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Resumo 

O órgão é o instrumento musical mais complexo que existe tendo sido utilizado 

em contextos muito diversificados, como o acompanhamento de celebrações 

litúrgicas, cenas operáticas na própria igreja, combinado com a orquestra ou 

em cerimónias de corte. Uma das características que distingue este 

instrumento é o facto de cada exemplar ser uma peça única. O órgão da igreja 

de São Martinho de Sintra apresenta um importante valor histórico e artístico, 

sendo um exemplar raro da organaria portuguesa do século XVIII, da autoria de 

um relevante mestre organeiro português, Joaquim António Peres Fontanes, 

responsável pela construção de inúmeros outros exemplares no nosso país. 

 

Palavras-chave: Órgão, Igreja de São Martinho, Sintra, Peres Fontanes, Século 

XVIII 

 

Abstract 

The organ is the most complex musical instrument that exists and has been 

used in several different contexts, such as accompanying liturgical celebrations, 

operatic scenes in the church, combined with the orchestra or in the court 

ceremonies. One of the features which distinguish this instrument is that each 

specimen is a single piece. The church of São Martinho of Sintra’s organ has an 

important historical and artistic value and is a rare specimen of the eighteenth 

century organ tradition in Portugal, created by a relevant Portuguese organ 

maker, Joaquim António Peres Fontanes, responsible for the construction of 

many other organs in our country.  

 

Keywords: Organ, Church of São Martinho, Sintra, Peres Fontanes, Eighteenth 

Century 
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“A maior riqueza e distinção do órgão reside na variedade imensa de 
timbres que apresenta, produto da inteligência, estudo e tenacidade 
dos seus fabricantes.” 

 
Tomás Borba e Fernando Lopes Graça1 

 
 
 
O Órgão 
 
O órgão é um aerofone - instrumento que produz som através do ar que é 

colocado em vibração – que apresenta uma enorme quantidade de tubos e um 

ou mais teclados. Habitualmente os órgãos são constituídos por dois teclados 

ou manuais, no entanto, podem integrar até cinco que, de acordo com 

características específicas, são designados: grande órgão, positivo, recitativo, 
                                                
1 BORBA, Tomás e GRAÇA, Fernando Lopes. 1956. Dicionário de Música Ilustrado. Lisboa: 
Cosmos, p. 320. 
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eco e bombarda2. A extensão dos teclados é variável mas situa-se, na maioria 

dos casos, entre 54 e 61 teclas. Possuem também teclados accionados com os 

pés designados por pedaleira. São os foles que, quando manejados, fazem 

tocar os tubos através do ar que é insuflado.  

Na consola do órgão – peça móvel onde se dispõem os teclados, os registos e 

a pedaleira3 – integram-se os teclados e os registos, colocados por cima ou de 

cada um dos lados dos primeiros. Quando se puxa um registo coloca-se em 

funcionamento um jogo de tubos, ou seja, um conjunto de tubos com o mesmo 

timbre, que correspondem à totalidade das notas de um teclado. A designação 

de um jogo de tubos efectua-se através de uma unidade de medida inglesa, o 

pé (′). Os jogos mais comuns são de 32′, 16′, 8′, 4′, 2′ e 1′, o que significa 

que o comprimento do tubo maior desses jogos será de 32 pés, 16 pés, e 

assim sucessivamente4. 

Os registos são designados de acordo com o som, a forma, a altura sonora ou 

a localização dos tubos. Alguns apresentam os nomes dos instrumentos 

musicais que pretendem imitar, como o trompete ou o oboé5. 

Os tubos podem ser de dois tipos: flautados ou palhetados6. Podem também 

ser abertos ou fechados e apresentar formas variadas: cónicos ou cilíndricos, 

secção circular ou rectangular, estreita ou larga… (figura n.º 1). “A tubagem é 

naturalmente a característica principal do instrumento. É o talhe do tubo, mais 

                                                
2 O teórico francês A. Lavignac caracteriza-os da seguinte forma: “Na maioria dos casos, se se 
trata de um órgão de 5 teclados, o primeiro chama-se Positivo. Contém os registos de 
articulação mais rápida, prestando-se à virtuosidade, e são colocados de modo a soar mais 
próximo dos ouvintes. O segundo é o Grande Órgão, que comanda os registos mais enérgicos. 
Outro tanto se pode dizer do terceiro – a Bombarda. O quarto é o Recitativo, composto de 
jogos delicados, de sonoridades distintas, apropriadas ao Solo. Finalmente, o quinto é o Eco, 
cujos tubos de encontram distantes, na parte traseira e mais elevada do órgão de modo a 
imitar os sons longínquos (VALENÇA, Manuel. 1987. O Órgão na História e na Arte. Braga: 
Franciscana, p. 123).  
3 BORBA, Tomás e GRAÇA, Fernando Lopes. 1956. Dicionário de Música Ilustrado. Lisboa: 
Cosmos, p. 357. 
4 8 pés correspondem a cerca de 2,40 m. (HENRIQUE, Luís. 1988. Instrumentos Musicais. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 346). 
5 “o que não significa que estes instrumentos imitem os modernos instrumentos da orquestra, 
pois o seu timbre é muito anterior a eles.” (HENRIQUE, Luís. 1988. Instrumentos Musicais. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 346). 
6 “Nos primeiros o som é produzido pela vibração do ar no interior do tubo e nos segundos pela 
vibração de uma lâmina metálica que se afina por meio de um estrangulo que funciona junto do 
tubo.” (BORBA, Tomás e GRAÇA, Fernando Lopes. 1956. Dicionário de Música Ilustrado. Lisboa: 
Cosmos, p. 320). 
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ou menos largo ou estreito, mais ou menos cilíndrico ou cónico, mais ou menos 

direito ou fusiforme, que dá, a cada registo o seu timbre, cor, sonoridade e 

carácter especial”7.  

Os jogos flautados ou jogos de fundo constituem a “espinha dorsal” do órgão, 

contudo, existem igualmente jogos compostos – misturas – que actuam sobre 

dois ou mais tubos em simultâneo por nota. Esses tubos podem situar-se à 

distância de oitava (simultaneidade dos tubos de 16′, 8′, 4′, 2′ e 1′) ou de 

outros intervalos que se encontrem na série dos harmónicos: dozena, 

quinzena…8. Assim, as misturas reforçam os harmónicos do som fundamental 

produzindo o cheio de órgão, que corresponde à registação mais simples que é 

possível utilizar para qualquer estilo. Entenda-se por registação a escolha e 

combinação que é efectuada pelo organista quando executa um determinado 

estilo musical.  

O ar é introduzido no órgão pela acção de contra-foles, de número variável, 

que durante longo tempo foram accionados pela força humana, mas que, 

actualmente, apresentam um funcionamento eléctrico (figura n.º 2). Quando a 

alavanca é erguida, a válvula V1 abre e o ar entra no fole. O movimento 

contrário faz fechar a mesma válvula e abrir a válvula V2 ficando o ar 

acumulado no fole - “a utilização de diferentes foles, de pressões diferentes 

(…) permite harmonizar jogos diversos cuja sonoridade não pode ser obtida 

através de uma pressão uniforme”9. De seguida, o ar é conduzido para uma 

caixa fechada, designada por secreto, constituída por uma série de válvulas (os 

sopapos). Por cima desta encontra-se uma outra caixa de grandes dimensões, 

de madeira, o someiro, dividida em canais, as gravuras. Quando os sopapos 

são abertos, o ar passa para cada uma das gravuras, contudo, como estas 

                                                
7 BORBA, Tomás e GRAÇA, Fernando Lopes. 1956. Dicionário de Música Ilustrado. Lisboa: 
Cosmos, p. 320. 
8 “A certeza científica da existência de sons harmónicos é devida a G. Saureur que, em 1701, 
demonstrou que um corpo sujeito a vibrações, além do som fundamental, tem muitos outros 
sons concomitantes em oscilações fragmentares, como se a onda sonora principal fosse 
quebrada em várias ondas menores. Cada fragmento produz um som harmónico, segunda a lei 
que regula as relações do tom; a altura do som é directamente proporcional ao número de 
vibrações e inversamente proporcional à grandeza do corpo sonoro.” (VARTOLO, Sérgio. Breve 
História do Órgão. Lisboa: Sociedade Astórica, p. 17). 
9 CARVALHO, António Manuel. 1999. O Cadeiral e o Órgão do Mosteiro de S. João de Tarouca: 
Contributo para a História da Música e da Arte Plástica na Ordem de Cister em Portugal, p. 53 
e 54. 
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possuem vários orifícios na sua extensão tapados pelas réguas dos registos, o 

ar não os atravessa. Quando os registos são puxados, os orifícios das réguas e 

das gravuras passam a coincidir e o ar entra então nos tubos correspondentes 

a esse registo. Isto só ocorre quando é pressionada uma tecla, visto que é esta 

que permite a abertura do sopapo correspondente à nota que se pretende 

tocar10. Nalguns casos, as réguas são accionadas através de molinetes – rolos 

acoplados a tirantes (peça de madeira ou metal), accionados pelas teclas e 

pelos registos que se encontram inseridos numa tábua designada por 

abreviador. 

