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RESUMO 
 

 

 

Apresentam-se as quatro placas de alabastro pertencentes ao acervo arqueológico do Museu 

do Carmo. Descreve-se a sua composição material e faz-se a análise formal que remete para 

um significado religioso, comum a muitas placas medievais dos séculos XIV e XV. Refere-

se a produção artística dos alabastros medievais ingleses, reconhecida pelo seu valor 

histórico e comercial. Contextualizam-se as placas nos programas iconográficos cristológicos 

europeus. Por fim, faz-se uma síntese dos conteúdos historiográficos relacionados com o 

Museu do Carmo, enquanto instituição de salvaguarda do património material e imaterial que 

interessa a todos preservar. Conclui-se, elaborando uma reflexão acerca do poder da imagem 

cenográfica que as placas transportam, enquanto objectos de devoção cristã, muito utilizadas 

na Europa no período medieval. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O objecto deste estudo centra-se na análise das quatro placas de alabastro com cenas da 

Paixão de Cristo, pertencentes à colecção de escultura gótica do Museu Arqueológico do 

Carmo. 

 

Este Museu, sito no Largo do Carmo, no coração de Lisboa, foi instalado nas ruínas do 

Convento do Carmo, desde 1857 e guarda um riquíssimo espólio arqueológico, pré-histórico, 

romano, visigótico e medieval. Foi fundado, mais especificamente, em 1864, pelo primeiro 

presidente da Associação de Arqueólogos Portugueses: Joaquim Possidónio da Silva e, ainda 

hoje, pertence à tutela dessa mesma Associação. 

 

Nele podemos encontrar exemplares escultóricos diversos em pedra, nomeadamente, 

escultura funerária ou devocional, material epigráfico e numismático, artefactos da Pré e 

Proto-História, cerâmicas e estatuetas Pré-Colombianas, azulejaria hispano-árabe e barroca. 

Em reserva, devido à falta de espaço para integração na colecção permanente, existe ainda 

uma colecção de faianças e porcelanas portuguesas e francesas, e alguns estudos de escultura 

em gesso. A cronologia estende-se da época romana até ao século XIX. 

 

As quatro placas de alabastro, esculpidas pela técnica de alto-relevo, alusivas à Vida de 

Cristo, com cenas da Lamentação e Glorificação de Cristo, estão identificadas como sendo 

oriundas das oficinas de Nottingham, cuja produção admitiu-se datar da segunda metade do 

século XV. 

 

As placas têm as dimensões de ca. 42 x 27,5 x 5 cm e as respectivas molduras ca. 12 a 14 x 

27,5 x 5 cm. A moldura da segunda placa encontra-se em falta. As quatro placas possuem 

vestígios de policromia e douramento e têm o seguinte nº de Inventário: Esc. 30, 31, 32 e 33. 

 

A sua proveniência é desconhecida, mas sabe-se que foram oferecidas a Joaquim Possidónio 

da Silva por Joaquim José Cecília Koll, ao que foram incorporadas na colecção que aquele se 

encarregava de reunir, e colocadas em exposição juntamente com os outros artefactos 

históricos. 

 

As placas medievais inglesas esculpidas em alabastro, pertencem à produção de Nottingham 

que as difundiu sobretudo nos séculos XIV e XV, adquirindo características estéticas e 

formais bem específicas que as diferenciam de outros centros de produção contemporâneos. 
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DESENVOLVIMENTO  

PARTE I 

ANÁLISE DAS PLACAS: ASPECTOS FORMAIS E TÉCNICOS 
 

 
Fig. 1 – As Quatro Placas de Alabastro do MAC  

Fonte: Fotografia de autoria própria: MJC 

 

1.1. Descrição Material  
 

As quatro placas estão esculpidas em alabastro, material de aparência semelhante ao 

mármore que, sendo macio quando extraído e fácil de trabalhar, oferecia uma excepcional 

potencialidade para qualquer escultor da Idade Média, pois endurecia ao contacto com o ar, 

garantindo uma escultura rica em pormenores e de reduzida dimensão, a que se acrescentava 

o facto da grande facilidade na aplicação da policromia e do douramento, e consequente 

durabilidade. 
 

