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RESUMO 

A presente dissertação de mestrado em Museografia e Museologia tem como objectivo contri-
buir como fundamento para uma proposta de musealização da capela do sumptuoso Palácio de 
Oeiras do Marquês de Pombal, Conde de Oeiras, um espaço de culto, que entendemos como 
um grande contentor de valores, de costumes, de pessoas e de tradições. Elementos, todos eles 
patrimoniais imprescindíveis para a concretização do projecto defendido.  No entendimento do 
acervo arquitectónico, artístico e histórico, o palácio está intimamente relacionado com a obra 
de Sebastião José Carvalho e Melo, Ministro de D. José. 

Este trabalho de pesquisa resulta do gosto pessoal pela capela do palácio de Oeiras, em par-
ticular pelas artes decorativas, do manifesto interesse em empreender novas iniciativas  de 
divulgação do património artístico e aplicar os conhecimentos adquiridos no Mestrado em 
Museologia e Museografia.

Trata-se de um caso de estudo que analisa in situ  a obra atribuída do artista italiano Giovanni 
Grossi, tendo em conta a integração dos estuques nos espaços murais da capela, estabelece-
mos como estratégia, o estudo das características do seu trabalho. Consideramos os estudos 
científicos sobre a arte do trabalho de estuque, no âmbito das artes decorativas e comparamos 
edificações que apresentam o estuque ornamental como função decorativa nos seus interiores, 
cuja autoria tem sido atribuída ao estucador. Identificamos as técnicas do ofício da estucaria, 
modos e limites do seu uso no período rococó, durante o qual este foi bastante difundido.

Com base no estudo analítico do conjunto de estuques decorativos, equacionamos o seu signi-
ficado e função, apresentamos soluções que permitam um programa museológico e museográ-
fico, visando a salvaguarda, a preservação do património cultural e a criação de uma ferramenta 
pedagógica em torno da Educação Patrimonial e tem como público-alvo os normovisuais e os 
invisuais. Na proposta de musealização, para além das relações de apropriação e fruição que 
se estabelecem com distintos públicos procuramos contribuir para a diminuição da exclusão 
social e o acesso das pessoas com deficiência visual aos museus. 

Palavras-chave: Estuques Decorativos, Igreja-Museu, Educação Patrimonial, Invisuais.  
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ABSTRACTS 

This dissertation Museography in Museology and aims to contribute as a basis for a pro-
posed musealization Chapel of Oeiras sumptuous palace of the Marquis of Pombal, Conde 
de Oeiras, a place of worship, which we see as a big container values, customs, people and 
traditions. Elements, all assets essential to the achievement of the project defended. In the 
opinion of the acquis architectural, artistic and historical, the palace is closely related to the 
work of Sebastião José Carvalho e Melo , Minister of D. José.

This research results from personal taste by the palace chapel of Oeiras , in particular the 
decorative arts , the clear interest in developing new initiatives for the dissemination of the 
artistic heritage and apply the knowledge acquired in the Master in Museology and Museo-
graphy.

This is a case study which analyzes in situ the work assigned by Italian artist Giovanni Gros-
si, taking into account their integration in spaces stucco wall of the chapel, established as a 
strategy , the study of the characteristics of their work. Consider the scientific studies on the 
art of stucco work, within the decorative arts and buildings that have compared the orna-
mental plaster and decorative function in its interior, whose authorship has been attributed 
to the plasterer. We identify the technical craft of estucaria, modes and limits of its use in the 
Rococo period , during which it was widespread.
Based on the analytical study of the set of decorative plasters, equate its meaning and pur-
pose, we present solutions that enable a program and museological museum, aiming to safe-
guard the preservation of cultural heritage and the creation of an educational tool around the 
Heritage Education and has audience as the sighted and the blind. In the proposed museali-
zation beyond the relations of ownership and enjoyment that are established with different 
audiences we seek to contribute to the reduction of social exclusion and access for people 
with visual impairments to museums.

