro Altar, em que, sem se ocupar a Igreja, se havia de colocar o sagrado deposito; cobriuse o 
tecto de volantes de prata, com tal arte, que no mesmo tẽpo parecia que voava a seda em lusidas esquadras de 
diversas cores, em que como em esquadroẽs servião os volantes naquella Militante Igreja, em que, em breve 
tempo se havia de ver a Magestade mais inteira, victoriosa da corrupção humana; vestiramse as paredes 
peregrinamente, contribuindo a China a Portugal os mais ricos panos da seda azul e de lusente ouro, que 
saindo pellas douradas portas do Oriẽte, entrarão pellas barras prateadas do Tejo, para illustrarem as floridas 
margens do Mondego, com o que vestindose a Igreja de azul, e ouro, foi de ouro, e de azul da sua gala não 
invejando o azul o Ceo, e tendo o ouro presumçoẽs de Sol. (...).
Livro quinto, p. 33 [em virtude do corpo não poder ser trasladado no seu caixão original] “se resolveo que se 
fisesse outro digno de honrar com tam sagrado deposito, para que tirandose o Cadaver Sãcto do antiguo fosse 
metido no em que havia de ser trasladado, e se preparassem todas as cousas de que se necessitava para aquelle 
acto se faser com maior decóro; como todas essas preparaçoẽs estavão fiadas ao cuidado do Secretario Roque 
Monteiro Paim, dando as medidas o Sargẽto mor Matheus do Couto, mandou o Secretario faser hum caixão de 
téla encarnada com flores /p. 34/ de ouro, forrado de outra com as mesmas flores, e semelhante cor, com pregos, 
ferragens, fechaduras exquisitamente artificiosas, lusidamente douradas, cuberto em partes, com proporção 
lustrosa de passamanes de ouro (...); preparouse junto, e quasi na altura do tumulo hua tarima cuberta de um 
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pano de brocado de tres altos de ouro, com frãjas, e borlas da mesma materia, tam rico que mais era o ouro 
que se teceu na seda, do que a seda que se teceu no ouro, e tam felice, q sendo antiguo na Serenissima Casa de 
Bargança, se estreou emobsequio da Sancta Rainha; sobre esta tarima se pos hum colchão de tèla de jasmim 
franjado de ouro da mesma peça e da mesma sorte da do forro do caixão, e se cubrio com um pano de téla com 
a mesma franja irmaã na téa, e na fortuna da com que o caixão estava cuberto; à ilharga desta tarima, saindo 
mais para a parte da Igreja, defronte da grade do Coro se fez um Altar ornado com toda a decencia, e nelle 
se pos hum andor todo forrado de tèla irmaã da do caixão, guarnecido de passamanes de ouro (...); e porque 
o tumulo de pedra era mui alto, se fez um tablado, para subirẽ a elle os prelados /p. 35/ em ordem a se tirar o 
Sancto Cadaver, e porque elle não podia ser tirado sem vir suspenso, se fizerão para esse effeito tres toalhas de 
tafetà carmesi, lustrosamente guarnecidas (...).
Livro quinto, p. 48 Fechando o caixão, pegarão nelle os Bispos e o trãsferiraõ e collocaraõ no Altar mor da 
Igreja, que debaixo de hum docel precioso, estava ricamente ornado, e nelle accesas aquellas vèlas e nos 
degraos as tochas, a q derão logar as estancias (...).”
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DESCRIÇÃO 11

Celebração: Casamento de D. Pedro II com D. Maria Sofia Isabel de Neuburgo
Promotor: Casa Real
Data: 1687
Local: Lisboa
Referência Bibliográfica: 
BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL, Secção de Reservados, cód. 309, COSTA, Joaõ da - Annaes das 
Couzas mais notaveis que succederaõ neste Reino e foira delle desde que veio a Raynha de Portugal D. Maria 
Sofia Isabel de Baviera

Armação da igreja
fl. 10 [sábado 30 de Agosto, dia de Santa Roza se determinou a entrada da rainha na sé:] “foraõ suas Magestades 
como disse de baixo do Palio do Senado até a porta da Sé, na qual estava o Arcebispo esperando com o Cabido, 
e o Dayaõ com o Santo Lenho ficando o Senado esperando com o Palio para levarem suas Magestades até se 
meterem no Coche para descrever o de que se adornava este templo he escuzado porquecomo ninguem pode 
examinar os Rayos do Sol, quem se ha de atrever a contar armaçaõ taõ subida porque se armava dos melhores 
pannos da China das melhores armaçoẽs que se puderaõ colher de todas as partes do mundo, armousse 
/fl. 10v./ este templo por conta do Arcebispo de Lisboa D. Luiz de Souza o qual entoou o Tedeum Laudamus 
(...)”



|206

DESCRIÇÃO 12

Celebração: Baptismo do Príncipe D. João 
Promotor: Casa Real
Data: 19 de Novembro de 1689
Local: Lisboa (Capela Real)
Referência Bibliográfica: 
BIBLIOTECA DA AJUDA, Ms. 51- VI-42, Relação e forma de como se bautizou o Serenissimo Príncipe D. 
João, nosso senhor, que Deos guarde, filho delRey D. Pedro 2º. [Lisboa], 1689, fls. 42-47 (Transcrição nossa).