1.1.1. Materiais e Técnicas Execução 
 

O alabastro, por vezes chamado espato acetinado, é uma designação aplicada a dois minerais 

distintos: o gesso (sulfato de cálcio hidratado) e a calcite (carbonato de cálcio). O primeiro, 

uma forma massiva cripto-cristalina, refere-se à variedade de grão fino de gipsita, que 

cristaliza no sistema monolítico, e o segundo é geralmente o alabastro denominado alabastro 

oriental, pois os exemplares mais antigos vieram do Oriente. Os dois tipos são facilmente 

distinguíveis entre si pela sua dureza relativa: o alabastro de gesso é macio (dureza 1,5 a 2), 

enquanto o alabastro de calcite é mais duro (dureza 3).  

 

Com o propósito de diminuir a translucidez do alabastro e de obtenção de uma opacidade 

que dê a impressão de tratar-se de mármore, as peças escultóricas podem ser imersas num 

banho de água e gradualmente aquecidas até próximo do ponto de ebulição 

 

Quando é cortado em lâminas finas o alabastro é translúcido o bastante para ser usado em 

janelas, tendo sido assim utilizado em igrejas medievais, especialmente na Itália. O melhor 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gipsita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calcite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gipsita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
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alabastro foi utilizado como pedra ornamental, na decoração eclesiástica, em esculturas de 

imagens, estátuas jacentes, e na produção artística de placas de temática religiosa. A sua 

baixa dureza permite que seja facilmente trabalhada em formas elaboradas e minuciosas. 

 

 
Fig. 2 - Alabastro Informe (em Bruto) 

Fonte: http://www.stonecontact.com/product/Alabaster-Blocks/Alabastro-Blanco-Opaco 

 

Existem diversas variedades de alabastro, que resultam em trabalhos diferenciados, 

conforme a tonalidade escolhida. 

 

 

Fig. 3 - Espécies de Alabastro Egiziano 
Fonte: http://natural-stone-supplier.com/en/ 

 

1.2. Descrição Formal [Temática das Quatro Placas: Espacialidade e 
Relevos] 
 

As placas são dedicadas a cenas da Paixão, Lamentação e Glorificação de Cristo: Traição, 

Flagelação, Deposição de Cristo no Túmulo e Ressurreição. No entanto, o conjunto não se 

encontra completo pois verifica-se a ausência de uma placa alusiva à Crucificação ou 

Calvário. Como esta nunca foi referida nos textos de Possidónio da Silva, presume-se que 

nunca tenha pertencido à pequena colecção de placas de alabastro do MAC. 

 

Entretanto, foi levantada a hipótese, por Maria João Vilhena de Carvalho, de uma placa de 

alabastro do século XV, pertencente ao Museu do Caramulo (Fundação Abel de Lacerda), 

constituir a placa central em falta no conjunto do MAC, pois apresenta como tema o 

Calvário e apresenta algumas semelhanças formais, mas as dimensões são excessivamente 

grandes quando comparadas com as anteriores, e o talhe das figuras também se revela 

diferente, o que leva à colocação de dúvidas quanto a esta hipótese. 

 

Outra placa, pertencente às colecções do Palácio Nacional da Pena, que teria pertencido ao 

rei D. fernando II (?), apresenta-se também como uma possibilidade de ter pertencido ao 

conjunto original. O tema é igualmente o Calvário, e as medidas ajustam-se melhor às 

restantes quatro placas (52,3 x 26,5 x 4,2 cm), aceitando-se que as placas centrais dos 

retábulos podem ser maiores do que as restantes. O talhe das figuras também é idêntico, mas 

apesar do seu estudo, a sua possível ligação ao conjunto do MAC nunca foi referida. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_ornamental


 

 

Arqueologia e Património | As Placas de Alabastro do Museu do Carmo 

 

7 

 
 

Fig. 4 – Placa de alabastro do Palácio da Pena, atribuição genérica à Oficina de Nottingham 
Fonte: http://www.matriznet.imc-ip.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1011951&EntSep=1#gotoPosition 

 

Outro argumento da falta da placa prende-se com o facto de Cecilia Koll, que foi o doador 

das placas de alabastro, sendo uma personagem ligada ao círculo do rei D. Fernando II, 

poderia ter oferecido a placa em falta ao rei, e as restantes quatro à Real Associação dos 

Arqueólogos Portugueses, à qual ele próprio pertencia, assim como o próprio rei. 