Keywords: Decorative Plasters , Church , Museum , Heritage Education , Blind .
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INTRODUÇÃO

O tema do presente trabalho centra-se na elaboração de uma proposta de musea-
lização da capela Nª Srª das Mercês do Palácio do Conde de Oeiras, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, Ministro de D. José. Este palácio, um exemplar da casa senhorial 
portuguesa do século XVIII, revela significativas influências italianizantes e francesas, perso-
nalidade, interesses, rigor e a determinação que o caracterizam o seu propretário. A sua decora-
ção é produto do cruzamento de diferentes culturas, reflectindo o gosto sofisticado e requintado 
da sua esposa, D. Maria Leonor Ernestina Eva Josefa e o profundo espírito religioso do seu irmão.  

As campanhas de obras foram promovidas no sentido de enfatizar a racionalidade do espaço exis-
tente: o arquitecto húngaro Carlos Mardel, com grande mestria adoptou as técnicas de interven-
ção na paisagem e de construção de jardins que, cem anos antes, André Le Nôtre, arquitecto de 
jardins na corte francesa de Luís XIV empregou nos parques de Vaux Le Vicomte1 e Versalhes. 
O carácter do espaço enquadrado na habitação, surge de uma condição material ligada à 
religião, ao culto mariano, ao Poder, a vivências públicas e privadas. 

Relacionando o passado, a memória histórica, tratamos a capela como uma extensão cénica 
para contar a história das diferentes artes. Na exploração do significado simbólico de ima-
gens religiosas presentes, conscientes que não raras as vezes nos situamos no domínio das 
meras hipótese e, considerando que a descrição requer sempre uma interpretação, elabora-
mos a identificação detalhada das figuras representadas, com intenção de efectuar uma apro-
ximação séria ao seu valor simbólico. A nível interpretativo não cremos, que as representa-
ções iconográficas possam ter sido escolhidas de forma aleatória, antes sim, obedecendo a 
um determinada propósito, a uma orientação na devoção dos fiéis. 

Na presente dissertação abordamos (de forma sumária) os contributos mais importantes, os 
pontos divergentes e comuns caracterizadores da arte aplicada no espaço interior e cuja im-
portância tem sido secundarizada relativamente a outros materiais, técnicas e revestimentos.
Com base na inventariação e historiografia das artes decorativas, equacionado o seu significado e 
função, a presente investigação culmina com a apresentação de um projecto museológico 
interactivo de forma a resgatar o reconhecimento, salvaguarda e preservação desse Patrimó-
nio Cultural, um conceito universalmente entendido por herança cultural, porque decorre da 
génese do homem, da evolução das circunstâncias históricas e ambientais.

1 O jardim de Vaux le Vicomte foi o primeiro trabalho do arquiteto André Le Nôtre (1613-1700). Execu-
tou e orientou os trabalhos dos jardins de Versalhes, sob as ordens de Luís XIV. São características do seu 
trabalho o padrão geométrico, as perspectivas gerais, a utilização de planos com fontes e estátuas. Criou o 
cenário imponente do Grand Siècle.
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1. Propomos a valorização o espaço e torná-lo um instrumento de comunicação que possa 
contribuir para estabelecer comportamentos de preservação e de transmissão intergeracional 
o entendimento da capela, dos elementos artísticos, das práticas do grande estucador Gio-
vanni Grossi.
2. Apresentamos soluções museográficas adequadas ao espaço físico da exposição concebido 
para ser acessível ao público em geral e a pessoas com deficiências visuais. 
A utilização de réplicas, são uma forma importante de ajudar a aceder e interpretar a informa-
ção, os materiais didácticos servem para facilitar a compreensão das peças ou do programa 
decorativo apresentado na capela. É possível o recurso dos materiais usados na obra original, 
uma mais valia pois pelas características dos mesmos, as réplicas das figuras de estuque de 
médio e alto relevo podem ser realizadas na escala correspondente ao objecto real para além 
de permitirem a percepção da textura, temperatura, volume, densidade, contrastes e porme-
nores.  