Armação da capela
Fl. 42 Armouse hũa casa que fica antes da casa de Estrado em huus panos que chamão de Tobias de ras e oiro, 
muito finos, da qual se sahia a casa de estrado, que se armou com os panos do Conde D. Nuno Alvares Pereira 
de ras e oiro, muito finos, na qual estava hum docel de veludo carmesim todo bordado de oiro de relevados 
altos, e no meyo delle com as Armas Reaes com mayores relevados de oiro, e grandes franjões de oiro, e nas 
portas com cortinas de damasco carmesim, com sanefas do mesmo veludo bordado de oiro com seis almofadas 
da mesma obra do Docel cubertas com hũ pano de tela carmesim com rendas de prata e oiro, alcatifada a casa 
com duas alcatifas de des varas de comprido e sinco de largo, e no estrado hũa rica alcatifa de veludo carmesim 
bordada de oiro com cadilhos de oiro; Seguiase outra casa que estava com armação dos Planetas de ras de 
oiro na qual casa havia tres doceis de damasco de oiro carmesins com franjões de oiro, nos quais estavão tres 
bofetes, e em hũ delles estava hũ prato de prata /fl. 42v./ doirado muito rico, com a história de Sansão em que 
estava o cirio muito curiozo, em lavores, no qual estavão metidos ao pe das Armas Reaes, quatro Portugueses 
e no outro bufete estava outro prato doirado em que estava o massapão, e no outro, o saleiro com cinco salvas 
doiradas com cada hũa sua toalha de cambray de vara e meya com grandes rendas de Flandres, e no bofete do 
meyo a opa que era de tela branca rica, e o sendal que era de setim branco.
E junto da porta da casa de estrado estava o palio que era de tela branca com seis varas de prata; alcatifada 
a casa com seis alcatifas de seis varas de comprido; seguiase hũa varanda que se armou com os panos do 
roubo de Elena, com hũa alcatifa de sinco varas; seguiase hũa casa que estava armada com hũa armação de 
ras e oiro da historia de Lenovia de grande padrão, e muito fina, alcatifada com quatro alcatifas de nove varas 
de cumprido e sinco de largo cada hũa, e nas portas e janellas com espaldairas de ras e oiro da história de 
Alexandre. Seguiase outra casa que se armou com huma armação de ras e oiro das Nimphas com tres alcatifas 
de sete varas de /fl. 43/ comprido, e tres e meya de largo. Entravasse em outra casa que estava armada com 
hũa rica armação de ras e oiro da Historia da Rainha Artemiza, com duas alcatifas de seis varas de comprido. 
Seguiase outra caza que chamão da gale que se armou com hũa boa armação de ras, e oiro da tomada de Tunes, 
panos muito finos  com oito alcatifas de sete varas de comprido e tres de largo. Entravase em outra casa que 
se armou com hũa  fina armação de Fabulas muito fina, com tres alcatifas de seis varas de comprido e tres de 
largo doelias (?). Seguiase outra casa que he hũa galaria junto da escada que estava armada com huns finos 
panos de oiro, e seda da Historia de São João e Nossa Senhora, alcatifada a casa com tres alcatifas de des 
varas, e quatro e meyo de largo, feitas na China, e sobre as duas portas da entrada, e sahida da casa com 
duas guarda portas de ras e oiro, hũa da Justiça, outra da Prudencia, deciasse a escada que estava armada de 
requicimos panos borcados de seis altos, brancos e carmezins, com franjões de oiro por sima, ao pe da escada 
se armou huma caza com hũa armação de ras e oiro da Historia de Alexandre, e duas alcatifas de sinco varas 
de comprido, desta /fl. 43v./ caza seguiase hũa hũa galaria que estava armada com os panos de ras e oiro da 
História de Jezus, com quatro alcatifas de seis varas de comprido, e tres de largo; entravase pello meyo desta 
galaria na capella Real que he de tres naves com tres arcos por banda, a qual se armou pella forma seguinte, os 
seis arcos se armarão com requicimos bordados de oiro sobre veludo carmesim guarnecidos a seis rendas de 
oiro e prata finas, e entre renda e renda, obra de meyo palmo lhe aparecia o bordado guarnecido de passamanes 
de oiro finos, por sima destes arcos se seguia hũ frizo que corre em redondo da capella que estava cuberto 
com ricas sanefas de veludo carmezim com bordados de oiro, e por baxo, e por sima com as mesmas rendas de 
oiro; sobre este frizo se seguem sinco janelas entre os paineis que estavão guarnecidas as janelas por dentro 
com bordados de oiro sobre setim carmezim com cortinas de tela carmezim, e sanefas da mesma tela com 
franjões de oiro, por sima destas janelas se segue hũ frizo de alto de hũ covado que estava cuberto dos mesmos 
bordados de oiro guarnecidos com os /fl. 44/ mesmos rengalhos (sic) de oiro, as naves da capella se armou com 
hũa rica armação da China que he de ponto de agulha de retros de oiro da Historia de Plor e Filumena 
obra maravilhosa, e nas sinco janelas que tem cada nave cor cortinas de lo branco e oiro, com sanefas de tela 
de prata e oiro muito ricas; na capellamor sobre o arco do retabulo se seguia hũa rica cortina em redondo de 
meya laranja de lo de oiro carmezim com rendas de oiro e prata, de altura de palmo. No meyo da capella mor 
se fez hũa tarima de altura de seis degraos que tomava toda a capella da grade para dentro no meyo della se 
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levantarão quatro balaustes de pao de Evano todos cubertos de chaparia de prata, obra de relevado e de espanto 
com hũ sobreceo de ras e oiro, com diversos debuchos, e maravilhosos brutescos tudo de oiro no ras que mais 
parecião laminas que ras com grandes franjões de prata e oiro, debaixo estava a pia de prata de muito custo, e 
de graves lavores posta sobre seis garras de lião tudo de prata, sobre hũa alcatifa de veludo verde bordada de 
oiro, cuberta a pia com hũa toalha de cambray, feita a feição da pia, guarnecida, a roda, com hũa grande renda 
de Flandres, e por sima desta toalha, cuberta com hũ rico pano /fl. 44v./ de tela de oiro de lavores levantados 
de muito custo no oiro e guarnição com hũa renda de oiro e prata de altura de palmo e meyo, com quatro 
bolrras (sic) da mesma renda nos cantos, e da parte do Evangelho, debaixo do arco, ficavão levantados quatro 
balaustes de pao de evano, retrocidos todos cubertos de folhages de prata, em que estava hũa rica cama de tela 
repassada de oiro, e azul com sabastos em roda e sanefas de outra tela mais levantada, com penhascos de oiro, e 
grandes franjões de oiro forrada toda de hũa primavera de cores e muito oiro e por remate dos balaustes quatro 
ramalhetes de prata, que tambem os tinha os remates dos balaustes da pia com quatro figuras em cima de prata, 
e dentro da cama estavão tres almofadas irmans da mesma cama que fazia forma de cortina serrada, e de outra 
banda debaixo do arco ficava hum aparador de altura de quatro degraos postos sobre o corpo do altar o qual 
estava cuberto de outra tela azul com rendas de oiro donde se pos quantidade de prata doirada toda de grandes 
lavores, junto deste aparador ficava a tribuna que serve da Rainha Nossa Senhora que estava armada /fl. 45/ 
de hũa rica tela verde com ramos de oiro, e franjões de oiro, defronte desta tribuna da outra parte ficou hum 
setial em que ajoelhou o Duque do Cadaval que levava a pessoa do Principe Nosso Senhor que era de veludo 
carmezim todo cuberto de jarras de oiro, obra de bordador repartidas em circulos, e triangulos de bordados de 
palheta de prata, e oiro, com duas almofadas da mesma obra.
O altar-mor tinha hũ frontal rico de tela branca levantada com sanefas bordadas de oiro sobre tela branca, com 
hũa banqueta da mesma tela do frontal em que estavão seis castiçais de prata doirados, e no meyo hũa pianha 
de prata doirada e que estava posta a cruz do Santo Lenho, coiza de grande estimação, a qual cruz he de oiro, 
de altura de tres palmos, toda cuberta de diamantes, e pedras de grande valor, e no meyo da cruz tem hũ ovado 
tresparente em que está o Santo Lenho, de tamanho de hũ palmo, com hũ encaixe de cristal; toda esta Capella 
pelo chão he pavimento do Altar, estava alcatifada com ricas alcatifas novas, e finas; seguiase o Baptizado 
pella forma seguinte
Junto da Caza de estrado, na porta della /fl. 45v./ tomou o Duque a opa de tela branca, e pos a banda de setim 
branco em que recebeo a pessoa do Principe Nosso Senhor que lhe foi entregue, metido em huma toalha de 
cambray, com requissimas rendas de ponto de Veneza, com hũa mantilha de setim branco, bordada de oiro 
com as Armas da Rainha Nossa senhora que Deos guarde metidas com as quinas de Portugal de El Rey Nosso 
Senhor; tomada a pessoa do Principe se meteu de baixo do palio, que o Marques de Fronteira, o Marques de 
Fontes, o Conde D. Fernando, o Conde de Alvor, o Conde de Sarcedas e Gracia de Mello Monteiro mor; levava 
o saleiro o Duque do Cadaval D. Luis, o Massapão o Marques das Minas, a vella o Marques de Arronches, o 
Marques de Cascais a toalhinha, de alimpar os Santos oleos, o Marques de Marialva a toalha da purificação; e 
as varas do palio foram dadas por seis moços da camara que estavão nomeados para esse effeito. Diante destas 
insignias hião os porteiros da Cana com suas massas de prata aos hombros, e diante destes os Reys de Armas 
com suas cotas vestidas, /fl. 46/ acompanhando toda a nobreza de Portugal com galhardas galas e grandes 
joyas e diamantes, deste acompanhamento digo e diante deste acompanhamento hião quatro Reposteiros com 
suas guardas de prata com agua para que se fosse necessaria, chegando a capella Real a pessoa do Principe 
nosso Senhor, chegarão ao mesmo tempo suas Magestades a Tribuna da Rainha nossa Senhora, com a Senhora 
Infante he ao pe da escada da Capella mor se tirou o Duque do palio que foy entregue aos seis moços da 
camara, e sobindo a escada foy o Duque do Cadaval agoelhar ao setial que depois de feita oração se levantou 
e indo chegando para a pia donde achou o Arcebispo Capellão mor D. Luis de Souza em cadeira Pontifical 
revestido com capa e Mitara (sic) de tela Rocha acompanhado do Bispo de Coimbra e do Bispo da Guarda, e do 
Bispo do Algarve, e do Bispo de Lamego Revestidos com capas e Mitaras (sic) de requissimas telas e bordadas, 
essentados (sic) em quatro cadeiras razas forradas de veludo carmezim com passamanes de oiro, dois de hũa 
banda, e dois da outra do Arcebispo, e tanto que chegou a pessoa do Principe nosso Senhor se levantou e se 
veyo chegando dois passos para a pia acompanhado do cardeal que neste auto servia de Padrinho por parte do 
Senhor /fl. 46v./ Eleytor pay da Raynha nossa Senhora, e do Conde mordomo mor da Senhora Infante, e seis 
moços da camara digo e seis moços fidalgos com seis tochas que lhas tinhão dado seis moços da camara, e aly 
se começou o auto do Baptismo a the âdoração, e feita esta primeira função tomou o Arcebispo capa e Mitara 
rica, e veyo chegando para a pia que estava descoberta pello semilher Antonio de Saldanha, aly começou o 
Arcebispo a acabar o Baptismo donde lhe forão dando o sal o Duque D. Luis, a toalha dos Santos oleos o 
Marques de Cascais, a toalha da purificação o Marques de Marialva, o cirio o Marques de Arronches, acabado 
o Baptismo tomou o Duque o Principe nosso Senhor, e se recolheo â cortina serrada donde estava hũa ama, 
com hũma Dona da camara que tinha ido pella Tribuna da Rainha nossa Senhora e aly o penssarão (sic), e o 
tornarão a dar ao Duque, e na mesma forma se forão recolhendo para o Paço, e se recolherão da Tribuna suas 
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Magestades, e a Senhora a Infante. 
Lembranças que não declarão a relação.
Antes que os titulos pegassem nas insígnias, beijarão a mão a Raynha nossa Senhora, e entrando pella porta 
que fica amão esquerda da caza dos Doceis e não /fl. 47/ pella porta da casa destrado que estas duas casas 
estavão armadas com os pannos de Aníbal, e a outra com os pannos de Dário.
Mandouse por a cadeira de espladas do cardeal na caza das batalhas, para o Cardeal esperar, e duas cadeiras 
razas para o Conde de Pombeiro, e Dom Marcos de Noronha que o acompanharão do pateo a the sima, e o 
tornarão a levar.
Armarãose as duas primeiras duas casas da entrada do Paço, a dos moços do monte, com armação de Ercules, 
a outra com os pannos de Troya.
Deuse ordem aos medicos da camara que fossem ver a agua da pia se estava morna para se poder Baptizar.
Ordenouse que se o Principe nosso Senhor viesse tarde do Baptismo o acompanhassem doze moços da Camara 
com tochas.
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DESCRIÇÃO 13

