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Introdução

Para este trabalho no âmbito da disciplina de Arqueologia e Património, escolhi uma peça 

do século  IV,  o  Sarcófago das  musas,  que  pertence à área da escultura romana do Museu 

Arqueológico do Carmo, um sarcófago esculpido em mármore com médio relevo onde figuram as 

musas. A peça foi encontrada em Valado dos Frades, em Alfeizerão em 1780, no século XIX 

pertenceu ao Mosteiro de Alcobaça. A peça mede 205cm por 72 cm. É provável que o sarcofago 

pertença ao mundo paleo-cristão.
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O Convento do Carmo e o Museu Arqueológico

  Convento da Ordem do Carmo de Lisboa apresenta-se numa posição virada para o 

Largo do Rossio e próxima do morro do Castelo de São Jorge. Foi construído para cumprir um 

voto feito por D.Nuno Álvares Pereira em 1389. Foi um convento protegido sempre pelo seu 

fundador e também por D.Duarte de D.Afonso V.  A sua construção apresentou desde cedo, 

enormes dificuldades técnicas a nivél do alicerces que cederam duas vezes, e do suporte da 

cabeceira.   À  terceira  tentativa  de  reconstrução,  D.Nuno  contratou  os  irmão  Eanes.  Este 

convento foi uma das maiores campanhas arquitectónicas de Lisboa,  introduzindo novidades 

experimentadas já no mosteiro da Batalha. À semelhança da Batalha, a cabeceira é poligonal, 

formada por  cinco capelas de eixos  paralelos o que proporciona um ar maciço ao  edifício, 

apesar de ser rasgado por janelas de ogivas.  Esta igreja de 70 metros de comprimento, que já 

foi a principal igreja gótica de Lisboa, ficou em ruínas após o Terramoto de 1755, é uma das 

principais e mais visíveis marcas do terramoto na cidade. Perdeu grande parte da sua valiosa 

herança. Foram feitos projectos para tentar reconstruir o convento, porém não foram avante, 

deixando até os dias de hoje um templo a céu aberto. A fachada, modificada em 1532, é uma das 

zonas mais bem conservadas, dando grande notoriedade ao portal de seis arquivoltas ogivais. Os 

compartimentos conventuais incluíam, para além da igreja, a sacristia, uma capela, o refeitório, o 

dormitório e o claustro. A sacristia possui ainda a abóbada original e as janelas góticas, embora 

tenha sofrido acrescentos.

Actualmente, estas ruínas são a sede do Museu Arqueológico do Carmo, fundado por 

Possidónio  da  Silva  em  1864,  uma  ano  após  a  fundação  da  Associação  dos  Arqueólogos 

Portugueses. O corpo principal da igreja e o coro, cujo telhado resistiu ao terremoto, abrigam 
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agora o Museu com uma grandiosa colecção. As colecções do Museu Arqueologico do Carmo 

caracterizam-se pelo seu ecletismo, são predominantes as colecções de escultura em pedra 

apresentadas numa cronologia que se estende da época romana ao século XIX. Apresenta ainda 

colecções de artefactos da Pré e Proto-História: Cerâmicas, estatuetas Pré-Colombiana, múmias 

peruanas, azulejaria hispano-árabe e barroca. Também fazem parte da colecção, embora nem 

todas expostas, porcelanas portuguesas e francesas, bem como estudos em gesso de escultura 

e  epigrafia.  Procura  salvaguardar  obras  que  se  encontravam  abandonadas  ou  em  risco  de 

destruição,  presentes  nos  mosteiros  e  conventos  portugueses,  porém  tem  também  como 

objectibo  criar  um  museu  didáctico,  para  tal,  foram  mandadas  fazer  peças  de  escultura  e 

arquitectura a partir dos quais o público pode ter conhecimento sobre a evolução das diferentes 

civilizações ao longo do tempo. 

Em  1997  até  2001,  a  AAP procedeu  à  remodelação  do  Museu  e  da  sua  exposição 

permanente, recorrendo a intervenções de restauro e melhorando a estrutura de exposição, 

adequando a iluminação e as legendas. Foi aberto um espaço de Livraria e foi criado o Serviço 

Educativo.
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Sarcófago das Musas

A peça escolhida para este trabalho faz parte da secção da Escultura Romana do Museu 

do Carmo, é o Sarcófago das Musas, uma peça do século IV esculpida num bloco único de 

mármore com relevo que ocupa a face principal.