1. Justificação e Pertinência do Estudo 
Em relação ao nosso estudo, definimos como objectivo principal o projecto musealização e o 
estudo dos estuques da capela de Nossa Senhora das Mercês, trabalhos sem assinatura visí-
vel, e sem documentação que comprove a sua autoria, têm vindo a ser atribuídos a Giovanni 
Grossi, certamente a figura maior entre os italianos que trabalharam o estuque em Portugal. 

Para a compreensão objectiva e pormenorizada, esta dissertação apresenta-se organizado em 
dois volumes que nos pareceu pertinente e de fácil consulta. O primeiro é constituído por 
textos e pela bibliografia, o segundo por anexos que suportam as nossas afirmações - fichas 
de inventário e glossário que ajudará ao entendimento de termos específicos usados no texto, 
bem como diversos termos e palavras técnicas.
O volume um está organizado em quatro partes:
Na primeira, depois de enunciada a problemática de investigação, identificamos processos 
de pesquisa e o campo teórico de suporte ao projecto, começamos por definir e compreender 
o termo “estuque” e as suas várias aplicações ao longo dos tempos, os materiais e técnicas de 
execução bem como até o significado cultural, artístico e sociológico que esta manifestação 
representou em diversos períodos. Relativamente a Giovanni Grossi, definimos em traços 
largos a sua biografia e identificamos a tipologia das suas obras. Através do corpus artístico, 
enunciamos outros trabalhos classificados como seus ou da sua escola e com características 
técnicas e decorativas semelhantes à obra em estudo. Note-se, porém, que a nossa pesquisa 
visava simplesmente compreender o trabalho artístico atribuído ao estucador italiano e for-
necer possíveis caminhos de interpretação. Abordamos os materiais, ferramentas, utensílios, 
processos usados e acabamentos dos ornatos, que facilitará a apresentação das características 
dos estuques em gerais e particulares os realizados por Grossi.
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A segunda parte remete para a contextualização e enquadramento do monumento histórico. 
Partindo do princípio que as condicionantes urbanas e a necessidade de dominar as condi-
ções geotopográficas influenciaram a organização do modo de vida e da sociedade, antes de 
iniciarmos o desenvolvimento da temática central consideramos pertinente traçar um breve 
apontamento sobre o processo de formação do morgadio, o percurso construtivo dos dois 
núcleos do palácio, cuja ligação é estabelecida pela capela e o modo como se estruturou com 
a área de produção agrícola e recreativa. 

Na terceira parte é apresentada a capela de Nossa Senhora das Mercês, a sua descrição arquitectó-
nica e acervo. Partindo do registo sistemático e referenciado dos valores existentes, estudamos os 
estuques ornamentais, sempre com a intenção de tornar acessível aos visitantes o seu entendimento, 
as suas várias aplicações ao longo dos tempos, as técnicas de execução, , o seu significado cultural, 
artístico e sociológico. Procuramos expor o essencial, o que de mais expressivo e significativo a 
sua representação na capela nos transmite em termos de arte e de história. Interpretamos e relaccio-
namos o complexo discurso litúrgico onde se representam litanias, figuras da Igreja e respectivos 
símbolos com  a relação do ministro de D. José com a Igreja e com o Poder. 

Na quarta parte, apresentamos o projecto de Musealização da Capela, procuramos criar uma uni-
dade museológica que seja aplicada com competência formal possibilitadorad e desenvolver 
a face educativa da museologia, a prevalência do valor artístico e religioso do espaço, con-
ceitos e perspectivas a partir dos quais se fundamentam as igrejas musealizadas, e sustentam 
os intentos deste trabalho. 
Estruturamos uma proposta de constituir um núcleo museológico para avaliar a arte do estuque, 
para além de estabelecer  relações de apropriação e fruição com distintos públicos, procuramos 
realçar a importância da experiência estética ou a recepção por parte do público, incluindo os 
visitantes com limitações sensoriais, os invisuais em particular.
Na parte final apresentamos as conclusões.