 

História do Órgão 

Como refere Manuel Valença “O órgão tem origem em época tão remota da 

história que chega a partilhar da primitiva natureza das coisas e suas 

explicações lendárias”11.  

Muitos autores consideram que a origem do órgão está relacionada, directa ou 

indirectamente, com a siringe ou flauta de Pã (figura n.º 3), o deus da Música12. 

Este instrumento é composto por vários tubos de dimensões diferentes ligados 

entre si, cortados rente abaixo do nó, que produzem a sequência de uma 

escala diatónica. O ar é colocado em vibração no interior dos tubos através do 

sopro humano. 

A partir das pinturas murais dos túmulos reais e de exemplares encontrados 

em escavações arqueológicas, sabe-se que os egípcios conheciam as flautas 

de bisel, que remontam às antigas dinastias dos Faraós.  

No Oriente era utilizado desde a alta antiguidade o Cheng ou órgão de boca 

(figura n.º 4), um instrumento constituído por várias flautas agregadas numa 

                                                
10 HENRIQUE, Luís. 1988. Instrumentos Musicais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 345 a 
351. 
11 VALENÇA, Manuel. 1987. O Órgão na História e na Arte. Braga: Franciscana, p. 43. 
12 “A siringe é um instrumento musical que ainda nos meados deste século [século XX] era 
usado pelos amoladores e guardasoleiros ambulantes do nosso país. Mozart, com genial 
espírito de humor, ao escrever a «Flauta Mágica», colocou-o na boca do passarinho 
Papageno.” (VALENÇA, Manuel. 1987. O Órgão na História e na Arte. Braga: Franciscana, p. 
43). 
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peça única, com ressoador. Só muito tardiamente este instrumento foi 

conhecido na Europa. 

Também na origem do órgão poderá ter estado a gaita-de-foles, instrumento 

com grande tradição em muitos povos europeus, que tem em comum com o 

órgão o facto de possuir um reservatório de ar sob pressão manuseado pelo 

executante. 

Importa ainda referir o aulos da Grécia, uma espécie de Oboé com palheta 

dupla e vários orifícios que o músico abre ou fecha com os dedos. 

Hero refere no tratado Pneumatika, de c. 120 a.C., que o inventor do órgão 

hidráulico – Hydraulos – teria sido o matemático Ktesíbio de Alexandria cerca 

do ano 250 a.C. Este instrumento era constituído por sete tubos de diferentes 

comprimentos e por uma espécie de teclado ainda muito elementar. A pressão 

do ar era mantida através de mecanismos hidráulicos, daí a sua designação. O 

órgão hidráulico rapidamente se difundiu entre as classes mais altas, ganhando 

preponderância relativamente aos outros instrumentos e passando a ser 

utilizado com frequência nos jogos dos anfiteatros e nos combates de 

gladiadores.  

Também Vitrúvio, em De Architectura (Livro X, Capítulo VIII), faz referência ao 

órgão hidráulico descrevendo a sua constituição e funcionamento: “Coloca-se 

numa base construída em madeira uma estrutura em forma de ara feita de 

bronze. Levantam-se à direita e à esquerda, sobre a base, umas réguas 

dispostas em forma de escada, introduzindo-se entre elas cilindros de bronze, 

tendo êmbolos de vaivém cuidadosamente afeiçoados ao torno com braços de 

ferro fixados na sua zona média e ligados às alavancas através de 

articulações, sendo os mesmos êmbolos envolvidos por peles com lãs” (figura 

n.º 5).   

O órgão hidráulico terá sido utilizado até ao final do século V da nossa era. Já o 

órgão pneumático, cujo ar era fornecido através dos foles, aparece referido 

pela primeira vez em Onomastikon de J. Pollux, de cerca de 120 d.C. Contudo, 

uma figura de terracota datada do século I encontrada em Alexandria, 

representando um tocador sírio com uma siringe cujo tubo de alimentação se 
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encontra ligado a um fole, é indicadora de existência anterior. Também um 

epigrama de Juliano, o Apóstata13, faz alusão ao órgão pneumático. Foi este 

tipo de órgão que mais se difundiu na Europa, visto ser mais leve e mais 

facilmente manuseável. 

   Por circunstâncias históricas muitos destes órgãos foram destruídos, não 

tendo sido possível aperfeiçoá-los e complexificá-los, atingindo-se um período 

de uma certa estagnação relativamente à evolução deste instrumento musical, 

que foi retomada nos séculos seguintes. No entanto, a tradição do órgão foi 

continuada no Oriente, nomeadamente no Império Bizantino. Este instrumento 

faz rapidamente parte da pompa imperial, participando nas cerimónias oficiais e 

nas próprias corridas. Muitos imperadores tornam-se grandes apreciadores da 

música do órgão, como é o caso do imperador Teófilo. O órgão é referido numa 

crónica do imperador de Bizâncio, Constantino Porfirogenetes, onde consta 

que foram recebidos, no palácio imperial, os embaixadores sarracenos ao som 

de três órgãos portáteis. Em 757, o rei dos Francos, Pepino, o Breve, recebe 

uma oferta de um órgão do então imperador de Bizâncio, Constantino 

Coprónimo VI, que teria como destino mais provável o palácio imperial e não 

uma igreja. Este acontecimento permite que o órgão surja na tradição 

ocidental. 

Já no ano de 826, Giorgius, um monge veneziano, constrói um órgão hidráulico 

para o rei Luís, o Piedoso, instalado no palácio de Aix-la-Chapelle. Devido a 

este monge vai-se conceber uma autêntica escola de construtores de órgãos. 

Este instrumento vai então generalizar-se pela Europa no final do século IX. 

A Igreja não aceitou prontamente o órgão, associando-o ao culto pagão de 

origem grega, contudo, o “rei dos instrumentos” como é designado, foi sendo 

progressivamente adoptado pelos eclesiásticos, estabelecendo-se em definitivo 

no culto litúrgico a partir do século X. Na sequência da propagação do órgão 

surgiram, nesta época, os primeiros tratados teóricos relativos à sua 

construção, nomeadamente sobre as dimensões dos tubos14.  

                                                
13 Juliano, o Apóstata, governou o império romano em meados do século IV. 
14 ARAÚJO, Teresa Alves. 1996. A Tipologia do Órgão na Obra de Frei José de Santo António 
Ferreira Vilaça, p. 4 a 6. 
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Até ao ano de 1100 os órgãos eram ainda difíceis de manejar. Ao organista era 

apenas possível tocar uma nota de cada vez, visto que era necessário utilizar 

ambas as mãos para accionar a barra correspondente a um jogo de tubos. Só 

recorrendo a um segundo executante seria viável fazer soar duas notas em 

simultâneo. A técnica do órgão foi, contudo, sendo aperfeiçoada ao longo do 

tempo, verificando-se características particulares e próprias de cada região, 

que se mantiveram.  

Uma inovação muito relevante foi a invenção das teclas semelhantes às 

utilizadas actualmente, excepto no tamanho, que veio facilitar o manuseamento 

do instrumento. Alguns autores consideram que, durante longo tempo, estas 

teriam que ser accionadas com os punhos fechados dado o seu peso. Sabe-se 

que no decurso do século XIII o teclado era consideravelmente mais leve e 

adaptado aos dedos, o que permitia a execução de passagens mais rápidas. 