Celebração: Canonização de Santo André Avelino
Promotor: Clérigos regulares teatinos
Data: 8 e 9 de Novembro de 1713
Local: Lisboa
Referência Bibliográfica: 
BREVE Noticia del Certamen Sacro-Poetico con que previnieron los Clerigos Reglares Teatinos de la Divina 
Providencia de esta Gran Corte de Lisboa el dia Natalicio del Gloriosissimo S. Andres Avelino. En Aplauso de 
su canonizacion. Lisboa: Of. de Miguel Manescal, 1714

Armação da igreja
p. 4 “En este Cruzero pues se vistiò de rica tapiceria, por pedirlo assi la estacion fria; sus puertas, y ventanas se 
adornaron de cortinas de damasco carmesi, con cenefas de lo proprio, y singular flueco de seda; (...) terminava 
este Teatro, en la mitad del lienzo deste singular, y alegre corredor, haziendo frontis, y cerrando la boveda de 
el, un hermosos Tarxon (...).
El resto de la boveda, cerravan cortinas de damasco carmesi, hasta las impostas, dõde de una à otra passava 
una gran cenefa de terciopelo de carmesi, con mui real, y singular flueco de seda; sirviendo esta à dos grandes 
cortinas de lo proprio, que abiertas, franqueavan el resto de dicho corredor, en caso preciso. En le testero ò 
cabeza de dicho cruzero, presidia la efigie del Santo (...). Delante se levantò una gran Tarima, y sobre ella una 
larga mesa, que se cubriò de terciopelo carmesi con flueco, y borlas de seda; (...)
La dicha Tarima, y todo el pavimento del Cruzero y mitad del corredor, hasta su frontis, se cubriò de ricas 
alfombras (...).
p. 5 A la entrada del frontis hazian la accion de tener abiertas las dos grandes cortinas dos estatuas al natural, 
de dos Turcos, sosteniendo sobre sus cabezas en dos grandes candeleros de plata dos cirios. (...) Repartieron-
se, y se colocaron por la rica tapiceria del Theatro las copias en pliego grande, de todo lo escrito al Certamen.
p. 10 Estava la Capilla del Santo vestida de rica tela á devocion particular de D. Rodrigo Texera Canonigo 
de la insigne, y Real Capilla de Su Magestad (que Dios guarde), en cuya boveda, y de cornisas abaxo con su 
megestuoso frontis se vejan diversas labores de conchas, executadas de velillo de plata branco, con passamano 
de oro, pendientes de su boveda dos ricas cortinas de tela blanca, con cordones grandes, y borlas de oro abiertas 
en fòrma de hermoso pavellon, baxo el qual estava el Glorioso San Andres Avelino, de estatua al natural (...)
p. 11 La Iglesia estava hermosamẽte colgada de gasa de la China verde con flores de oro, con la diversidad 
armoniosa del velillo de plata blanco, carmesi, y escarolado, esmaltada à trechos con varias, y harmoniosas 
labores, delineandolo todo el passamano de plata. (...)”
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DESCRIÇÃO 14

Celebração: Canonização de Santo André Avelino 
Promotor: Clérigos regulares teatinos
Data: 1713
Local: Lisboa (Casa dos Clérigos Regulares de Nossa Senhora da Divina Providência)
Referência Bibliográfica: 
NOTICIA individual del sagrado culto, con qve la devocion desta corte de Lisboa celebrò en un Octavario de 
solemnes fiestas la canonizacion del gloriosissimo S. Andres Avelino de los Clerigos Regulares teatinos, en 
su Iglesia de Nuestra Señora de la Divina Providencia, con la descripcion de su magnifico adorno. Lisboa: 
Imprensa Real Deslandesiana, 1713