2. Objectivo de Investigação e Metodologia de Trabalho
A metodologia de investigação pressupõe a pesquisa histórica e o estudo de caso, baseados 
nos métodos de análise da história e da sociologia da arte, numa abordagem interdisciplinar 
que analise o tema sob os vários aspectos da arte, história, estudos religiosos e museologia.
Seguindo a metodologia adoptada, relacionando o passado, a memória histórica teve como 
base três estratégias:
A primeira consistiu na recolha de informação. O contacto com a bibliografia constitui-se 
como parte de grande importância na nossa investigação. Apesar da colecção pombalina 
possuir um extenso espólio, carece porém de documentos especificamente relaccionados 
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com o Palácio de Oeiras e com as obras executadas na capela. Em virtude da enorme escas-
sez de fontes manuscritas e impressas, o  contacto com a bibliografia constitui-se como parte 
de grande importância na nossa investigação, razão pela qual consideramos como documen-
tação base uma compilação de manuscritos de autor anónimo, fac smile pela Câmara Muni-
cipal de Oeiras e elegemos como principal fonte documental a capela e tudo que ela contém.

Também a documentação científica se revelou insuficiente, procedemos à recolha bibliográ-
fica em torno de estudos efectuados sobre o palácio. Consultamos diversas obras inseridas no 
conjunto de publicações que centram a sua atenção na arquitecura, nomeadamente Solares 
Portugueses de Carlos Azevedo, A Casa Rural nos Arredores de Lisboa nos Séculos XVII e 
XVII de Vieira Caldas, na qual o autor desenvolveu uma apreciação da casa centro de uma 
unidade de lavoura, núcleo que agrega um conjunto de construções de apoio e arranjos paisa-
gísticos. O Morgadio e a Vila de Oeiras, História da Arte Moderna, de Maria do Ceú Sousa 
Gomes, uma obra que mereceu algum interesse da nossa parte, pois neste estudo a autora 
fez uma análise do desenvolvimento do concelho de Oeiras relacionando o com a figura do 
ministro de D. José. 

Com intuito de realizar a análise comparativa que visa a extrapolação de ideias para o pro-
jecto que propomos implementar, abordamos de forma sumária, a biografia de Grossi, o seu 
percurso artístico, no contexto mais geral, com identificação das características técnicas e 
estéticas do seu trabalho, cujas atribuições na maioria das vezes são baseadas ora na tradição, 
outras no exame estilístico dos especialistas. Desenvolvemos uma pesquisa das fontes docu-
mentais que permitissem efectuar uma aproximação ao autor dos estuques. Consideramos 
relevante a consulta da Colecção de Memórias relativas às vidas dos pintores, escultores, archi-
tectos e gravadores portugueses e estrangeiros que estiverão em Portugal do memoralista Cirilo 
Wolkmar Machado2, publicados em 1823, uma obra fundamental  por apresentar uma cro-
nologia e, por vezes, uma análise crítica das obras mais relevantes dos pintores, arquitectos 
e escultores em Portugal. O nosso trabalho beneficia dos estudos pioneiros realizadas por 
Flórido Vasconcelos que, em 1959, chamou pela primeira vez atenção para a importância 
do estuque de ornato no contexto das Artes Decorativas, bem como dos estudos que a histo-
riadora Isabel Mayer Godinho Mendonça3, tem desenvolvido  circunscrevendo as descrições 
2 MACHADO, Cyrillo Volkmar, Colecção de Memórias relativas às vidas dos pintores, escultores, architectos e 
gravadores portugueses e estrangeiros que estiverão em Portugal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922 (1ª ed. 
1823).
3 A historiadora de arte interessada por esta temática, é autora de diversas palestras, artigos e livros. Cf. MEN-
DONÇA, Isabel Mayer Godinho - Os Estuques Decorativos -  A Evolução das Formas (Secs. XVI a XIX), Lisboa, 
Principia / Nova Terra, 2009. “Um tecto quinhentista na capela-mor da igreja do convento de Santa Marta”, in 
Monumentos. Nº17, Lisboa: DGEMN, Setembro de 2002; Dos estuques do Palácio da Presidência da Repúbli-
ca, 2005; “Estuques Decorativos No Centro e Sul de Portugal- Elementos Para a Sua Caracterização”, Museu 
do Estuque, Museu Nacional Soares dos Reis, 2008.
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biográficas, artísticas e iconográficas, estabeleceu a ponte entre a produção escrita existente 
associada à temática, em particular aos estudos de Cirillo com os manuscritos inéditos por si 
estudados, caracterizou as tipologias de estuques em diferentes períodos, abordando “O que 
Cirillo não sabia sobre Giovanni Grossi e os outros estucadores suíços em Lisboa”4 , as mo-
tivações intrínsecas e a chegada a Portugal dos artistas italianos; consideramos também a 
dissertação de mestrado “Givanni Grossi e a Evolução dos Estuques Decorativos no Portugal 
Setecentista”5de Hélia Tomás da Silva, os estudos da historiadora permitem fundamentar 
contextualizar a obra ao artista por analogia com outros trabalhos realizados no período se-
tencista. Consultamos outros estudos dispersos que abordam a temática, contudo  não consi-
deramos pertinentes para este trabalho de investigação, pela dificuldade de coligir elementos 
que permitissem dar respostas válidas às questões que se levantavam