 

As placas de alabastro do Museu do Carmo apresentam-se com as molduras fragmentadas e 

apenas duas possuem vestígios do remate superior também trabalhado em pedra rendilhada, 

encontrando-se em falta a moldura da segunda placa, relativa à cena da Flagelação. Desta 

forma, não se possui uma leitura completa da informação iconográfica que transportavam.  

 

As características formais comuns, ou seja, a composição, a colocação das figuras em 

simetria, a predominância de linhas verticais e de rectas e a rigidez, são geralmente visíveis 

na quase totalidade das peças das oficinas de Nottingham, e também presentes nestas placas, 

cujo núcleo deve ter constituído um retábulo, como noutros casos existentes em Museus 

portugueses.  

 

As placas apresentam uns restos de policromia em tons vermelhos, ocres, azuis e verdes a 

que se acresce o dourado. O remate da composição, é feito com bandas horizontais de pedra 

rendilhada, trabalhada ao gosto flamejante. 

 

Apenas duas, deste conjunto de placas de alabastro, possuem vestígios do remate superior 

também trabalhado em pedra rendilhada. Estão trabalhadas com um excelente nível de 

execução, ao nível do que sucede com as placas existentes num retábulo coevo que pertence 

ao Victoria and Albert Museum, de Londres. 
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1.2.1. Primeira Placa: Traição 

 

Fig. 5 – Placa “Traição”, MAC 
Fonte: Livro Construindo a Memória:  as Colecções do Museu Arqueológico do Carmo 

 

A primeira placa representa a Traição – tema que se subdivide noutros e que se interligam – 

o Beijo de Judas, Prisão de Cristo e Pedro Corta a orelha a Malco – e integra um conjunto de 

oito figuras, dispostas a partir de um eixo central. Este eixo é marcado pela figura de Cristo 

que ergue uma das mãos em gesto de bênção e com a outra, colocada sobre o peito, aceita o 

seu destino. Segundo o Evangelho de S. João, Jesus terá dito aos soldados “Sou eu (quem 

procurais) ” deixando-se prender sem qualquer resistência. A figura encontra-se posicionada 

a três quartos em relação ao observador. Atrás dele encontra-se Judas, com o olhar dirigido 

ao Mestre, no momento que se segue ao beijo pelo qual o identificou perante o grupo dos 

soldados. 

 

Judas Iscariote, que era o tesoureiro da comunidade apostólica, concretiza desse modo a sua 

traição comprada por trinta dinheiros. Os soldados, identificados pelo seu trajo militar 

precipitam-se para Cristo e um deles segura a túnica, enquanto que, com a outra mão, 

prepara-se para desembainhar a espada, preparado para fazer frente a uma eventual 

resistência ou fuga do prisioneiro. Os outros três soldados que o acompanham assistem, 

muito próximos, e observam a cena da prisão. Do lado direito de Cristo, encontra-se São 

Pedro, após a única acção violenta da sua vida, a de ter cortado com a sua espada a orelha 

direita de Malco, servo do Sumo-Sacerdote, que se encontra deitado no chão, na base da 

cena retratada. Pedro embainha a espada, a seguir ao golpe perpetrado, depois de Jesus lhe 

ter ordenado: «Mete a tua espada na bainha; não beberei Eu o cálice que Deus Pai Me deu?». 