Armação da igreja
p. 4 “Entrando por esta puerta, està sobre ella colocado y mentenido de dos columnas, un coro que ocupa 
todo el ancho de la Iglesia: adornaronse sus paredes de debajo, de colgaduras, de brocado de oro, de piernas 
encarnadas y escaroladas, con su cenefa, y rico flueco de oro: las dos columnas se vistieron de terciopelo 
carmesi, bordado de oro, y el Cielo, bajo dicho coro, se cobriò de felpa labrada sobre campo blanco, flores de 
color de fuego, formando el Arte con Velillo de plata crespo, (por ser una labor de un enlazado continuo, del 
ancho de una quarta) de color azul, y escarolado, y passamano ancho de plata, unos vistosos y airosos vaciados 
con diversidad de dibujos, en quadros, y requadros, que hazia muy agradable y hermosa vista.
En las cinco celosias, divididas de seis pilasxtras, que tiene la frente el dicho arco, se adornaron con cortinas de 
damasco carmesi, guarnecidas de galon de oro: en la cornisa, que sienta sobre dichas pilastras, se puso cenefa, 
que servia à todas las dichas cortinas, bordada de sedas de la China, con diversidade de aves y pajaros, en 
distintos ramos, y su gran flueco de oro: sobre dicha cornija se colocaron grandes jarrones, y flores de plata, 
de singular hechura, guardando estos de mazizos de las pilastras.
El lado de la Epistola, hasta el frontis de la Capilla mayor, ò Presbiterio, se dividia en quatro entrepaños, que 
formavan cinco grandes pilastras, las que recebian la cornisa de la Iglesia: era el primero, el que ocupa el coro; 
el segundo contenia la capilla del Santo Canonizado, el tercero, fuera tambien capilla, à no servir, y dar lugar à 
una Tribuna, fundada sobre un arco rebajado, por bajo del qual se dà passo libre al brazo del Cruzero; el quarto, 
es el propio Cruzero. Estavan estas cinco grandes pilastras formadas de lò de color de fuego con flores 
de oro, (que llamaremos, como en Espana, Casa de la China) Y las sombras para la perspectiva de Velilho 
azul de plata, guarnecidas, y dados /p. 5/ los movimiẽtos y delineados los colarinos de passamano de plata. 
Eran los capiteles imitando el orden Jonico, pendientes de sus Roleos (que formava el Velilho azul de plata) 
hermosos festones executados con primor de passamano de plata: sobre dichos Capiteles sentava un alquitrabe, 
friso, y cornisa, que labrò el arte con destreza, todo con sus resaltos, y movimientos, donde la Arquitectura lo 
pediaa: formavase el alquitrabe sobre damasco carmesi, executados todos sus miembros, y movimientos, de 
passamano de plata; hizose el friso sobre gasa de la China azul con flores de oro, y seda; la cornisa estava 
sobre damasco encarnado, vistosamente delineada com passamano de plata, matizada de passamano de oro, 
con agallones, medias lunas, y follage.
Levantabase sobre esta cornisa otro cuerpo en vistosa perspectiva, guardando quatro pilastras; à forma de 
estipites, o misulas, los mazizos de las de debajo: formaronse de gasa de la China de color de fuego con 
flores de oro, haziendo las sombras el Velillo azul de plata, delineãdolo todo el passamano de plata; las que 
encapiteladas, airosamente recibian otra cornisa, que labrò el Velillo de plata, blanco y escarolado, formando 
sus resaltos y movimientos en el encuentro de las pilastras, executado todo con passamano de plata: en los 
tres claros, que formavan estas quatro misulas, se fabricaron unas Tribunas de Perspectiva, con sus jambas, 
impostas, y arcos labrados estos, como las jambas de terciopelo carmesi, bordado de oro, y las impostas de 
velillo blanco de plata, y passamano de oro, siendo las sombras de Velillo azul de plata, guarnecido todo, y 
delineado de passamano de plata: eran los fondos de dichas Tribunas de damasco carmesi; en la de en medio 
se executò una fuente con tanta perfeccion, que aunque fabricada de passamano de plata y oro, y Velillo blanco 
de plata, tenia todas las circunstancias, que su fabrica puede desear, ya de remates, adornos, y singular planta, 
como /p. 6/ en la buena direccion de su perspectiva ; siendo singular el arco que formavan en esta Tribuna dos 
quartelas, fundadas sobre airosas repisas, executado con primor de passamano de plata: en cada una de las 
otras dos tribunas colaterales à esta, estava colocado en medio un grande Jarron, sobre hermoso zocalo, que 
formava con destreza el passamano de plata, sirviendo de tener un gran ramo de flores de plata.
Sobre la cornisa deste segundo cuerpo bolteavan quatro quartelas, guardando los mazizos de las quatro misulas 
dichas,las quales con ingeniosa perspectiva formavan la buelta de la boveda, su composicion no se distinguia 
de la de las misulas; estavan en medio formadas sus claves de Velillo escarolado de plata; y passamano de lo 
propio; correspondiendo en la boveda à la parte del Evangelio otras quatro quartelas, con quien cerravan en 
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medio las claves, y bajando en el propio orden todo el mismo ornato, que se ha dicho del lado de la Epistola, 
en el del Evangelio: en los tres claros que formavan en la boveda estas quartelas, que hazian vezes de quatro 
arcos muy armoniososm se formô en el de en medio, sobre fondo de damasco carmesi, un balcon ahobado con 
sus balaustres de velillo escarolado de plata, y passamano de oro, y el resto, que segun arte pide su ornato, era 
de Velillo azul de plata, delineado todo de passamano de lo propio, tambien dado el punto à la perspectiva, 
que presumia de verdadero; en su centro se dexava ver, sobre nubes, formadas, y abultadas de velillo blanco 
de plata, el escudo de armas de la Religion Teatina; es este una Cruz sobre tres montes, que todo lo executò la 
destreza de su Artifice con rico passamano de plata.
En los otros dos claros colaterales à este, sobre fondo de damasco verde, dibujò la curiosidad con passamano 
de plata, unas grandes quartelas, sobre singulares repisas, con grandes y vistosos festones, que fue hermoso 
objeto de la vista.
p. 7 En el coro de los pies de la Iglesia, destinado para la musica, su estrechez necessittò de poco adorno, sus 
dos puertas colateraales, adornaron cortinas de damasco carmesi, con sus cenefas de terciopelo carmesi, y 
singular flueco de seda, con vistosa guarnicion de lo propio; sobre ellas en la distãcia hasta el alquitrabe de 
la Iglesia, se formò un vistoso vaciado, cujas fajas eran de Velillo crespo escarolado, el fondo de gasa de la 
China verde, con flores de oro, guarnecido todo con passamano de plata, colocados en el, dos hermosos 
festones de plata: en las dos ventanas, que le dan luz, estavan los gruessos de paredes vestidos de damasco 
verde, y adornavan las ventanas, cortinas, y cenefas de damasco carmesi, con flueco de oro; lo restante estava 
hasta el alquitrabe de la Iglesia de tela de oro del propio color; sobre la cornisa està el obalo que le flanquea mas 
luz à la Iglesia, adornòse este, y todo el resto hasta la boveda, de Velillos crespos de plata, azules y escarolados, 
con una distribuicion armoniosa de vacinados, bordados de oro sobre carmesi.
El segundo claro, que se dixo contenia la capilla del nuevo Canonizado San Andrés Avelino, se esmerò en el, 
el gusto de una particular devocion: componiase su frontis de dos pilastras proporcionadas, que dividia de las 
del cuerpo principal de la iglesia una orla de Velillo crespo de plata blanco, y color de fuego, acompañada, y 
guarnecida de passamano de plata; formabanse estas pilastras con sus capiteles, y arco, de gasa de la China 
verde con flores de oro, executada sobre ella, muy vistosa, hermosa, y singular labor de passamano de oro y 
plata, rematando por el fondo de la capilla con otra orla de Velillo, crespo, de plata, blanco y color de fuego; 
sobre dichas pilastras sentavan sus capiteles, de lo propio que las pilastras, adornados con airosos festones, 
que pendian de sus cimacios, labrados de passamano de oro; sobre ellos bolteava el arco, vestido como las 
pilastras, su clave era de relieve distintamente labrada /p. 8/ de passamano de oro y plata, y pendiente de ella, 
en un cordon de plata, una gran araña de cristal, capaz de ocho velas: los mazizos, ò enjutas de dicho arco, 
se vistieron de una orla de Velillo crespo de plata escarolado, y en cada lado, la enjuta de relieve, de Velillo 
crespo de plata, azul, delineada segun arte, con passamano de plata: el fondo de la capilla se vistio de felpa 
labrada, en fondo blanco, flores carmesies. El adorno del retablo fue cubrirle de armazon vistosa, que assi el 
pesdestal, como las columnas, y cornisas, con capiteles y basas doradas, se vistieron de alegres, y diversos 
colores, que matizava el passamano de oro y plata, siendo su remate, o segundo cuerpo de lo propio; (...) en este 
altar y capilla se adorava la efigie del nuebo Canonizado S. Andrés Avelino, estatua del natural, rebestido de las 
sagradas vestiduras sacerdotales; especiaalidad que se practicò en atencion à haver sido con ellas canonizadon 
en la gran Basilica de San Pedro de Roma.(...)
El tercer claro, que ocupa un arco rebajado à forma de capilla, por el qual, como se dixo, ay passo l breal al 
brazo del Cruzero, se vistiò en todo, como el de la capilla del Santo, pero con la especialidad, que su adorno 
era de Velillo de plata escarolado, y passamano de plata, en forma de vistosas conchas; en los capiteles, sus 
festones, colgando de los cimacios, /p. 9/ de passamano de plata, sobre ellos el arco que bolteava tenia el 
propio adorno de conchas: desde este arco, en la distancia que ay hasta la tribuna, se formò un baciado, cuyo 
primer ornato era una orla de Velillo cresspo de plata, de color azul, y otra mas dentro de passamano de plata, 
airosamente executado: en la celosia de la tribuna se puso su cenefa de tela de oro verde, con rico flueco de 
oro, y sus cortinas abiertas, de lo propio; (...) en el espacio que queda sobre la tribuna, hasta el Alquitrabe de 
la Iglesia, se formò otro vistoso vaciado de Velillo de plata crespo, de color escarolado, con passamano de 
plata, era el fondo de gassa de la China verde, com flores de oro, y en medio sus festones de passamano de 
plata: la correspondencia en todo, fue la propia al lado del Evangelio, no siendo inferior la capilla del gran P S. 
Cayetano, en ornato y riquea, à la del hijo Canonizado.
El primer arco, donde empieza el Cruzero, estava con sus pilastras vestido de gassa de la China, blanca, con 
flores de oro, formavase el vaciado con Velillo de plata crespo, de color de fuego, y los vivos hermosamente 
labrados à medias lunasm com passamano de oro, forjada la clave de Velillo crespo azul, y su fondo de Velillo 
de plata crespo de color blanco, guarneciendolo todo el passamano de plata; el gruesso de la rosca del arco, 
que mira à la nave de la Iglesia, se vistiò de gassa de la China, de color de fuego, con flores grandes de 