Para além das teclas se terem tornado progressivamente mais pequenas e 

menos pesadas, foram-se introduzindo também as notas cromáticas cujas 

teclas, para de distinguirem das diatónicas, eram pretas ou castanhas. 

Foi nesta época (século XIII) que o órgão se vulgarizou na Europa. Este 

instrumento, já bastante evoluído, difundiu-se sob duas formas distintas: o 

órgão portativo – facilmente transportável a tiracolo – e o órgão positivo – de 

maiores dimensões, mais resistente e que assentava em mesas, arcazes ou 

armários15. O órgão portátil era um instrumento de tamanho reduzido, 

apresentava os tubos distribuídos por duas filas, alcançando a extensão 

máxima de duas oitavas. O fole, colocado na parte traseira do instrumento, era 

actuado com a mão esquerda enquanto a direita tocava as teclas. Um dos 

grandes virtuosos do órgão portativo foi o organista italiano cego Francesco 

Landini. Quanto ao órgão positivo possuía apenas um teclado, não incluía 

pedaleira e os foles eram accionados por outra pessoa, podendo o organista 

utilizar as duas mãos16. Para além do órgão positivo de mesa existia também o 

positivo de pé, de maiores dimensões, constituindo uma espécie de armário. 

                                                
15 VALENÇA, Manuel. 1987. O Órgão na História e na Arte. Braga: Franciscana, p. 43 a 56. 
16 HENRIQUE, Luís. 1988. Instrumentos Musicais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 
353. 
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Foi este tipo de órgão que mais se afirmou nas igrejas17. Do século XIV datam 

as primeiras caixas de órgão ou bufetes, com as fachadas decoradas que, não 

só embelezavam as igrejas e salas de concerto, como também serviam de 

caixas de ressonância para a mistura dos sons.  

Estes instrumentos são visíveis em várias pinturas da época. Fra Angelico 

(1387-1455) representou anjos tocando órgãos portativos, mas também Van 

Eyck (1385/1390-1441) (Retábulo do Cordeiro) e Hans Memmling (c. 1435-

1494) (Concerto dos Anjos) representaram órgãos portativos e positivos, nos 

quais é possível retirar informações sobre a colocação das mãos dos 

organistas. A dedilhação usual do teclado só foi modificada com J. S. Bach, 

que utilizava com igual desenvoltura todos os dedos da mão18.  

Os registos do órgão terão surgido possivelmente em Itália, no final do século 

XIV início do século XV, passando a ser possível ao organista seleccionar 

alguns jogos de tubos enquanto outros permaneciam em silêncio. Criaram-se 

ainda novos registos como é o caso das misturas. Surgiu também neste 

período, mais concretamente em 1511, um importante tratado sobre construção 

de órgãos: Spiegel der Orgelmacher und Organisten da autoria de Arnolt 

Schlick, resultando em grandes avanços técnicos: modernização do teclado, 

surgimento de uma enorme variedade de tubos palhetados, utilização de 

diferentes registos, aparecimento de registos que imitam o som de outros 

instrumentos e possibilidade de acoplamento de teclados. No século XVI vão 

surgir as primeiras escolas nacionais de construção de órgãos, que ao longo do 

tempo se vão individualizar19. Destacam-se a alemã e holandesa, a francesa, a 

inglesa, a italiana e a ibérica. 

                                                
17 “De início o órgão positivo era colocado no coro da igreja, para apoiar os cantores no 
cantochão [gregoriano]. Em breve alguns organistas começaram a colocá-lo perto do grande 
órgão, que nesse tempo estava geralmente na galeria da retaguarda ou lateral. Desta forma, 
tocando alternadamente num e noutro órgão, o organista podia tocar forte ou piano. Isto levou 
à conexão dos dois órgãos, criando-se uma secção de positivo, com o mesmo nome.” 
(HENRIQUE, Luís. 1988. Instrumentos Musicais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 353) 
“Quando a tribuna do Grande Órgão era sobranceira ao coro o Positivo podia tomar lugar junto 
dele, por trás das costas do organista. Devido a esta posição, na Alemanha, deu-se a esta 
secção mais tarde incluída no conjunto do órgão, o nome de Rückwerk, i. é, Positivo de 
costas.” (VALENÇA, Manuel. 1987. O Órgão na História e na Arte. Braga: Franciscana, p. 65). 
18 VALENÇA, Manuel. 1987. O Órgão na História e na Arte. Braga: Franciscana, p. 57 e 58. 
19 “Uma das famílias de organeiros mais antigas, que formou uma verdadeira escola, é a 
Antegnati, em Itália que esteve muito activa entre 1470 e 1642. Outra escola importante é a de 
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Gottfried Silbermann e Arp Schnitger foram os grandes construtores de órgãos 

alemães do século XVIII, “a idade de ouro desta nobre arte”20, tendo sido 

conhecidos por toda a Europa. Nesta época, os organeiros conseguiram aliar 

os avanços técnicos com as descobertas dos séculos anteriores. 

O grande prestígio na arte da construção de órgãos que se assistiu no período 

barroco, muito relacionado com J. S. Bach, vai-se perder na época posterior. 

Verifica-se, assim, um aumento da vitalidade do piano forte21 começando o 

interesse do público e dos próprios executantes a desviar-se para o piano. 

Desta forma, o órgão vai perdendo relevância como instrumento solista, 

desempenhando um papel cada vez mais secundário. No entanto, importa 

referir alguns compositores de excepção como Johan Michael Haydn, W. A. 

Mozart e L. van Beethoven. Apesar deste acréscimo da importância do piano e 

da orquestra, verificou-se, contudo, um aumento do mercado do órgão em 

igrejas de pequenas dimensões e alguns exemplares de grande qualidade 

foram ainda construídos.  

A Revolução Industrial também teve consequências na música e, mais 

concretamente, na construção de órgãos. Verificou-se, a partir dos anos 40 do 

século XIX, um florescimento da inovação por parte dos organeiros, procurando 

ir ao encontro das necessidades dos intérpretes, nomeadamente o auxílio à 

registação. Uma destas inovações foi o fole pneumático fabricado pelo inglês 

Charles Spackmann Barker, incluído pela primeira vez no órgão da Basílica de 

Saint-Denis em 1841 por Aristide Cavaillé-Coll, importante construtor de órgãos 

do século XIX. É interessante notar que “Os diferentes estilos de música 

                                                                                                                                          
Compenius, pertencente a uma família alemã de organeiros, activos na Dinamarca, durante o 
século XVI e XVII. Várias gerações desta família estiveram envolvidas na construção de 
órgãos, a ponto de Valença afirmar “que a arte da organaria se tornou um trabalho de carácter 
empresarial a partir do séc. XVI.”” (ARAÚJO, Teresa Alves. 1996. A Tipologia do Órgão na Obra 
de Frei José de Santo António Ferreira Vilaça, p. 8). 
20 PEREIRA, L. A. Esteves. 1974. A Organaria Portuguesa no Século XVIII. Braga, p. 3. 
21 Assim designado “devido à sua capacidade dinâmica que está associada à força com que as 
teclas eram pressionadas” (MENDES, Carlos Fernando de Andrade. 2007. O Órgão da Igreja de 
S. Luís dos Franceses, em Lisboa (Aristide Cavaillé-Coll, 1880-82) e a Arte Organística 
Francesa do Romantismo, p. 19). 
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composta para órgão reflectiam algumas características inerente à cultura 

própria de cada país”22. 

Com o romantismo vão verificar-se uma série de transformações, não só em 

termos de composição musical, mas também em termos de percepção da 

música do passado. “Por um lado, acentuam-se as tensões harmónicas, 

alarga-se a variedade de expressão, de estilo e o próprio rol de registos do 

órgão é alargado, o que vem criar novos problemas de interpretação e 

registação aos organistas. Por outro lado, e muito por responsabilidade de Felix 

Mendelssohn, o interesse pelas obras do passado, mais concretamente por J. 