Entretanto, Malco, desfalecido agarra a túnica do Apóstolo enquanto ainda segura a lanterna 

que havia traído para alumiar o caminho dos soldados. 
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  1.2.2. Segunda Placa: Flagelação 

 

Fig. 6 – Placa “Flagelação”, MAC 
Fonte: Livro Construindo a Memória:  as Colecções do Museu Arqueológico do Carmo 

 

A primeira placa tem sequência na segunda placa que representa a Flagelação de Cristo. O 

eixo compositivo insere-se num círculo, em que a figura de Cristo atado a uma coluna é 

centralizada. Despojado das vestes, da túnica e do manto, Cristo é representado de modo 

esquálido, como uma personagem excessivamente magra e fragilizada, com os olhos 

fechados e a cabeça nimbada. Circundando-o, quatros carrascos com os trajes típicos da 

época, da segunda metade do século XV, que os identifica como sendo judeus devido aos 

seus chapéus ou gorros com que cobrem as cabeças. Os dois que ladeiam a figura franzina de 

Cristo, seguram os chicotes com ambas as mãos e, com as pernas ligeiramente flectidas, 

aguardam a altura de desferir os golpes sobre o corpo desprotegido e indefeso. Os outros 

dois, com os corpos em torção, e os instrumentos do castigo, encontram-se já em posição  de 

açoitar a figura impotente, que não reconheciam como sendo o verdadeiro Messias. 

 

Todos os quatros soldados exibem expressões irónicas e de um evidente prazer sádico, que 

contrasta propositadamente com o semblante tranquilo e sofredor de Cristo, situação que era 

bastante comum nas representações artísticas sobre esta temática, tanto na escultura como na 

pintura dos séculos XV e XVI. 

 

Serve este modo representativo para induzir no espectador um sentimento de desprezo e 

condenação para com os que provocaram sofrimento ao Salvador e, simultaneamente, para 

despoletar no crente a compaixão e a piedade, característicos da devoção cristã destes tempos 

tardo-góticos, em que as imagens tinham um papel fundamental na disseminação da fé e do 

cristianismo. 
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  1.2.3. Terceira Placa: Lamentação 
 

 

Fig. 7 – Placa “Lamentação”, MAC 
Fonte: Livro Construindo a Memória:  as Colecções do Museu Arqueológico do Carmo 

 

 

A iconografia desta placa, alude à Lamentação – Deposição no Túmulo, um tema muito 

popular nos finais da Idade Média, por influência das confrarias e do teatro dos Mistérios. 

 

Na colina do Gólgota, o corpo de Cristo morto é colocado num sarcófago de pedra, por José 

de Arimateia e Nicodemos, cada um segurando as extremidades da mortalha ou lençol que 

envolve o corpo defunto. Formalmente, observa-se uma linha diagonal, formada pelo corpo 

de Cristo inclinado, e que está a ser deposto pelos dois responsáveis pelo enterro. A partir 

deste centro compositivo ordenam-se as restantes cinco personagens, tradicionalmente 

presentes no momento que aqui s representa: ao centro, a Virgem Maria com um nimbo 

circular, tem as duas mãos juntas e olha directamente para o cadáver do Filho. Rodeiam-na 

as Santas Mulheres e São João Evangelista, trabalhadas como figuras discretas e de menor 

importância. Na parte frontal esquerda da placa, sentada junto ao túmulo, está a figura 

chorosa de Maria Madalena, tendo á sua frente o frasco dos santos perfumes, uma espécie de 

bálsamos e fragrâncias que tinham sido empregues no tratamento do corpo de Jesus. 
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  1.2.4. Quarta Placa: Ressurreição 
 

 
Fig. 8 – Placa “Ressureição”, MAC 

Fonte: Livro Construindo a Memória:  as Colecções do Museu Arqueológico do Carmo 

 

 

A última placa deste conjunto alude à Ressurreição, como fecho da iconografia da 

Glorificação de Cristo. O momento da Ressurreição não chegou a ser presenciado por 

nenhum dos Apóstolos, ou seguidores de Cristo, mas foi por eles entendido como “retorno 

momentâneo” de Jesus, após a sua subida aos céus, quarenta dias após a sua morte, facto que 

foi confirmado pelas várias aparições em vários locais como a Judeia e a Galileia. 