oro, acompañando la buelta del arco con semicirculos, guarnecidos con rico flueco de oro, y ricas borlas de lo 
propio.
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Entrando en el Cruzero, dividen sus brazos del cuerpo principal, dos arcos, que recibiendo un artesonado, que 
sirve de boveda al Cruzero, sientan sobre dos pilastras encapiteladas, estavan unos y otros guarnecidos todos 
los vivos con conchas, executadas de Velillo de plata blanco y /p. 10/ guarnecidas de passamano de or; en sus 
capiteles, hermosos festones, pendiẽtes de sus cimacios, executados de passamano de plata, con una orla à la 
parte exterior de velillo de plata, crespo, de color escarolado: el brazo del Cruzero tuvo el proprio adorno, que 
los arcos, variando en la diversidad de colores, en las gassas de la China, y Velillos de plata, con singulares 
labores, que no quedò que desear al gusto, ni que executar al Artifice. En el frontis de este brazo del Cruzero, 
del lado del la Epistola, està el arco, y entrada de la capilla del S. Christo de la Agonia, que en el otro brazo le 
corresponde la entrada à la Sacristia, igualaron en todo estos arcos en su adorno, à los del Cruzero, la dicha 
capilla se vistiò su boveda, y media naranja de Velillos de plata, de diversas colores, donde la variedad del 
Velillo crespo, y lo bien ideado del ornato, pedia mas digression, que la brevedad que pretendo; de la cornisa 
abajo se colgò de riquissimos paños de brocado de oro, guarnecidos con felpa azul, ricamente bordada de oro, 
dando buelta à toda la capilla su cenefa de lo propio, con gran flueco de oro. (...)
El artesonado del Cruzero se repartiò en tres distancias, que el forma, colocaronse tres tarjas, que forjò el oro 
y la plata con grandes relieves en su hermoso y rico bordado, acompañólas el arte con sus formas ochavadas 
de gassa de la China, de color de fuego con flores de oro, y passamano /p. 11/ de plata, en que se esmerò 
la destreza, y no quedò que executar el arte ciñendolo todo, el Velillo de plata crespo, escarolado. El arco del 
Cruzero, de donde empieza la Capilla mayor, por estrechar esta mas que la nave, tiene à cada lado, antes de 
las pilastras sobre que boltea, la distancia de vara y media de paslon (sic) de pared; en esta dispuso el arte 
delinear un hermoso, y muy vistoso frontis: formóse un airoso pedestal en cada lado, delineado en perspectiva, 
sobre tela de oro blanca, con passamano de plata, haziendo las sombras de la perspectiva el Velillo azul de 
plata; sentavan sobre dos bazas de cada lado, aticurgas, hechas con la ditribucion de miembros, de passamano 
de plata, sobre gassa de la China amarilla, con flores de oro; servian estas a dos columnas salomonicas à 
cada lado, formadas sobre gassas de la China, de color de fuego, y grandes flores de oro, con passamano 
de plata; abultòlo todo la destreza de la perspectiva, dados los fondos, y sombras, con Velillo de plata azul, la 
pilastra, que ay de cada lado, en que descansa el grande arco, se vistió de la propia idea, y con la propia vasa, 
y assi estas, como las columnas salomonicas de ambos lados, se coronaron de capiteles corintios, resalteados, 
y abultados con gran arte, formaronse de gassa de la China amarilla con grandes flores de oro, executados 
todos sus miembros de arquitectura, hojas, y cimacio de passamano de oro; sentaba sobre ellos alquitrabe, 
friso, y cornisa, del orden compuesto, labrado todo de passamano de plata sobre gassa de la China, de lo 
propio que las columnas, dando las sombras de la perspectiva el Velillo de plata azul: el arco se vistiò de la 
propia tela, formando sus movimiẽtos, y hermosos vaciados el passamano de plata: el canto y vivo del arco, y 
pilastras guarneciò el passamano de plata, en forma de un rico cordon de lo propio, adorno que lisongeô mucho 
al gusto; sobre el mazizo de la ultima columna salomonica se puso sobre la cornisa una hermosa quartela, 
de cada lado, que airosamẽte remataba /p. 12 /el artesonado del Cruzero; en la clave del arco se colocò un 
escudo labrado con gran primor de passamano de oro y plata, y gassa de la China, azul y blanca, con flores 
de oro, que en su centro contenia un lirio, misterioso emblema de Maria Santissima Titular da la Iglesia, y 
Geroglifico Sagrado de su Titulo, de la Divina Providencia; de este procedian, por cada lado, festones labrados 
de passamano de oro, que venian bajando lacompañando el arco hasta la quartela dicha, en el qual, despues 
de haverla adornado, rematavan vistosamente, dexandose caer por la cornisa; llevóselos ojos à la curiosidad, 
lo rico y bien executado deste frontis, y entrada de la Capilla mayor; de cuyo arco pendian de dos cordones de 
plata, dos grandes y vistosas arañas de cristal, capazes de ocho cirilis cada una.
Entrando en la Capilla mayor, dava buelta à toda ella, una cornisa labrada con primor, sobre damasco carmesi, 
con passamano de oro, con distribucion de agallones, medias lunas, y follaje, delineada con tanta perfeccion, 
como la del cuerpo de la Iglesia; empezava sobre ella la boveda de la Capilla mayor, en la qual se formô una 
media naranja de singular y rara architectura; sus quatro arcos torales se formaron de gassa de la China 
de color de fuego, y flores grandes de oro, con passamano de plata y oro, adornando-se cada arco, de dos 
ordenes de vistosas conchas, que imitando al natural, formò la idea con Velillo de plata blanco, y guarnecidas 
de passamano de oro, con una orla à los vivos de Velillo crespo de plata, azul, y escarolado, formando en los 
flancos, grandes, y vistosissimos festones de passamano de oro; el adorno de las pechinas era una maravilla, 
en el ornato de Velillos crespos de plata, de diversas colores, y passamano de oro, y à su correspondencia, todo 
el ornato arquitectonico de una gran media naranja, que era la mas superior vista de la Iglesia.
De la cornisa abajo se adornó de colgadura de tela de oro de color de fuego; dava buelta à la Capilla mayor su 
cenefa /p. 13/ de lo propio, con grande y rico flueco de oro; en sus quatro ventanas, quye franquean gran luz, se 
pusieron sus cortinas de la propia tela, con sus cenefas y flueco de oro; la pared à donde està el Tabernaculo se 
adornò desde la boveda, de gassa de la China, blanca, con flores de oro, formando con la boveda un arco, de 
grandes encajes de plata, y formadas las dobelas con galon de oro; fabricóse en medio, y à plomo de la media 
naranja, un gran Pavellon de riquissima gassa de la China, de color de fuego, con flores grandes de oro, 
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gran flueco, cordones, y borlas de oro, con cenefa, en figura esferica, que ceñia el pavellon, muy distramente 
cortada, y distribuida, guarnecida de grand flueco de oro, y borlas de lo propio; sobre la qual avia una orla de 
conchas formadas con gassa de la China, blanca, y flores de oro, con passamano de oro, sobre la qual tenia su 
remate; abrieronse sus cortinas con distribucion armoniosa, guarnecidas de flueco grande de oro pendientes, 
à trechos proporcionados, sus cordones, y borlas de lo propio, y descubriendo debajo el Tabernaculo, que en lo 
supremo de el contenia un trono de plata blanca, para colocar la Custodia del Sacramento. (...)
p. 14 En el punto centrico de la Iglesia estava pendiente el Triunfo del nuebo Canonizado S. Andrés Avelino, en 
un rico estandarte, pendientes sus cordones, y borlas de oro, y el, de un cordon de plata, con su efigie por ambos 
lados, con las vestiduras Sacerdotales; à los dos lados de la nave acompañavan este Triunfo, al del Euangelio 
N.M.S. padre y Papa Clemente Undecimo, que govierna oy felizmente la Iglesia, n un retrato de medio cuerpo, 
/p. 15/ como à quien deve la Religion Teatina, le diesse este nuebo heroe de nuestra S. Fé, y à la Iglesia este 
nuebo Campeon, pronunciando la sentencia de su Canonizacion, y declarandole Santo en la gran Basilica de 
S. Pedro el dia 22. de Mayo, dia de la SS. Trinidad del año de 1712. Al de la Epistola, otro retrato del Rey N.S. 
(que Dios guarde) en que se expressava su devocion al Santo, que no solo satisfizo con la assistencia de su Real 
persona, dia primero, y ultimo, si tambien concurriendo con liberal mano al gasto de tan solenes fiestas.
Este fue el rico adorno de la Iglesia; pero no merece el de la Sacristia sepultarlo en el silencio. Vistióse su 
Cielo de felpa labrada, en fondo blanco, flores de color de fuego, sobre ella delineò la idea diversas labores, 
con Velillo crespo, escarolado, blanco, y azul, con passamano de plata que la diversidad de requadros hazian 
muy agradable y rica vista; la colgadura de color de fuego, de que se vistiò toda, era de tela de oro, guarnecida 
de galon de lo propio, dando buelta à toda ella su cenefa de la propia tela, con flueco de oro; en medio de la 
Cajoneria se colocò un rico dosel de lo propio, y debajo una gran Cruz de filigrana de plata, con rica peaña 
de lo propio, de altura de seis palmos, y en ella un gran Crucifixo de marfil; los cajones que la ocupan todo el 
frontis, aunque muy ricos, fueron cubiertos de damasco carmesi, con galon de oro, por colocar sobre ellos seis 
ricas urnas de marfil, concha, y cristales, en que tiene esta Casa reliquias insignes (...).
p. 16 “seguiase una pieza que sirve de passo al Claustro, colgóse ricamẽte de paños de brocado de or, con cenefa 
bordada de lo propio, y en sus puertas cortinas de tela de oro, color de fuego, cenefas de lo propio, y flueco de 
oro; (...). La entrada por la Porteria al Claustro son tres piezas, y estavan colgadas de damasco carmesi, con 
cenefa de lo propio, y singularissimo flueco de seda (...).
En el patio del Claustro (cuyo ornato corriò por quenta de los Hermanos Legos de aquella Casa) (...) [a decoração 
assenta sobretudo no jardim criado para o efeito numa estrutura quadrangular atravessada por passagens em 
cruz] /p. 17/ adornava el todo diversidad de tallas, ò jarrones grandes, y medianos de porcelana da India, que 
servian de tiestos à exquisitas plantas de flores (...); era tambien grande la quãtidad de porcelana del Japon, que 
tambien servian de tiestos à diversas flores. En medio se fabricò una fuente (...) en el ochavo de su estanque se 
colocaran ocho estatuas de marmol blanco, y en lo màs inferior, otras ocho de tres quartas de alto, de cuerpo 
entero, de porcelana de la China, haziendo orla en el pavimento à todo el estanque, tiestos de ricas porcelanas, 
con distintas flores: en las quatro calles [que atravessam o jardim do claustro] havia quatro  leones de barro de 
la India de propiissima hechura, y al principio de cada una, otros quatro perros, hermosa fabrica de India, en 
accion de guardar la entrada.”
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DESCRIÇÃO 15