S. Bach, é ressuscitado.” A contribuição deste compositor vai ainda mais além. 

“Com a composição dos seus prelúdios, fugas e sonatas para órgão, afeiçoou-

se ao instrumento e abordou-o com uma mentalidade romântica, associando 

formas tradicionais ligeiramente alteradas e uma nova linguagem”23. É 

necessário ainda salientar o contributo de Johannes Brahms, Anton Bruckner e 

Reger.  

O século XX caracteriza-se pelo retorno à estética e princípios utilizados na 

construção dos instrumentos nos séculos XVII e XVIII. Surgem assim órgãos 

neoclássicos e neobarrocos que conjugam os avanços técnicos dos séculos 

XIX e XX com as características sonoras dos séculos anteriores. 

 

Panorama Português: Órgãos e Organeiros 

À semelhança da tradição europeia, a arte organística em Portugal 

desenvolveu-se em íntima relação com a liturgia cristã. A música sacra foi 

incentivada nas sés portuguesas que utilizaram o órgão desde muito cedo. A 

documentação confirma a existência de órgãos ainda no período medieval 

tardio em Braga, Coimbra e Évora, existindo uma forte probabilidade de 

Alcobaça possuir um órgão desde o século XIII. É bastante provável que o 

                                                
22 MENDES, Carlos Fernando de Andrade. 2007. O Órgão da Igreja de S. Luís dos Franceses, 
em Lisboa (Aristide Cavaillé-Coll, 1880-82) e a Arte Organística Francesa do Romantismo, p. 5. 
23 MENDES, Carlos Fernando de Andrade. 2007. O Órgão da Igreja de S. Luís dos Franceses, 
em Lisboa (Aristide Cavaillé-Coll, 1880-82) e a Arte Organística Francesa do Romantismo, p. 
21. 
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mesmo tenha acontecido nas igrejas monásticas e colegiadas, que integravam 

coros nos actos litúrgicos24.  

   Foram possivelmente as influências vindas de Aragão que determinaram o 

início da arte organística portuguesa. Deste destino veio a rainha Santa Isabel 

que recebeu formação musical e a cultivou após o seu casamento com D. 

Dinis, responsável pela fundação da Capela Real, em 1299, a principal 

instituição musical durante os séculos XIV e XV. Também a infanta D. Leonor 

tinha a mesma proveniência. Integrava na sua comitiva de viagem um 

“tangedor de órgãos” que permaneceu longo tempo na corte portuguesa, Perr 

Met, para além do harpista Micholet de Netauvila. A primeira referência fiável à 

prática do órgão data de 1326 e corresponde a uma recepção sumptuosa na 

Sé de Braga, relativa ao novo arcebispado D. Gonçalo Pereira, com a 

participação do músico de órgãos, Mestre Afonso. Sabe-se também que, em 

1337, existia na Sé de Coimbra um mestre de órgãos de nome Estevão 

Domingues e que em Lisboa, em 1374, o mesmo cargo era exercido na igreja 

de São Nicolau por um tal mestre Garcia25.  

É sobretudo a partir do século XV que as referências relativas à música de 

órgão se avolumam, não só em capelas privadas como também nas principais 

instituições eclesiásticas. Na época dos Descobrimentos existem referências a 

órgãos que muitas vezes eram ofertas das embaixadas portuguesas. Um 

exemplar terá sido oferecido na Índia a Preste João, outros ao imperador da 

Etiópia pela embaixada de D. Rodrigo de Lima (1519). D. Fernando é 

acompanhado por um organista de nome João Alvares, numa expedição a 

Tânger em 1437. Conhecem-se também referências a organistas que 

actuavam em igrejas ou capelas particulares, como São Vicente de Fora, em 

1486, e na Capela Real de D. João II, em 1493. 

                                                
24 CARVALHO, António Manuel. 1999. O Cadeiral e o Órgão do Mosteiro de S. João de Tarouca: 
Contributo para a História da Música e da Arte Plástica na Ordem de Cister em Portugal, p. 62. 
25 BRITO, Manuel Carlos e CYMBRON, Luísa. 1992. História da Música Portuguesa. Lisboa: 
Universidade Aberta, p. 31 a 33. 
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Carlos Azevedo refere relativamente a estes instrumentos antigos que se 

tratavam fundamentalmente de órgãos portativos e positivos, utilizados 

habitualmente em festas e procissões, no sentido de acompanhar o canto26.  

Já no século XVI surgem uma série de oficinas de organeiros que se 

encontram a trabalhar no nosso país. Destaca-se o construtor de órgãos de 

Vila Real, Heitor Lobo, responsável pela construção do órgão da Sé do Porto 

(1537), possivelmente pelo da Sé de Évora (1544-1553) e pela reforma dos da 

Sé de Viseu e do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Deverão salientar-se 

também os nomes de Elias de Lemos, António Rombo, Copym de Holanda e 

Salvador Rebelo. Sabe-se que nas primeiras décadas do século XVI Lisboa 

contava cerca de cinquenta mil habitantes, vinte “tangedores de tecla”, 

dezasseis “violeiros”, três “carpinteiros organistas” e doze “carpinteiros de 

manicórdios”27.  

No século XVII a opulência musical era característica das grandes festas das 

catedrais e mosteiros. Muitos organistas estrangeiros, sobretudo flamengos, se 

deslocaram a Portugal. A estes juntavam-se mestres portugueses das 

principais escolas: Vila Viçosa, Coimbra e Évora. No período do domínio 

espanhol, com o empobrecimento do país empenhado na luta pela 

independência, verificou-se alguma estagnação na organaria portuguesa. 

Contudo, a recuperação económica do século XVIII, permitiu um retomar da 

construção dos órgãos, pertencendo os melhores exemplares ao reinado de D. 

João V e D. José I28. De facto, existe uma intensa actividade sobretudo no 

período compreendido entre 1740/1750 e 1830, tendo sido construídos ou 

ampliados um número significativo de órgãos nas igrejas portuguesas29. Por 

                                                
26 AZEVEDO, Carlos. 1972. Baroque Organ – Cases of Portugal. Amsterdam: Uitgeverij Frits 
Knuf, p. 7. 
27 Doderer, Gerhard. 1999. Os Instrumentos de Tecla e Corda em Portugal do Renascimento 
ao Romantismo, p. 35. 
28 PEREIRA, L. A. Esteves. 1974. A Organaria Portuguesa no Século XVIII. Braga, p. 5. 
29 Manuel Valença refere cerca de meia centena de órgãos neste período, entre eles: Senhora 
da Abadia, Sé de Angra do Heroísmo, convento de São Gonçalo e igreja de Santa Bárbara 
também de Angra do Heroísmo, igreja de São Gonçalo de Amarante, mosteiro de Arouca, 
convento de Jesus de Aveiro, Sé de Braga, igreja do Carmo, igreja de Santa Cruz, igreja 
Pópulo, igreja de São Vicente, Igreja dos Congregados, todos de Braga, Sé Nova de Coimbra, 
Santa Cruz (renovado), Santa Clara a Nova, Capela de São Miguel da Universidade, ambos de 
Coimbra, igreja matriz do Crato, Sé de Elvas, Sé de Évora, igreja de São Francisco também de 
Évora, Sé de Faro, igreja do Carmo também de Faro, mosteiro de São Salvador do Grijó, São 
Domingos, Misericórdia, convento das Dominicanas, Santa Marinha da Costa, todos de 



 
 Mafalda Brito  ::  pág. 

 

 
 

15 Revista Tritão  ::  n. 1  ::  dezembro de 2012 

todo o país houve uma vontade de enriquecer as igrejas com órgãos 

grandiosos. 

Dos organeiros, portugueses e estrangeiros, que mais pontuam o panorama 

português do século XVIII é necessário salientar Calisto de Barros Pereira, Fr. 

Simón Fontanes, Filipe e João da Cunha, Manuel Machado Teixeira de 

Miranda, pai de António Xavier Machado e Cerveira, Joaquim António Peres 

Fontanes, Francisco António Solla, Manuel de Sá Couto, Manuel Benito Gomez 

de Herrera, Sebastião Ciais Ferrás de Acunha, entre outros.  