Esta área da Escultura Romana é composta por quatro peças de estatuária Romana: O 

Sarcófago das Musas, o Togado, a cabeça de Eros e a cabeça de um Imperador. O Sarcófago das 

Musas, tal como a cabeça de Eros, fazem parte do tipo de estatuária religiosa, que era o género 

mais abundante de escultura deste período. Este sarcófago foi encontrado em Valado dos 

Frades, em Alfeizerão em 1780, no século XIX pertenceu ao Mosteiro de Alcobaça e serviu de 

cuba de fermentação de aguardentes, o que fez com que a peça se deteriorasse 

significativamente. Possidónio da Silva adquiriu-o para a sua colecção particular e só mais tarde 

o doou ao museu. 

O tema das Musas faz parte da teologia, pertencendo a um  vasto leque de cultos 

dionisíacos, normalmente as divindades retratadas relacionam-se directamente com saúde, a 

vitalidade, fecundidade, boa sorte e riqueza, ou seja, é uma alusão à felicidade não só na vida, 

mas também na “vida” após a morte. Este tipo de escultura é raro em território português, é 

mais frequente o culto a génios ou heróis. Este sarcófago foi classificado como uma peça 

provincial, pode estar relacionado, eventualmente, com o fabrico oficinal, que consiste na 

utilização de meios rápidos, uso abundante de verruma e pua, portanto um fabrico direcionado 

mais para a quantidade do que propriamente a qualidade. Tem certas semelhanças à estética 

classicista, com figuras esguias e imateriais. Esta peça faz parte de uma época em que a visão 
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do mundo naturalista tinha sido substituída por uma visão mais platónica de que o que é visível 

aos nosso olhos é apenas uma reflexão do mundo das ideias, que era considerado o verdadeiro 

mundo, o “paraíso”, foi como o identificaram os neo-platónicos cristãos. Estamos então perante 

uma estética que realça a desfragmentação da realidade visual, tornando a imagem “um veículo 

do Mais Além”, por isso os corpos são tão esguios e subtis, para dar a impressão que estão 

prestes a desvanecer. A simbologia deste sarcófago é aparentemente do tipo clássico.

          Descrição das figuras

A face principal tem uma figura de um “mestre” rodeado por musas,  são nove e da 

esquerda para a direita são: Clio, a musa da história; Euterpe, musa da poesia lírica e da música,  

que segura uma flauta em cada mão; Tália, da comédia e poesia bucólica, apresenta na mão 

esquerda a  a  máscara  da comédia;  Calíope,  musa da poesia  épica  segura  o  rolo  da  poesia 

heroica; Terpsicore, padroeira da dança segura a varinha de marfim com a qual toca a lira 

pendurada no ombro esquerdo; Polihimnia, do canto sacro e da retórica segura o plectro; Erato, 

da poesia erótica segura um alaúde assente sobre a perna; Urania, musa da astronomia segura a 

esfera e a vara do tempo e por último Melpomene, musa da tragédia, segurava na mão esquerda 

a mascára da tragédia,  mas já desapareceu. Nas faces laterais figuras génios mortuários. A 

figura do mestre enverga uma  espécie de manto, que será  provavelmente um símbolo da sua 

profissão.  As  musas  usam  umas  vestes  “chiton”  até  aos  calcanhares,  caídas nos  ombros 

deixando os braços visíveis e com um manto preso à cintura.

Apolo normalmente é a figura que se apresenta no meio das musas, mas neste caso, 

quem está retratado no meio é o defunto, apresenta-se como um Apolo-Diónisos, ou mestre da 

filosofia.  Este facto simboliza a prolongação da vida virtuosa do defunto após a morte, pois 

devido a este tipo de figuração estética executa-se a libertação do inferno e dá-se a subida até 

aos “Campos Elíseos”. 
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Conclusão

Após a Introdução do trabalho, introduzi uma breve história sobre o Museu Arqueológico 

do Carmo seguido do desenvolvimento sobre a peça escolhida por mim.  Não se pode ter a 

certeza se o sarcófago é paleo-cristão, mas nos séculos III/IV está em desenvolvimento o 

paradigma helenístico do cristianismo, que é quando as escolas cristãs se identificam com as 

escolas de filosofia, daí a figura do defunto estar retratada como um mestre filósofo. O 

sarcófago está bastante destruído, tendo em falta várias cabeças das musas, bem como a da 

figura central. 
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