Celebração: Beatificação de João Francisco Regis
Promotor: Colégio do Espírito Santo de Évora
Data: 11 a 13 de Outubro de 1716
Local: Évora
Referência Bibliográfica: 
RELAÇAÕ das Festas do Collegio do Espirito Santo da Cidade de Evora na Beatificaçaõ do Veneravel P. Joaõ 
Francisco Regos da Companhia de Iesus. Évora: Off. da Universidade, 1717

Armação da igreja
fl. 2v. “No ornato da Igreja contendeo a riqueza com a curiosidade; esta na elegante proporçaõ das cores, & 
perfeiçaõ do artificio, que por muitos dias roubou os olhos, dos que so por este fim vinhaõ em grande numero ao 
templo; a quella nos damascos, telas, los, pannos bordados, & grande quantidade de ouro & prata, que parecia 
terse reconcentrado no corpo da Igreja alguma precioza veya do interior de Azia, ou America. Na Capella mor 
se levantou hũ altar primorozamẽte ornado, assim pelo frontal de grossos ramos de ouro em tela branca, como 
por muitos ramalhetes de seda, com que se destinguiaõ dezoito castiçais grandes de prata sobre tres ordens de 
banquetas prateadas, que naõ so allumiavaõ a imagem do B. Joaõ incluza em hum grande circulo de flores de 
seda; mas fermozamente acompanhavaõ as luzes da tribuna, em que estava exposto o Santissimo. (...) 
A cõpanhavaõ o retabolo hũas cortinas grãdes de tela abrazada cõ frãja de ouro, & os nichos de tela brãca. 
As paredes dos lados cobriaõ ricos pannos de tela vermelhos & amarelos com franjas de ouro. O arco, & 
seos pilares se vestiaõ de lo encarnado, cujas extremidades occupavaõ duas ordẽs de rozas devolãte de prata 
distintas cõ galaõ de ouro. Os degraos & pavimento da Capella estavaõ preciozamente alcatifados.
Nem eraõ dessemelhantes, os altares collaterais, assim na magestade de grandes cortinas de damasco encarnado 
com sanefas de veludo lavrado, como na formozura de hum semicirculo de rozas pendulas de volante de prata, 
que em cada hum delles se via pouco abaixo das sanefas em correspondencia /fl. 3/ dos arcos das mesmas 
capellas: os frontais & alcatifas do mesmo modo, que no altar mor.
Correspondiaõ à magnificencia destas Capellas, de huma parte a de N. Senhora da Boa Morte com tantos 
ramalhetes de prata, pennas, & seda, que poderaõ encobrir o ouro de seu grandiozo retabolo, se o naõ 
manifestassem as muitas luzes, que havia no altar, & nas maõs de seis grandes estatuas de anjos, q de huma & 
outra parte lhe assistiaõ com tal magestade, que lhe vinhaõ aos proprio as coroas, que sustentavaõ na cabeça. 
Na face exterior do arco esta Capella estava huma sanefa de veludo lavrado agaloado de ouro, de que pendiaõ 
cortinas de damasco com franja de ouro. As colunas se cingiaõ de primavera de cor de ouro ondeada de galaõ 
de prata a imitaçaõ das salamonicas.
De fronte dava de si pompoza vista a capella, em que estâ o mauzoleo do serenissimo cardeal Rey D. Henrique, 
onde entre as sombras da morte vivem as memorias, & saudades dos que o reconhecem por magnifico 
fundador deste Real Collegio & Universidade. Cobria o tumulo hum panno de tela abrazada, sobre que estava 
huma almofada ricamente bordada de ouro, com huma coroa dourada. No espaldar as armas do Serenissimo 
Cardeal Rey bordadas em ouro em sitim azul, cujas extremidades occupavaõ quatro Pavoens, obra 
sinica, & que em outros tempos podia cauzar inveja a Phrygia. O arco sobre a sepultura ostentava huma 
sanefa de tela abrazada, & suas cortinas. A colunas se fingiraõ salamonicas com primavera de cor de ouro, 
& galaõ de prata. Das grades pendia hum panno de veludo lavrado. Deixo os matizes, sedas, & los, de que se 
armaraõ parede & lados desta Capella.
As simalhas do cruzeiro estavaõ armadas de lo branco & vermelho variado de volantes de ouro & prata 
vistozos pela diversidade de cores & artificio: sobre que se armou huma concha de volantes, que rematava com 
cortinas de damasco encarnado da altura da abobeda athe o pavimento da igreja. Continuavase nas cornigens 
do corpo da igreja a mesma armaçaõ athe as tribunas, que todas tinhaõ cortinas de damasco com sanefas de 
veludo lavrado. A primeira & segunda ordem de quadros entre as tribunas & arcos das capellas mostravaõ 
molduras artificiozamente feitas de volantes crespos de diversas cores fimbriados de galaõ de ouro & prata. 
Todas as capellas tinhaõ na face exterior sitiais de lo, ou tela abrazada agaloada de ouro, ou ornada de renda de 
prata. Os pilares entre os arcos se cobriaõ de tela abrazada cingida de volantes na forma sobredita.
As capellas de hum & outro lado da igreja se ornaraõ com diversidade /fl. 4/, & riqueza. A do S. Crucifixo, que 
he a primeira da parte da Epistola, ajũtou aos grandes cortinados, q lhe vestiaõ os lados, ricos pannos bordados 
no tecto distintos de volante & galaõ a imitaçaõ dos quadros da abobeda. A face interior do arco se cobrio de 
primavera azul. Quazi o mesmo se via na capella de S. Francisco de Borja.
A de S. Ignacio, & de S. Francisco Xavier naõ poderaõ adimitir novo ornato, porque o tem perpetuo em dous 
grandes retabolos sobre marmores embutidos, obra de grande custo & empenho. So se diversificavaõ nos 
frontais; porque a de S. Ignacio o tinha de avultados ramos de prata em veludo vermelho; & a de S. Francisco 
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Xavier os tinha de ouro em tela branca. Deraõ estas duas peças naõ pequena materia a admiraçaõ de todos pelo 
muito, que nellas se aperfeiçoou o artificio Romano. A capella de N. Senhora da Annunciada armaraõ os seus 
confrades com variedade de damascos, sedas, & prata.
Da parte do Evangelho tem o primeiro lugar a de S. Sebastiaõ, cujo tecto era huma continuada aboveda de 
prata com moderada distinçaõ de volantes. Do mesmo modo tinha vestida a face interior do arco, cujos pilares 
occupavaõ duas grandes targens de volãtes de prata sobre damasco vermelho, no meyo das quais estavaõ 
fixas duas pelacas. A hum & outro pilar se encostavaõ duas imagens de anjos com tochas nas máos, que 
acompanhavaõ as luzes de muitos castiçais de prata, que havia no altar & credencias, com que se deixava 
melhor lograr a alegre vista dos cortinados de damasco que corriaõ pelos lados. Multiplicavaõ as luzes duas 
pelacas sobre cada huma das portas da capella. Servia de coroa a esta pompa hum lustrozo pavilhaõ de 
primavera ornado de rendas de ouro & prata.
A segunda capella na ordem, primeira na magnificencia, & apparato se dedicou ao B. Joaõ Francisco Regis 
objecto unico desta festa. Estava a imagem do gloriozo Santo em hum trono de sinco degraos, dos quais o 
ultimo era de prata, curiozamente ornados de muitos ramalhetes de seda, & pennas, & grande copia de figuras 
de leoẽs, & semelhantes animais estimaveis pela arte, que nelles parecia ter muito de natureza, & pela materia 
que era porçolana da China. (...)
fl. 5 As paredes de hum & outro lado se cobriaõ de damasco, & o tecto de sedas & pannos bordados, a que 
acompanhava formozamente a face interior do arco armado de almofadas de diversas cores, segundo o pedia 
a correspõdẽcia. Do mesmo modo estava o arco interior sobre o altar, em q se via hũa targem dourada, & nella 
expresso este Emblema (...). Sobre as alcatifas, que cobriam o pavimento, ardiaõ tres cassoulas. Os frizos de 
toda a capella occupavam aves de madeira dourada entre ramalhetes de toda a variedade.
fl. 6 As ultimas tres capellas quazi igualavaõ a magnificencia das primeiras nas sedas, damascos, ramalhetes 
de toda a casta, preciozas alcatifas, muitos castiçais de prata, deixando outras miudezas, que excogitou o 
engenho, & naõ pode comprehender a brevidade desta Relaçaõ.”
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DESCRIÇÃO 16

Celebração: Beatificação de João Francisco Regis 
Promotor: Companhia de Jesus (Casa professa de São Roque)
Data: 1716
Local: Lisboa
Referência Bibliográfica: 
RELAÇAM das Festas que os Padres da Companhia de Jesu da Casa Professa de S. Roque em a Cidade 
de Lisboa, fizerão em a Beatificação do Beato Padre Joaõ Francisco Régis Sacerdote Professo da mesma 
Companhia, composta por hum seu devoto. Lisboa: Off. de Pascoal da Sylva, 1717