O século XIX vai caracterizar-se novamente por alguma estagnação na 

construção de órgãos, sendo mais frequentes alterações pontuais em órgãos já 

existentes. No entanto, alguns foram construídos de raiz, como o órgão do 

Santuário do Bom Jesus do Monte em Braga, o da Sé de Viseu e o da igreja de 

Santiago em Tavira.  

No século XX continuou-se a construção de grandes órgãos. São exemplos o 

órgão do coro alto da Sé do Porto, concluído em 1985, o Grande Órgão da Sé 

de Angra do Heroísmo, finalizado em 1992 e o órgão da Sé de Leiria de 1997. 

Importa ainda fazer referência aos organeiros que se encontram actualmente a 

trabalhar em Portugal, tanto na restauração de órgãos antigos como na 

construção de instrumentos novos: António Simões, Dinarte Machado, Pedro 

Guimarães e Manuel dos Santos Fonseca30.  

 

Decoração das Caixas de Órgão 

A decoração das caixas dos órgãos dependia de vários factores como a 

existência de instrumentos semelhantes, próximos no espaço e no tempo, e 

                                                                                                                                          
Guimarães, Sé de Lamego, Sé de Lisboa, Santa Engrácia, São Vicente de Fora, igreja de São 
Roque, igreja Mártires, basílica da Estrela, igreja Paulistas, mosteiro do Lorvão, Santa Maria de 
Óbidos, Sé do Porto, igreja dos Carmelitas, São José das Taipas, igreja dos Clérigos, também 
do Porto, São Miguel de Refóios de Basto, Santo André de Rendufe, igreja de Santa Maria 
Madalena de Santo Tirso, igreja de São João de Tarouca, igreja de Tibães, Misericórdia de 
Viana do Castelo, igreja de São Salvador de Vilar de Frades, igreja de Santa Cruz de Vila 
Viçosa (VALENÇA, Manuel. 1995. A Arte Organística em Portugal – Depois de 1750. Braga: 
Franciscana, p. 100-205). 
30 VALENÇA, Manuel. 2006. Organística e Liturgia. Braga: Franciscana, p. 113 a 125. 
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razões de natureza económica e cultural. O órgão atingiu o seu esplendor no 

período barroco, assim como a arte da talha, dourada ou policroma, “a mais 

original manifestação artística portuguesa nesta época, (…)”31, expressa, para 

além das caixas de órgãos, também em retábulos, púlpitos, janelas, arcos, 

tectos e cadeirais. É concretamente no período joanino que a talha manifesta o 

triunfo total do barroco. São característicos deste período motivos decorativos 

que incluem conchas, leques de plumas, volutas entrançadas, palmas, frisos 

verticais de folhas e botões de plantas, grinaldas e festões de flores.  

As caixas de órgãos correspondentes ao reinado de D. João V consubstanciam 

toda a pompa e grandiosidade barrocas. Alguns exemplos ilustrativos são a 

caixa do órgão da Sé de Faro, pintada em 1750 por Francisco Cordeiro; a do 

órgão portátil da antiga capela de São Geraldo de Braga, de finais do séc. XVII 

e que se encontra actualmente no Museu da Sé de Braga; a do órgão portátil 

do Convento de Jesus de Aveiro, de 1784, relevante pelo exotismo dos motivos 

chineses sobre o charão vermelho, igualmente presentes na caixa do órgão da 

capela da Universidade de Coimbra, pintado em 1737 por Gabriel Ferreira da 

Cunha. 

Os atlantes transformaram-se num elemento decorativo muito característico no 

Norte do país, conferindo fantasia às caixas de órgãos. É o que se pode ver no 

conjunto de órgãos da Sé de Braga, um dos mais ostensivos de Portugal. 

Também a caixa de órgãos do Mosteiro de Arouca (1743) ostenta atlantes em 

meio corpo sustentando a tubagem.    

Importa fazer referência a Frei José Vilaça, beneditino que se destaca na arte 

da talha na segunda metade do século XVIII, responsável pelo desenho de 

várias caixas de órgão. O seu trabalho distinguiu-se pela inclusão de imagens e 

máscaras de figuras alegóricas, policromas ou imitando estátuas de mármore, 

anjos músicos e sátiros num estilo rico e vigoroso. As mais notáveis são as de 

Refojos de Basto e de Tibães.   

Com a chegada do neoclassicismo verifica-se uma tendência no sentido do 

aplanamento das formas onduladas das torretas, balcões e coretos. Surge 
                                                
31 BORGES, Nelson Correira. 1993. História da Arte em Portugal: Do Barroco ao Rococó. Vol. 9. 
Lisboa: Alfa, p. 47.  
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também uma nova característica decorativa: a utilização do latão a imitar o 

bronze, uma originalidade criativa portuguesa, que permitiu evidenciar os 

contrastes cromáticos dos interiores com o brilho escuro do pau-preto, como 

nos puxadores dos registos da igreja de s. João de Tarouca32.  

 

A Igreja de São Martinho de Sintra 

A construção da igreja de São Martinho deverá remontar ao século XII ou início 

do século seguinte. “Mais tarde, no alvor quinhentista, foi alvo de 

grandiloquente campanha manuelina e, depois, século adentro, sofreu 

trabalhos de beneficiação de gramática renascença de feição 

“chanterenesca”33. Contudo, o edifício ficou quase totalmente destruído com o 

terramoto de 1755, com excepção de algumas estruturas góticas que a 

restauração do século XVIII manteve. Nas Memórias Paroquias de 1758 

referentes a São Martinho, que se guardam no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo, pode ler-se que “S. Martinho [igreja] pelo terramoto geral de 1755 se 

arruinou de forma que apenas ficou algumas paredes, mas essas incapazes de 

poderem servir.” As obras de reconstrução do templo só tiveram termo no ano 

de 1773. Segundo nos diz Juromenha, após a catástrofe, os ofícios divinos 

seriam praticados nas casas do Marquês de Pombal, pelo menos até 1760, ano 

em que Sebastião José de Carvalho e Melo ordena que estes passem a ser 

realizados na igreja da Misericórdia também em São Martinho, entretanto já 

recuperada. 

No Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Sintra encontra-se um 

documento que refere: 

«Sendo presente a sua mag.de a Ruina com que Seachava a freguesia de São 

Martinho desta Villa e aindacencia com que actualmente se estão celebrando 

os Officios Divinos: He mesmo senhor servidor ordenar, que a dita freguesia e 

Suas Imagens passem para essa Igreja da Mizericórdia onde V. M.ces a 
                                                
32 BORGES, Nelson Correira. 1993. História da Arte em Portugal: Do Barroco ao Rococó. Vol. 9. 
Lisboa: Alfa, p. 47 a 63 e 123 a 147.  
33 CAETANO, Maria Teresa. 2003. Memória Histórica e Descritiva do Órgão de São Martinho, p. 
2. 
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admitirão, e seconservará emquanto senão reedifica a Sua Igreja Propria, não 

pondo embaraço algum a celebreção dos Officios Divinos, e actos Parochiaes. 

Deos guarde a V. M.ces Sitio de Nossa Senhora da Ajuda a 10 de Março de 

1760. 

Conde de Oeyras 

S. provedor, e Irmãos da Meza da Mizericórdia da Villa de Cintra». 

 

As obras de reconstrução da igreja tinham inicialmente ficado a cargo do 

mestre pedreiro Mateus Fernandes, como comprova um Instrumento de 

Contrato e Obrigação, de 16 de Agosto de 1764: 

«que na ocazião do terramoto do primeiro de Novembro de mil e setecentos e 

cincoenta e cinco, se aruinou totalmente a dita Igreja de Sam Martinho da Villa 

de Cintra e por a dita Bazilica ser obrigada a mandala reedificar de novo 

celebrou Escritura de Contrato com Mestre Matheus Fernandes de Freitas em 

que este se obrigou fazer toda a dita obra de empreitada e concorrer para ela 

com toda a despeza de Jornaes e materiaes, e tudo por preço certo de quatro 

contos e com mil reis». 

No mesmo documento consta que os paroquianos não estavam satisfeitos com 

o mestre Mateus Fernandes, oferecendo-se para efectuar a obra, e mais que 

fosse preciso, pela mesma quantia. Desta forma, o mestre pedreiro rescinde 

contrato relativo a esta empreitada, ficando a obra a cargo do Arquitecto 

Mateus Vicente de Oliveira. 