 

A Ressurreição é o principal dogma da religião cristã e que vem garantir aos fiéis que os 

mortos cristãos também ressuscitam, após um devido período de espera. A iconografia 

presente nesta placa torna-se, no final da Idade Média e nos dois séculos seguintes, a mais 

evocativa da Ressurreição: Cristo levanta-se e abandona o túmulo, perante um grupo de 

soldados que não fazem nada para o evitar pois encontram-se em estado de dormência ou 

semi-adormecimento, representado pelas figuras com os olhos fechados. A figura de Cristo, 

com a cabeça coroada de espinhos, encontra-se virada para o observador, e o corpo 

cadavérico ergue-se apoiando um pé no corpo de um soldado entontecido que tenta levantar-

se com a ajuda de uma lança. Cristo agarra num ceptro com a terminação em forma de cruz e 

com a outra mão abençoa os presentes e o espectador. Os restantes três soldados 

estremunhados com a luz que irradia do ressuscitado, tentam cobrir os olhos incrédulos do 

brilho que emana da cena. 
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PARTE II 

ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIAIS E ICONOGRAFICOS 
 

2.1. Contexto Histórico e Espacial 
 

Segundo as perspectivas meramente histórico-materialistas, assiste-se a uma realidade 

cronologicamente enquadrável na tradição cultural do normal culto cristão da Idade Média.  

 

Inicialmente, no Boletim de Arquitectonico e de Archeologia dos Architectos e Archeologos 

Portugueses (vol. VI, 2ª série, 1888, p. 191), Possidónio identificou-as como sendo obras de 

arte indiana e datou-as: “exemplares raros pertencentes ao século XII”. No ano de 1930, José 

da Cunha Saraiva descreve as placas de alabastro e data-as do século XIV. No entanto, João 

Couto, num texto escrito para a sessão inaugural do ano associativo de 1966, da Associação 

dos Arquitectos Portugueses, atribui-lhes outra procedência e outra cronologia: Nottingham, 

séculos XIII-XIV. 

 

Mais recentemente, com conhecimentos adquiridos sobre as oficinas de Nottingham em 

Inglaterra, fez-se a datação da produção das quatro placas de alabastro por volta dos finais do 

século XIV ou, talvez mais precisamente, no século XV. 

 

A produção artística de alabastros medievais ingleses, foi reconhecida pelo seu valor 

histórico que permite compreender as relações comerciais, políticas e religiosas da época, 

existentes entre a Inglaterra e os outros países do ocidente. Na baixa Idade Média, em 

Inglaterra, iniciou-se um centro produtor de obras de carácter devocional, que se prolongou 

ao longo do século XIV e seguinte, declinando a partir dos inícios do século XVI. As 

oficinas dos escultores de alabastro, designados Alabastermen, ficavam sediadas 

principalmente em Nottingham, Strafford, Derby e York, e localizavam-se junto das 

pedreiras de extracção de alabastro. 

 

Das produções escultóricas em alabastro de proveniência inglesa, a maioria destinada à 

exportação, destacavam-se as placas destinadas aos altares das igrejas e capelas, ou com a 

finalidade de se integrarem em composições retabulares mais complexas. Assim, encontram-

se disseminadas por vários países europeus como França, Espanha, Portugal, Bélgica, 

Holanda, Dinamarca, Irlanda, pedaços já descontextualizados do seu ambiente de origem.  

Contudo, devido à sua vertente oficinal que originou uma padronização das peças, os 

chamados alabastros de Nottingham revelam uma coerência de estilo que os distingue 

facilmente dos outros, identificando-os perfeitamente no seio da escultura sacra medieval. 

 

As quatro placas do MAC, que foram recentemente restauradas, constituem um conjunto 

homogéneo do ponto de vista formal, pelas suas características plásticas e pelos temas 

iconográficos presentes. As molduras, a composição, as figuras e a policromia são 

semelhantes e uniformes. A produção em série das oficinas inglesas, origina uma fixação de 

padrões repetitivos de peça em peça, que passa pelo esquema da composição, a volumetria e 
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as formas e a interpretação iconográfica, vão ser estandardizados, assim como as dimensões 

das próprias placas e das imagens. 

 

2.2. Função [o Triunfo das Imagens] 
 

 

Estas placas oriundas de uma das oficinas quatrocentistas de Nottingham revelam, em termos 

compositivo e plásticos, todas as características e toda a gramática estilística comum a outras 

obras, tais como as figuras esculpidas em médio e alto-relevo que revelam um certo 

achatamento das superfícies, cujos figurinos são alongados e de recorte estreito, marcados 

por uma elegância esquálida, de acordo com o gosto e a moda da época. Os rostos não são 

personalizados, mas criados segundo as figuras-padrão. Os aspectos decorativos revestem-se 

com uma riqueza de pormenores ao nível da indumentária. Ao nível dos fundos cenográficos 

observa-se uma ausência de planos quer arquitecturais, quer paisagísticos, notando-se um 

aproveitamento máximo do campo escultórico, para possibilitar a inserção do maior número 

de figuras, que se apresentam compartimentadas e comprimidas em espaços muito limitados. 