Armação da igreja
p. 9 “A meya laranja do retabolo da Capela mòr se cobrio de panos de Damasco verde de ouro, rodeada de 
huma sanefa de veludo lavrado carmesim com franja de ouro, da qual desciaõ humas cortinas de Damasco 
carmesim, que tomavaõ toda a altura da Capela mór, posta a sanefa com tal arte de prezas, que fazia huma 
engraçada. & magestosa vista, ajudada da coroa de 15.palmos de diametro, que posta sobre a bocca da tribuna 
dividia a meya laranja com o imperial, forrado este de télas de ouro, & campos encarnados, despedindo aos 
seus lados cortinas gravemente enlaçadas de lô vermelho, & ramos de ouro, do qual tambem se cubriraõ as 
oyto columnas do retabolo com sanefas do mesmo lô, cobrindo as cornijas panos de ricas télas. /p. 10/
Assim a bocca da tribuna, como os quatro nichos, que estaõ entre as columnas, de S. Ignacio, S. Francisco 
Xavier, S. Francisco de Borja, & o B. Luis Gonzaga, tinhaõ cortinas de riquissima téla carmesim com sanefas 
de veludo lavrado carmesim bordadas de ouro, com franjas do mesmo, & artificioso lavor. Huma sanefa do 
mesmo com hum grande, & grandioso pano de Damasco carmesim de ouro, formava o espaldar à Imagem 
do B. Padre. Dividia o vaõ da Cappela mòr hum sitial de Damasco carmesim, com franja, & galoens de ouro, 
ficando a parte interior armada de lôs ricos de varias cores, & a exterior de panos de seda lavrada em felpa com 
tanta diversidade nos feytios, que davaõ hum alegre divertimento aos olhos. (...)
O arco da Capella mòr se armou com muyta variedade de panos bordados, volantes de varias cores, & 
passamanes de ouro, & prata, como tambem os quatro pedrestaes, que formaõ a fachada do Altar mòr, 
collateraes, nichos, & tribunas de N. Senhora do Socorro, & S. Joseph, tendo todos cortinas de Damasco 
carmesim com sanefas de veludo bordadas de ouro: excepto os dous altares collateraes, que tinhaõ sanefas de 
téla de ouro, & prata com franjas de bolotas do mesmo, de igualmente engenhoso, que riquissimo artificio; as 
cortinas eraõ da mesma téla, taõ preciosa, que estavaõ forradas de téla branca de prata com ramos de ouro; naõ 
se podendo com facilidade dizer, qual era mayor a riqueza, se a que se mostrava/p. 11/ por direyto, se a que se 
escondia por forro. Os mais lados do cruzeyro se cubriaõ de riquissimos panos de veludo verde, com as Armas 
Reaes bordadas cõ prata, apaynelados com cortinas de Damasco carmesi, sanefas de varias télas, veludos 
lavrados, & sedas da China conforme pedia a disposiçaõ do ornato, para o que tambem serviraõ muytos panos 
de matizes, & quatro de téla verde de ramos de ouro, o que matizava tanto as paredes dos lados, & sobre-portas 
da Sacristia, & capellas de huma, & outra parte, que pareciaõ huns campos de vistosas primaveras.
Os arcos do cruzeyro, & os das capellas, que por todos saõ dez, se vestiaõ com sitiais de varios, & riquissimos 
lôs apassamanados com galoens, & franjas de ouro fino: seus tectos se cubriaõ com cortinas de Damasco 
carmesim, & lôs brancos com ramos de ouro, postas com tal variedade, que parecia huma só peça de varias 
cores tecida. As suas paredes, aonde os payneis naõ o embaraçavaõ, como tambem os papos, & lados dos 
mesmos arcos se cubriaõ com os mesmos cortinados, & alguns panos de veludo verde com as Armas Reaes 
bordadas com prata, & em muytos juntamente com ouro, sustentados por Anjos, que com trombetas bordadas 
com os mesmos metaes, publicavaõ o precioso, & vistoso de tanto ornato [ver gravura]; aonde porèm havia 
payneis nas paredes das Capellas, se lhe puzeraõ preciosas cortinas, como nos pulpitos, que as tinhaõ de téla 
de ouro, & prata com sanefas de veludo carmesim bordadas de ouro, cubertos os tectos de sedas vermelhas, & 
ornados os seus pavimentos exteriores de panos tecidos em seda de felpa de engraçadas cores.
A cornija Real da Igreja se cobrio de panos encarnados, fingindo com lavores de passamane de prata a mesma 
cachorragem, que encubriaõ, de pedra com huma perfeyta, & vistosa perspectiva. A simalha pequena da Igreja 
se cubrio de seda vermelha, & sobre ella se lavraraõ com passamanes de prata varios ramos, & brutescos, 
que ajudados de alguns volantes de que tambem cercavaõ as quartelas dos entre-arcos das Capellas, com 
tal artificio nos seus crespos, que faziaõ agradavel objecto à vista. O coro todo se ornou com ricos panos de 
veludo azul, franjados de prata com as Armas Reaes com a mesma prata bordadas, fazendo-lhe as divisoes 
cortinas de Damasco carmesim, & correndo por cima huma só sanefa de téla de ouro, a qual em amiudadas 
distancias tinha as Armas Reaes tecidas com o mesmo ouro, & prata. Da mesma sorte estava /p. 12/ o coro por 
bayxo pelas paredes, que concorrem de huma, & outra parte da porta da Igreja a hum, & outro lado, só com 
a differença, de que os panos, em que estavaõ bordadas as Armas Reaes, eraõ de veludo verde, guarnecido 
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atè quasi o pavimento da Igreja, pela altura da parede dar a isso lugar, com panos de matizes de varias cores.
Os payneis, & tribunas estavaõ com cortinas de Damasco carmesim, & sanefas ricas de télas, bordados & 
veludos lavrados com franjas de ouro. As tribunas porèm de N. S. do Socorro, & S. Joseph, que estavaõ 
forradas de Damascos amarellos gualdes, fazendo espaldar às Imagens huns ricos, & vistosos panos tecidos 
de varias sedas: todas as mais tribunas, que saõ dez,estavaõ forradas de damascos carmesins, télas de ouro, 
& panos de veludo vermelho com seus jarroens, que sustentavaõ huns em compostos ramos de flores sobre 
as grades, alcatifados os pavimentos, & cadeyras de rica téla para as pessoas principaes, que nellas haviaõ de 
assistir, & por este respeyto, alèm deste ornato, tinhaõ segundo cortinado corrediço pela parte de dentro das 
grades, para que os hospedes correndo-as, se lhes parecesse, podessem estar mais a seu gosto.
O anteparo da Igreja se cobria com hũa obra de singular pincel, debuxo do celebre Federico. Mostrava hum 
pavilhaõ corrido por dois Anjos, descobrindo hum retrato do B.P Joaõ Francisco Regis, obra do affamado D. 
Julio, cuja maõ senaõ pintou dirigio o pincel de toda a obra. (...) – os têxteis também representados na pintura
p. 13 Os Claustros, & Corredor dos Confessionarios se ornàraõ de ricos & vistosos panos de raz, pondo-se em 
hum dos lados do Claustro o primeiro retrato, que se fez do B.P. com seu cortinado de telilha de prata, para que 
em toda a parte fosse venerado (...).
A Sacristia, & Portaria se armaraõ com muytos, & ricos cortinados de damasco de varias cores, de modo, que 
toda a Casa de S. Roque, & por todas as partes estava taõ aceadamente ornada, taõ ricamente vestida, & taõ 
admiravelmente composta, que dizer, se naõ lembrava ninguem de ver nesta corte armaçaõ mais vistosa nem 
mais preciosa, nem mais magestosa, he repetir o mesmo agora, que entaõ diziaõ todos, & ainda hoje todos 
confirmaõ.(...)
p. 14 ... acabadas as primeiras Vesperas, & recolhidos os Padres à Sacristia com a mesma numerosa, & luzida 
pompa de tochas, vieraõ por ordem dos mesmo Illustrissimo Cabido [da Capela Real] os Officiaes com todas 
as madeyras necessarias, /p. 15 / & do corpo da Igreja, principiando das grades do cruzeyro, cincoenta, & sete 
palmos de comprido, & trinta & dous de largo, & fecharaõ este pavimento com hũa tea da parte do Euangelho, 
& da parte da Epistola com a mesma da Igreja, servindolhe de porta a mesma do meyo das grades do cruzeyro, 
& da parte da porta da Igreja se fechava com outra tea, tudo coberto de panos de seda, & o pavimento de mil 
oytocentos & vinte & quatro palmos quadrados se cobrio de pano verde, & se puzeraõ sobre elle os bancos dos 
Reverendos Conegos em hum degrau cobertos de panos ricos (...).”
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DESCRIÇÃO 17