A data de finalização das obras é comprovada por um artigo de João Martins 

da Silva Marques publicado no Jornal de Sintra de 15 de Setembro de 1946, 

onde se refere que foi efectuado um pagamento a Joaquim José da Rocha pela 

execução da pintura do tecto da capela-mor, cujo recibo data precisamente de 

1773. Outros recibos existem datados do mesmo ano, como é o caso do 

trabalho de talha lavrado por José da Silva: 
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 «Este por mim feito em obrigo a satisfação da coentia de seis mil e coatro 

sentos reis que por este recibo acima consta no cazo que elle falte com a talha 

no valor da dita; e he verdade que eu os recebi da mão do Senhor Francisco 

Vieira com Thezoureiro da Irmandade do Santissimo Sacramento, e com 

procurador do tido os dei ao dito José da Silva mestre entalhador. 

Sintra 6 de Abril de 1773»34. 

 

O Órgão da Igreja de São Martinho 

Depois do templo reconstruído foi então tempo de enriquecê-lo com um órgão. 

De facto, o órgão era um instrumento musical que assumia um papel 

preponderante nos rituais litúrgicos em todas as ordens religiosas e clero 

secular. Segundo o Cerimonial Seráfico e Romano, de frei Manuel da 

Conceição35, escrito em 1730, “(…) o órgão é o instrumento mais próprio para a 

liturgia e também o mais necessário, pois que sem ele o louvor a Deus fica sem 

brilho. É o instrumento que dá maior suporte às vozes e mais as realça. O 

organista deve ter consciência da sua dignidade e preservar muito a sua arte 

cultivando-a inteligentemente, com modéstia, sem exibicionismo, evitando 

sempre a profanidade, quando actua na liturgia. (…)”36. 

O órgão, objecto deste estudo, situa-se no coro alto da igreja paroquial de São 

Martinho em Sintra, sendo pertença da Fábrica da igreja. Este instrumento 

encontra-se classificado como bem de interesse público pela Portaria n.º 

124/2004, publicada em Diário da República, II Série, n.º 16, de 20 de Janeiro 

de 2004. “A categoria de bem de interesse nacional, corresponde à forma de 

protecção mais elevada definida pela Lei de Bases do Património Cultural (Lei 

n.º 107/2001, de 8 de Setembro) para os bens culturais móveis, recaindo sobre 

                                                
34 AZEVEDO, José Alfredo da Costa. 1998. Memórias do Tempo. Sintra: Câmara Municipal de 
Sintra, p. 91 a 104. 
35 Franciscano que professou no convento de Évora onde ocupou o cargo de organista, tendo 
sido depois transferido para o convento de Xabregas, em Lisboa, onde dirigia o coro.  
36 FIGUEIREDO, Ana Paula. 2002. O Órgão da Igreja, in Monumentos. N. 17, p. 71. 
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bens cuja protecção e valorização represente um valor cultural de significado 

para a Nação”37.  

É um órgão positivo de armário do século XVIII, como nos indica a inscrição 

original no abreviador: “Este Órgão Fez Fontanes em Lix de Abril de 1776”. 

Existem vários organeiros com o apelido Fontanes activos no século XVIII, 

contudo, pelas características do órgão, nomeadamente a concepção original 

das corrediças e alguns pormenores na construção dos tubos, e pela sua 

datação, parecem não restar dúvidas que se trata de Joaquim António Peres 

Fontanes. Poucos dados são conhecidos sobre este mestre construtor de 

órgãos, sabe-se, no entanto, que se encontrava estabelecido em Lisboa em 

finais do século XVIII e princípios do século seguinte. Manuel Valença afirma 

que “O órgão que primeiro revela a sua actividade parece ser o que está no 

coro alto da Igreja de S. Francisco de Lamego, datado de 1791”38. Esta 

informação encontra-se actualmente desactualizada, visto que não só o órgão 

da igreja paroquial de São Martinho apresenta uma datação anterior, como 

existe ainda um exemplar, também positivo de armário, atribuído ao mesmo 

organeiro, no Museu da Música que terá sido efectuado entre 1780 e 1790. 

Desta forma, o exemplar de São Martinho parece tratar-se do primeiro ou, pelo 

menos, um dos primeiros construído por este organeiro. Muitos outros órgãos 

no nosso país são atribuídos a Peres Fontanes. Manuel Valença, partindo da 

informação de Dinarte Machado, refere e existência de um exemplar na região 

de Orense. E. Vieira atribui-lhe a construção dos grandes órgãos da capela-

mor da Sé de Lisboa (actualmente um destes exemplares encontra-se na igreja 

de Santa Engrácia), da igreja da Madalena e da igreja do Loreto. Três dos seis 

órgãos que constituem o monumental conjunto da Basílica de Mafra, 

construídos entre 1792 e 1807, recentemente inaugurados após restauro, são 

também da sua autoria. Os outros três são obra de António Xavier Machado e 

Cerveira. Nos Açores, mais especificamente na ilha Terceira (1793), em Ponta 

Delgada (1794 e 1797) e no Faial (1805) são também conhecidos órgãos de J. 

A. Peres Fontanes. A Sé de Castelo Branco foi igualmente dotada de um 

                                                
37 Informação cedida no Museu da Música relativa ao órgão de tubos de Peres Fontanes 
pertencente à colecção do museu. 
38 VALENÇA, Manuel. 1995. A Arte Organística em Portugal – Depois de 1750. Braga: 
Franciscana, p. 341. 
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Grande Órgão, de 1810, deste organeiro. O órgão positivo da Sé de Leiria, 

actualmente localizado na igreja da Nossa Senhora de Encarnação da mesma 

cidade, apresenta inscrição que confirma a autoria e a datação de 1813. O 

instrumento que pertence à igreja de Santa Iria da Ribeira de Santarém é 

também com forte probabilidade de Peres Fontanes. Muitos outros exemplares 

da mesma autoria se encontram pelas igrejas do nosso país. 

Dinarte Machado, conhecedor dos órgãos deste mestre, afirma que os seus 

instrumentos apresentam características muito particulares atribuindo-lhe a 

criação de um tipo regional de órgão designado por “órgão português”, distinto 

do órgão ibérico39.  

O órgão de armário da igreja paroquial de São Martinho pelas suas 

características apresenta influências da organaria flamenga e italiana da época. 

É certo que os organeiros da Península Ibérica estiveram em contacto com 

construtores de órgãos italianos e holandeses, contudo, existe uma estética 

própria do órgão ibérico40. Se é possível falar de influências dos organeiros de 

Itália e da Holanda no órgão da Península Ibérica é necessário ter em 

consideração que o órgão italiano ganhou em extensão devido à influência 

espanhola. Valerá a pena especificar algumas características dos órgãos 

italianos. Segundo nos diz António Manuel de Carvalho na sua Dissertação de 

Mestrado: “Os órgãos italianos dispunham de um só teclado, com cerca de 

doze registos e um pedal inclinado e muito curto com uma extensão de nove 

notas, além de uma pressão extremamente baixa fornecida pelos tubos 

cuneiformes. Os órgãos italianos caracterizavam-se pela fusão de sons, 

composições dos Cheios com registos da mesma família (os Principais), nunca 

com Bordões; os outros registos eram tocados de modo a que resultasse um 

todo homogéneo com o Cheio predominante. Outras particularidades: 

transparência, doçura, clareza, expressividade e calor. São pequenos 

instrumentos robustos e ao mesmo tempo doces, que inundam com a sua 

                                                
39 VALENÇA, Manuel. 1995. A Arte Organística em Portugal – Depois de 1750. Braga: 
Franciscana, p. 342. 
40 As características principais que distinguem o órgão ibérico são: a utilização, a partir do 
século XVII, do meio-registo, os jogos palhetados em chamada, ou seja, na horizontal e o uso 
muito mais frequente de registos especiais como aqueles que lembram brinquedos de crianças 
como tambores ou campainhas. (HENRIQUE, Luís. 1988. Instrumentos Musicais. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, p. 356 e 357). 
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sonoridade mesmo as grandes igrejas. Este tipo de órgão manteve-se até à 

primeira metade do século XIX”41.  