 

Estas obras de carácter devocional tinham a funcionalidade de servir como itens cenográficos 

que serviam para induzir no crente e no espectador sentimentos de fé e de piedade cristãs, e 

cujas imagens tinham um papel fundamental na disseminação do cristianismo. 

 

Existem em Portugal outras obras atribuídas às oficinas de Nottingham, no mesmo período 

cronológico, cuja comparação pode atestar a padronização de modelos e temas. A Deposição 

no Túmulo, placa que pertence ao Museu Nacional de Arte Antiga (inv. Nº 28), encontra um 

paralelo temático, contudo difere na organização das personagens, verificando-se contudo 

uma semelhança extraordinária no resultado escultórico das figuras de José de Arimateia e 

Nicodemos, de tal forma que até parecem ser cópias umas das outras. 
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Fig. 9 – “Deposição de Cristo no Túmulo”,1ª- Placa do MNAA e 2ª - Placa do MAC 

Fonte: http://www.matriznet.ipmuseus.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=246061 

 

 

2.3. Valor e Signos  
 

Outra característica dos alabastros ingleses são os assuntos: sempre religiosos e normalmente 

limitados a cenas da Vida da Virgem, da Paixão e Cristo, Martírios dos Santos e Cabeças de 

São João Baptista, o que, sendo temas universais aceites pela devoção religiosa nos meios 

cristãos, garantiam a sua comercialização. Apesar da produção de peças escultóricas já 

existir nos séc. XII e XII, as placas diminuíram de tamanho, para constituírem pequenos 

retábulos, como objectos de devoção, ao mesmo tempo que houve um alargamento dos 

programas iconográficos marianos e cristológicos e também hagiográficos (culto dos santos). 

 

As placas irradiavam de Inglaterra para toda a Europa, para satisfazer um gosto alimentado 

pelo crescente desenvolvimento económico e politico, que propiciava a movimentação e as 

viagens entre os países. A facilidade do seu transporte e o culto intimista que ofereciam, em 

qualquer momento de paz ou de guerra, tornava-as muito práticas e apetecíveis. 

 

Na Idade Média quase toda a Europa professava a mesma religião, logo uma peça de altar 

feita em Inglaterra podia ser exportada para qualquer parte. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matriznet.ipmuseus.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=246061
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PARTE III 

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO 
 

3. 1. Breve Historial do Museu do Carmo 
 
O Museu Arqueológico do Carmo está instalado na antiga Igreja de Nossa senhora do 

Vencimento do Monte do Carmo, no Largo do sacramento, em Lisboa, mandada construir 

pelo Condestável D. Nuno Álvares Pereira, em 1389, para assinalar a vitória portuguesa na 

Batalha de Aljubarrota.  

 

A Igreja do Carmo foi construída no estilo gótico mendicante, influenciada pelo Mosteiro da 

Batalha, em construção na mesma época. A fachada principal foi transformada pouco antes 

do terramoto mas conserva parte da sua configuração. A fachada da igreja tem um portal 

com várias arquivoltas lisas e capitéis decorados e a rosácea que encima o portal, está 

destruída. O interior apresenta 3 naves e uma cabeceira com uma capela-mor e 4 absidíolos. 

O tecto da nave da igreja desapareceu com o terramoto e só os arcos ogivais transversais que 

o sustentavam são visíveis ainda hoje.  

 

O Convento acolheu os freires vindos do Mosteiro de Moura, ao mesmo tempo que evoluiu 

todo o conjunto conventual, ocupado também pela ordem dos frades carmelitas. Com o 

Terramoto de 1755 grande parte da Igreja ruiu e a área monástica sofreu graves danos. Foi 

posteriormente intervencionado na tentativa de devolver-lhe a primitiva forma, revelando um 

grande esforço de “integração” do gótico, baseado num quadro ideológico neo-medieval, que 

coincidiu com a exaltação dos valores da Ordem do Santo Condestável. 