Celebração: Trasladação dos ossos de São João Marcos
Promotor: Mesa da Misericórdia de Braga e o arcebispo de Braga D. Rodrigo de Moura Telles
Data: 26 de Abril 1718
Local: Braga
Referência Bibliográfica: 
M., J. F. M. - Noticia da Trasladaçam dos ossos do glorioso S. Joam Marcos, Bispo de Attina, Apostolo de 
Celtiberia, Martyr da primitiva Igreja, hum dos 72. Discipulos de Jesu Christo N.S. com huma relaçam diaria 
dos miladres novamente obrados no seu sagrado tumulo, & por sua intercessaõ. Lisboa: Off. de Pascoal da 
Sylva, 1718

Cortejo
p. 7 [na procissão] “Marchavaõ em primeiro lugar, depois de grande numero de danças de varias sortes, todas as 
confrarias, & Irmandades com suas Cruzes, & guiões, & cada hũa com seu andor. Seguiaõ-se as Cõmunidades 
Regulares, a estas o Clero de hũa legua ao redor da Cidade. Depois o Reverendissimo Cabido com capas de 
brocado cramesi, & logo o veneravel cofre, cuberto com hum precioso pano de tela, ou de ló de ouro da 
China, debayxo de hum rico palio, em cujas varas pegavão seis Cidadaõs nobres de Braga.”



|219

DESCRIÇÃO 18

Celebração: Trasladação dos ossos de São João Marcos
Promotor: Mesa da Misericórdia de Braga e o arcebispo de Braga D. Rodrigo de Moura Telles
Data: 26 de Abril 1718
Local: Braga
Referência Bibliográfica: 
FARIA, Pe. António de Mariz - Peregrino Curioso da Vida, Morte, Trasladaçaõ, & Milagres do Gloriosissimo 
Senhor S. Joaõ Marcos na Augusta Cidade de Braga. Lisboa: Off. de António Pedrozo Galram, 1721

Cortejo
p. 183 “depois o Reverendo Cabido cõ capas de brocado carmesi, & logo o veneravel cofre, cuberto com hum 
precioso pano de lò de ouro da China, debayxo de hum rico pallio, em cujas seis varas pegavão nobres 
Cidadoens de Braga”.
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DESCRIÇÃO 19

Celebração: Canonização de São Luís Gonzaga e São Stanislau Kostka
Promotor: Colegio do Espírito Santo de Évora
Data: 1727
Local: Évora
Referência Bibliográfica: 
RELAÇAM do Apparato Trunfal & Procissaõ solemne, com que os P.P. da Companhia de JESUS do Collegio 
de Evora applaudiraõ publicamente aos Gloriozos S. Luiz Gonzaga, e Stanislao Kostka da mesma companhia 
novamente canonizados pelo sanctissimo padre benedicto XIII. Évora: Of. da Universidade, 1728

Cortejo
p. 17 “[na figura evocadora da Universidade Eborense reconhece-se] “Do braço esquerdo estendia por escudo 
hum panno riquissimo da mesma Universidade (obra Sinica) todo maravilhozamente bordado com 
suas aves, ramos, & outras curiozidades de grossos relevos de ouro em campo azul, no qual appareciaõ 
gravadas da mesma materia as suas armas, a saber as Quinas de Portugal, & por timbre o Chapeo 
Cardinalicio; a que se ajuntou esta letra do Ecclesiastico dirigida ao seu novo Protector S. Luiz Gonzaga: 
Protector factus esmihi.”

Estruturas efémeras
p. 19 “Servia finalmente de apparatozo remate a todo este acompanhamẽto de lustrozas Figuras hum carro 
Triunfante de applaudida fabrica, varia, & preciozamente ornado de seda Carmezim, & de Velilhos brancos, & 
azuis, tudo guarnecido de grande copia de galões de prata, & ouro. Era dedicado pela Universidade Eborense 
(...) à Virgem N.S. da Annunciada, & a seu novo Protector S. Luis Gonzaga. Na popa se levantava (...) a Caza 
da sabedoria com as sete columnas, de que faz mençaõ a Sagrada Escriptura, guarnecidas de Velilho azul, 
sobre o qual corriaõ em circuito muitas voltas de galaõ de prata, que as fingia Salomonicas na perspectiva (...)
p. 34 [do segundo aparato do qual constavam 17 figuras] “...seguia por especiozo remate hum comprido, & 
dilatado Carro triunfante de peregrina idèa, naõ sò por ser de artifice estrangeiro, mas tambem pela notavel 
fabrica, com que estava architectado. Dedicava-se à Innocencia de S. Stanislao (...). Por hum, & outro lado 
desde a popa athe à proa se estendia huma numeroza, & bem concertada serie de quartões de perspectiva 
maiores hũs, outros menores, que faziaõ huma singularissima fachada. Toda esta soberba machina se admirava 
preciozamente armada de pãnos de seda bordados de ouro, de Velilhos, Elhamas, & Damascos passemanados 
do mesmo, a que se ajuntavaõ tambem por ornato seus festões: & pela parte inferior athe quazi à terra se 
dezenrolavaõ em circuito peças de Ló encarnado com florões de /p. 35/ apanhado em muitos bambolins, a cujas 
orlas serviaõ de lustroza guarniçaõ naõ sò galões de ouro ondeados, mas tambem largos franjoẽs do mesmo.”
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DESCRIÇÃO 20

Celebração: Trasladação da imagem do Senhor da Pedra para a nova Igreja do Senhor da Pedra
Promotor: Patriarca de Lisboa. D. Tomás de Almeida e D. José Dantas Barbosa Arcebispo de 
Lacedemonia, seu vigário
Data: 30 de Abril 1747
Local: Óbidos
Referência Bibliográfica: 
BARBOSA, D. José Dantas - Breve Notivia, ou Fiel Relaçaõ da Dedicaçaõ do Altar, e Igreja do Senhor 
Jesus da Pedra, Junto á Villa de Obidos: e da Trasladaçam da Milagrosa Imagem do mesmo Senhor, que se 
celebrou, da sua antiga Capella para a nova Igreja em o dia 30. De Abril do prezente anno de 1747. Lisboa: 
Off. de Francisco da Silva, 1749

Armação da igreja
p. 9 “Cuidou tambem a Mesa (...) em armar o Templo com preciosos cortinados de damasco, que o zelo procurou, 
e a devoçaõ facilitou ainda de varios Conventos, principalmente da Villa de Santarem, todos interessados nesta 
plausibilidade; e com todo o calor, e ancia se principiou a pôr prompto tudo, e acabando se o que faltava em 
guarnecer a Igreja, e corredores, com incessante /p. 10/ cuidado, sendo precisa para se concluir tudo no breve 
tempo, que mediava (...)
p. 13 Estavaõ os sinos suspensos em a principal entrada do vestibulo da parte esquerda da Igreja; e no mesmo 
vaõ se prepararaõ as credencias, faldistorio, e estante para a cantoria; estando todo elle cercado de pannos de 
raz; (...)
p. 15 Acabada esta funçaõ [de benção do templo, no dia 29 de Abril] se ornaraõ logo decentemente os dous 
Altares com o aceyo possivel; collocando se no do lado esquerdo a Imagem do Gloriozo S. Jozé com doze 
lumes (...); e no da parte direita, que era dedicado á Conceyçaõ da Virgem Santissima, se preparou hum decente 
e primoroso trono ornado de trinta e seis luzes, e oyto tocheiros, para nelle serem expostas as reliquias, que 
haviaõ ser sepultadas no Altar mayor, na occasiaõ da sua sagraçaõ, e se preparou huma credencia em que 
estavaõ os paramentos Pontificaes de Sua Excellencia (...). e em cima do Altar outro com huma caixa lacrada 
com as reliquias cuberta com hum rico panno de setim bordado de ouro; seguia-se huma bancada cuberta de 
pannos de raz, que fazia face a esta Capella, e todo o pavimento alcatifado, e guarnecido de tocheiros altos com 
suas tochas, e duas estantes com livros choraes. (...)
p. 21 Nesta noite houve illuminaçaõ na Igreja do Senhor, que estava ornada por fóra de quantidade de bandeiras, 
e galhardetes (...)
p. 22 No mesmo tempo se preparou na Igreja tudo o que era precizo para a funçaõ da Sagraçaõ do Altar, que 
no dia seguinte se havia celebrar (...) postaraõ-se na frente da Capella mór da parte esquerda estantes de livros 
das cantorias (...) e todo aquelle espaço alcatifado;(...)
p. 25 Acabada a sagraçaõ do altar (...) No mesmo tempo se ornou o Altar, cubrio o pavimento, e degraós delle, 
e capella mór com preciosas alcatifas da China, e se recolheraõ todas as cousas, que tinhaõ servido para 
a funçaõ da sagraçaõ, tudo de prata, ficando nas credencias o que era preciso para a Missa de Pontifical. (...)”
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