A caixa do órgão da igreja de São Martinho, muito despojada no exterior, é de 

madeira almofadada e lacada a castanho, com duas portas sem qualquer 

decoração. As portadas abertas revelam um interior pintado a vermelho e 

ornamentado com motivos vegetalistas a ouro e apontamentos de talha 

dourada representando acantos, dispostos nos espaços entre os limites 

superiores dos tubos e as extremidades da caixa, que enquadram os flautados 

da fachada, numa composição simétrica relativamente a um eixo vertical. A 

estrutura forma três nichos separados por quatro pilastras com fuste 

almofadado e com decoração fitomórfica, que assentam em falsas mísulas de 

talha dourada. O interior das portas apresenta uma decoração semelhante com 

duas rosetas douradas enquadradas por um friso com motivos vegetalistas sob 

fundo vermelho. A caixa do órgão é constituída por dois corpos sendo o cimeiro 

de dimensões mais reduzidas, o que lhe confere uma estrutura em L, e ainda 

uma boceta para albergar os tubos de maiores dimensões. Apresenta as 

seguintes dimensões: corpo inferior da caixa – 250 x 130 x 125 cm; corpo 

superior da caixa – 250 x 130 x 80 cm e boceta – 50 x 37 cm.   

O instrumento é constituído apenas por um teclado com 47 teclas (Dó1 a Ré5) 

capeadas em buxo, com oitava curta na primeira oitava da mão esquerda. As 

teclas pretas são de pau-santo com embutidos longitudinais de madeira de cor 

amarela. O teclado é do tipo suspenso e encontra-se ligado às válvulas do 

someiro através de tirantes, molinetes e abreviador. O órgão é composto 

apenas por um someiro onde se encontram distribuídos os jogos de fundo e os 

jogos harmónicos. Apresenta dois foles de aspiração, inseridos no interior do 

corpo inferior, sem contra-fole, sendo o sistema de tracção efectuado por 

correias puxadas por acção manual. Os dois foles são constituídos por cinco 

pregas e funcionam quando se puxam alternadamente as duas correias de 

couro, que contêm um punho de madeira – solução bastante original e muito 

rara nos órgãos ibéricos. De resto, o próprio Peres Fontanes a vai abandonar 

nos trabalhos posteriores. Uma das correias encontra-se actualmente 
                                                
41 CARVALHO, António Manuel. 1999. O Cadeiral e o Órgão do Mosteiro de S. João de Tarouca: 
Contributo para a História da Música e da Arte Plástica na Ordem de Cister em Portugal, p. 60. 
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danificada. Os pesos nos foles são esculpidos em pedra e ainda são os de 

origem e que efectuam a “pressão do vento”. O número de tubos é de 611 

existindo ainda na sua totalidade. Os tubos da fachada estão distribuídos por 

três secções, sendo os da zona central de tamanho superior e de maior 

diâmetro. Os 19 que a integram são construídos em estanho e são abertos. 

Existem também tubos em estanho tapados e tubos em madeira, colocados em 

disposição cromática no interior do corpo cimeiro da caixa. Os canos do registo 

ravecon encontram-se dispostos na horizontal e estão localizados no tecto da 

caixa. O órgão apresenta oito registos colocados todos do lado direito do 

teclado, sendo que um dos puxadores está deslocado relativamente aos 

outros, servindo para accionar os jogos de Cheios. Os puxadores dos registos 

são manípulos tradicionais torneados em pau-preto. 

Registação: Oitava Real, Cheio de 4 vozes, Cornetilha, Dezena e Dezanovena, 

Flautado de 6 tapado, Flautado de 6 tapado, D., Real Cheio, Flautado de 12 

tapado. 

 

As particularidades apresentadas por este instrumento, um dos primeiros se 

não mesmo o primeiro exemplar da autoria de Joaquim António Peres 

Fontanes, vão ser alteradas nos modelos posteriores. Importa referir, desde 

logo, o sistema duplo de corrediças que accionam os dois foles que vão ser 

substituídos por um fole em cunha e um contra-fole accionado por pressão do 

pé. O organeiro vai também eliminar a oitava curta, passando assim a primeira 

oitava da mão esquerda a ser completa; as corrediças vão ser inteiras, 

funcionando como registos partidos entre a parte grave e a aguda do teclado; o 

abreviador vai ser forrado com papel e os molinetes passam a ser metálicos. 

Os puxadores que accionam os registos são colocados de cada lado do teclado 

e são introduzidos pedais de comando para Cheios e Palhetas. 

No sentido de comprovar a evolução da técnica construtiva de Peres Fontanes 

centremo-nos no órgão da Sé de Leiria que, como já foi referido, se encontra 

actualmente na igreja da Nossa Senhora da Encarnação. É um órgão positivo 

de armário, à semelhança do da igreja paroquial de São Martinho, mas foi 
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construído numa data posterior, 1813, sendo já mais próximo do final da 

carreira deste organeiro, que terá morrido por volta de 1820. O instrumento da 

Sé de Leiria apresenta uma série de inscrições que, não só nos dão conta do 

construtor, como também dos vários restauros e reparações42. Este órgão de 

armário, igualmente composto por duas partes, situando-se na parte superior 

os sistemas de som e mecânico e na inferior um fole, que já não é de origem, 

apresenta uma fachada com um total de 17 tubos, organizados em três 

secções 6-5-6. Era dotado de uma persiana que lhe foi adaptada aquando do 

restauro de 1947, mas que foi retirada neste último de António Simões. Foram 

também colocadas, em 1995, as portas que o instrumento possuía 

originalmente. A caixa do órgão que apresentava uma pintura castanha 

encontra-se agora totalmente marmoreada e dourada com várias cores. O 

teclado, apenas um, não é de origem estando as teclas capeadas com plástico 

fino resultantes da restauração de 1944, e não possui oitava curta na primeira 

oitava da mão esquerda. Apresenta pedais de Cheios, que não se encontravam 

no órgão de São Martinho, a tábua de reduções ou abreviador é de madeira 

forrada a papel e contém molinetes de ferro. O número total de tubos é de 592, 

sendo que 539 são flautados e 53 são de palheta. O sistema de registos é de 

corrediças e os puxadores encontram-se divididos de cada um dos lados do 

teclado. 

Registação da mão esquerda: Flautado de 12 tapado, Oitava Real, Quinzena, 

Cheio 1.º 2F/3F, Cheio 2.º 3F, Fagote. 

Registação da mão direita: Flautado de 12 AB0, Voz Humana, Oitava Real, 

Flauta Doce, Cornetilha, Clarinete. 

Apesar de não se ter encontrado nenhuma referência a um órgão anterior ao 

de Peres Fontanes na documentação do cartório paroquial de São Martinho, 

seja relativa à reconstrução do templo seja nos inventários da época, é 

                                                
42 “Fabricado em Lisboa no ano de 1813 por Joaquim António Peres Fontanes”, “Reparado em 
1885 por Paul de Gras”, Reconstruído e modernizado em 1944, por Manuel V. Ferreira dos 
Reis, do Porto, por mandado do Exmo e Revmo Snr. D. José Alves Ferreira da Silva, Bispo de 
Leiria, e do Revmo Cabido, sendo Pároco o Cónego Dr. Sebastião da Costa Brites”, “A.C.L. 
1947 – Foi-lhe construída uma persiana na frente, comandada pelos joelhos”, “Restaurado por 
António Simões em 1995”.  
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provável que a igreja tivesse sido dotada de um exemplar em séculos 

anteriores, uma vez que era a paroquial mais importante de Sintra. No 

documento acima referido, que demonstra o descontentamento com o mestre 

pedreiro Mateus Fernandes, também não é mencionado nenhum instrumento 

musical. Os paroquianos insatisfeitos oferecem-se para fazer, pela mesma 

quantia, a obra e ainda: “caza da fabrica, Torre, Pia baptismal, capela mor com 

Sacrário, Cadeiras de Coro e todo o mais precizo, e não tinham dúvida a 

pagarem e abonarem no dito preço toda a despeza já feita na dita obra”.  