 

O Museu Arqueológico do Carmo (MAC) foi fundado em 1864, ano em que foi entregue à 

"Real Associação dos Architectos Civis e Arqueólogos Portugueses”, as ruínas da antiga 

Igreja do Carmo, transformando o grémio a Igreja em sede de Associação e, 

simultaneamente em Museu. 

 

O Museu ali instalado obedece a preceitos oitocentistas onde são recolhidos inúmeros 

testemunhos arqueológicos, salvos de depredações realizadas em diversos locais do país. 

Passados vinte anos sobre o decreto da extinção das Ordens Religiosas e subsequente 

“desamortização” dos seus bens, por iniciativa de Joaquim António de Aguiar (1834) que lhe 

valeu o epíteto de “Mata-Frades” eram inúmeros os antigos conventos que haviam sido 

vendidos em hasta pública, utilizados para outras finalidades, sobretudo militares ou 

simplesmente abandonados, assim como tinham sido sujeitos aos estragos infligidos durante 

as Invasões Francesas e as Guerras liberais. 

 

Possidónio da Silva, um elemento do movimento liberal, veio dar resposta a uma situação de 

abandono e destruição dos monumentos vandalizados, tendo nos últimos anos da sua vida 

dado uma contribuição decisiva para o despertar da consciência crítica do regime e relação à 
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salvaguarda do património e promovido a elaboração da primeira lista de Monumentos 

Nacionais, os quais viriam a ser classificados e protegidos legalmente em 1907. 

 

O Museu Arqueológico do Carmo é o mais antigo do Pais, conservando o nome, o local e o 

acervo original, e tem sido mantido como uma ruína romantizada, num conceito 

museológico de oitocentos, que é ao mesmo tempo memória de um dos mais dramáticos 

eventos que marcaram a história da Cidade de Lisboa, o Terramoto de 1755, e testemunho da 

Lisboa romântica oitocentista. 

 

 
 

Fig. 10 – Planta do MAC com Distribuição das Salas de Exposição 
Fonte: http://www.museusportugal.org/aap/html/museu.htm# 

 

Placas de 

Alabastro 
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CONCLUSÃO 
 

A finalidade deste trabalho é contribuir com uma análise sobre as técnicas escultóricas e os 

significados intrínsecos às cenas representadas nas quatro placas de alabastro medievais 

inglesas da colecção do Convento do Carmo.  

 

Verifica-se que, no tratamento da espacialidade, é notório o horror ao vazio. O tratamento 

dos rostos é convencional (próprio das restantes obras que se inserem nos alabastros 

medievais ingleses), sem grande preocupação em exprimir diferentes sentimentos, ficando 

isso a cargo da gestualidade dos intervenientes cenográficos. 

 

Nas quatro peças de alabastro, exemplos excepcionais da produção artística das oficinas de 

Nottingham, denota-se uma pureza de linhas e uma simplicidade de formas aliado a um 

depuramento decorativo, com uma exímia execução dos detalhes. Apesar do requinte formal, 

traduzido no alongamento e estilização das figuras, percebe-se que são peças espartilhadas 

em rígidos padrões formais e iconográficos e que obedecem a uma padronização 

influenciada pelo grande fluxo de exportação para a Europa, que respondia a uma procura 

que se verificava em meados do século XV. 

 

As placas eram peças de devoção altamente prezadas pela complexidade da sua execução e 

pela riqueza de significado religioso que encerravam, consubstanciando uma grande parte da 

iconografia cristã.  

 

A autonomização das imagens de culto acompanhou, neste período de prosperidade e 

desenvolvimento económico, a crescente acumulação de bens privados de natureza religiosa 

e paralitúrgica, na grande maioria instalados nos altares e capelas instituídas por privados. 

 

O poder das imagens da paixão de Cristo dirigiam-se, assim, ao devoto e interpelavam-no 

com um dramatismo cenográfico intencional, de que são bons exemplos as quatro placas de 

alabastro objecto deste estudo. 
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