No Arquivo da igreja de São Martinho de Sintra encontraram-se várias 

referências a despesas com o órgão que nos indicam que, de facto, este 

estava activo pelo menos até 1866. No livro das Contas do Priostado da Igreja 

Matriz de São Martinho de Cintra ano de 1748 é referida despezas com propina 

do Orgam 006$400 relativa ao ano de 1776, ano que consta na inscrição do 

instrumento. No Livro das Contas da Fabrica da Igreja Matriz de São Martinho 

desta Vila, Cintra 10 de Março de 1775, são mencionadas inúmeras referências 

a despesas com um órgão até ao ano de 1866: afinação do órgão, concerto do 

órgão, moço do órgão, com quem puxou os foles pela Semana Santa, na 

véspera e dia de São João, na Páscoa, em dia de Corpus Christi, na festa do 

Natal, festas de Ano Novo, concerto da estante do órgão, concerto das tecollas 

do órgão, organista na festa do Natal e na festa da Concepção. 

Nos Livros de Receitas e Despesas das três Irmandades de São Martinho, a 

saber Fiéis de Deus, Santíssimo Sacramento e Santo André das Almas não se 

encontraram referências a órgãos relativas à primeira e à última. Contudo, 

várias despesas são visíveis nos Livros para o Diário de Receita e Despeza da 

Irmandade do Santísssimo da Freguesia de S. Martinho deste Villa de Cintra. 

No mês de Abril de 1864 encontra-se referenciada uma “Despeza com tres 

Padres, quatro muzicos, e organistas, e ornatos da Igreja na Semana Santa 

54$000”, já nos anos de 1855, 1858, 1859, 1860, a Irmandade efectua 

despesas com o novo irmão procurador, com a música e com um organista na 

Semana Santa. Também nos anos de 1844, 1847 e 1849 existem despesas 

com organistas. Recuando um pouco no tempo, o livro de receitas e despesas 

da mesma Irmandade com início no ano de 1726, contém despesas com Aq.m 

tocou o orgão nos anos de 1740, 1741, 1742, 1762, 1766, 1767, 1771, 1772, 
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1775, 1776, 1786, 1789 e 1798. As despesas anteriores a 1776 deverão 

reportar-se ao primitivo órgão de São Martinho e as datadas de 1762 a 1775, 

reportam-se, muito provavelmente, a um outro instrumento que existiu na Igreja 

de Nossa Senhora da Misericórdia, cujo corpo foi demolido no primeiro quartel 

do século XX. No sentido de confirmar esta hipótese consultou-se o Arquivo 

Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Sintra. Infelizmente não existem 

livros de inventários nos anos aos quais se referem as despesas, no entanto, 

No Livro dos Acórdãos da Misericórdia de Sintra n.º 18 1760-1766 refere-se a 9 

de Outubro de 1763 um pagamento ao organista José Rodrigues Maya pelo 

trabalho que tinha de tocar o órgão, referindo no entanto, que o instrumento 

seria do organista visto que a Santa Casa da Misericórdia ainda não possuía 

um seu. As despesas que constam no Livro da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento poderão ser relativas a um órgão portativo que não era pertença 

de nenhuma das igrejas mas que, em certas ocasiões, seria alugado e tocado. 

No Livro do inventário de todos os móveis e jóias pertencentes à Misericórdia 

de Cintra que existiam em 19 de Novembro de 1879, já refere, no entanto, a 

existência, no coro, dum órgão com estante. Também no inventário de 1899 se 

refere na igreja um orgam e bancada.  

 

Considerações Finais 

Cerca do século IX o órgão foi introduzido no ritual litúrgico da Igreja, 

enriquecendo os cânticos que passam a ser acompanhados pela sua 

sonoridade. De início seria um instrumento relativamente simples, com uma 

base de madeira, que servia de suporte aos tubos, a um teclado e a dois foles 

de dimensões reduzidas. Eram órgãos de tamanho pequeno e portáteis, 

utilizados em igrejas, principais capelas e procissões. Este instrumento foi 

sendo substituído pelo Positivo, de maiores dimensões, dando origem ao 

Grande Órgão, que surge nas catedrais a partir do século XIV, quando a arte 

organística começa a impor-se como independente. Ao longo do tempo foi 

adquirindo cada vez mais autonomia, deixando a sua função de mero 

acompanhante dos coros para passar a preencher os silêncios dos ofícios 

religiosos, daí resultando a criação de peças originais por parte dos 
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compositores. Como foi referido, os primeiros instrumentos eram compostos 

por um teclado apenas, mas a sua evolução permitiu-lhe passar a ter dois, uma 

pedaleira e mais do que um someiro, atingindo-se no século XVIII cinco 

teclados manuais. Estas características exigiram caixas cada vez mais 

complexas cuja função era exibir os tubos exteriores, proteger os interiores, 

suportar os teclados, os registos e a pedaleira e decorar os espaços onde se 

situava o órgão, usualmente junto do coro alto, de acordo com os elementos 

decorativos aí existentes.  

O órgão da igreja de São Martinho de Sintra é um positivo de armário de 1776, 

da autoria de um dos mais relevantes organeiros portugueses desta época, 

Joaquim António Peres Fontanes. É um instrumento da maior importância 

desde logo por ser um dos primeiros exemplares construído por este mestre e, 

desta forma, apresentar características muito particulares, que permitem o 

estudo do seu processo evolutivo já que foram preteridas pelo autor em órgãos 

posteriores. Assim, seria urgente o seu restauro, para preservação deste bem 

de interesse público e para fazer regressar à igreja de São Martinho a memória 

da sua sonoridade. 
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Figura n.º 1. Tubos de órgão, flautados e palhetados (HENRIQUE, Luís. 1988. 
Instrumentos Musicais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 346). 

Figura n.º 2. Esquema de funcionamento do órgão (Adaptado de LEIPP, E. 
1971. Acoustique et Musique. Paris: Masson, p. 255). 
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Figura n.º 3. Siringe ou flauta de Pã (VALENÇA, 
Manuel. 1987. O Órgão na História e na Arte. 
Braga: Franciscana, p. 43). 

Figura n.º 4. Cheng chinês (VALENÇA, 
Manuel. 1987. O Órgão na História e na 
Arte. Braga: Franciscana, p. 44). 
 

Figura n.º 5. Órgão hidráulico descrito por Vitrúvio (JACOB, Friedrich. 
1970. L’ Orgue. Lausanne: Payot, p. 11). 
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Figura n.º 6. Órgão da igreja de São Martinho, Sintra – Corpo superior. 

Figura n.º 7. Órgão da igreja de São 
Martinho, Sintra – Corpo inferior. 

Figura n.º 8. Órgão da igreja de São Martinho, 
Sintra – Parte de trás. 
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Figura n.º 9. Órgão da igreja de São 
Martinho, Sintra – Correias que accionam 
os foles. 

Figura n.º 9. Órgão da igreja de São 
Martinho, Sintra – Correias que accionam 
os foles. 

Figura n.º 9. Órgão da igreja de São 
Martinho, Sintra – Correias que accionam 
os foles. 

Figura n.º 13. Órgão da igreja de São Martinho, 
Sintra – Tubos interiores. 

Figura n.º 14. Órgão da igreja de São Martinho, 
Sintra – Tubos interiores. 

Figura n.º 9. Órgão da igreja de São 
Martinho, Sintra – Correias que accionam 
os foles. 
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Figura n.º 20. Órgão da Sé de Leiria – Pedais 
de cheios. 

Figura n.º 19. Órgão da Sé de Leiria – Primeira 
oitava completa. 

Figura n.º 17. Órgão da Sé de Leiria. 
Figura n.º 18. Órgão da Sé de Leiria – Corpo 
Superior. 

Figura n.º 15. Órgão da igreja de São Martinho, 
Sintra – Tubos interiores. 

Figura n.º 16. Órgão da igreja de São Martinho, 
Sintra – Foles. 
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Documento n.º 1. Espólio da 
Misericórdia, maço 2 (AZEVEDO, 
José Alfredo da Costa. 1998. 
Memórias do Tempo. Sintra: 
Câmara Municipal de Sintra, p. 93). 
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