A segunda foi a consulta de fontes documentais manuscritas e impressas nos permitiram 
efectuar as abordagens a que nos propusemos, uma via essencial na nossa investigação, atra-
vés da qual nos orientámos no sentido da detecção de datas e autorias das obras realizadas 
no palácio de Oeiras a pedido de Sebastião Carvalho e Melo e seus irmãos, a partir da sua 
aquisição. Consultámos os centros documentais que estavam ao nosso dispôr, de maneira a 
conseguir alcançar os nossos objectivos. Os arquivos e bibliotecas que se revelaram como 
mais significativos foram: a Biblioteca de Oeiras, a Biblioteca Nacional de Lisboa, onde 
procedemos essencialmente à consulta de fontes manuscritas pertencentes à colecção pom-
balina; a Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian; a Torre do Tombo, onde consultamos 
o arquivo Histórico do Ministério das Finanças, algumas Chancelarias e o fundo da Junta do 
Comércio no período compreendido entre 1755-1833.

A terceira foi a realização do levantamento do acervo artístico da capela, tal como hoje existe, 
recorrendo à elaboração de fichas de inventário metodologicamente orientadas, nas quais fo-
ram registados elementos referentes à época, localização da peça, dimensões, descrição,  auto-
ria e estado de conservação, observações feitas após a consultas bibliográficas.

Realizamos também um estudo sobre as motivações dos encomendadores para a escolha do 
tema iconográfico da capela, criteriosamente escolhido por razões de natureza religiosa e ideo-
lógica. Para uma análise comparativa, desenvolvemos uma descrição histórica da utilização 
estuque ao longo dos tempos, um fio condutor que percorre os vários momentos que marcam 
4  MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho,  “O que Cirillo não sabia sobre Giovanni Grossi e os outros estucadores 
suíços em Lisboa”, comunicação no Congresso de História de Arte em Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa, 21/ Novembro/2012.
5  SILVA, Hélia Cristina Tirano Tomás da, Givanni Grossi e a Evolução dos Estuques Decorativos no Portugal 
Setecentista, Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro, Universidade de Lisboa, Faculdade de 
Letras, Lisboa, 2005, 2 vols. 
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a “história do estuque” até à acção dos artistas, inclusive os das chamadas “artes ornamen-
tais”, que nos finais do século XVII e durante todo século XVIII, assimilaram no âmbito do 
vocabulário, a delicadeza e o expressionismo do rocaille, para interpretar a estrutura dos 
edifícios e aplicar as artes decorativas emergentes.  

Atendendo à pesquisa levada a cabo sobre a capela do Palácio de Oeiras, na qual identifi-
camos e relaccionamos constantemente com a figura do Conde de Oeiras, definimos o projecto 
cultural - implementar um pólo museológico essencialmente destinado ao público invisual 
e cujo programa,  estruturado apartir da nossa pesquisa, conceptualmente é formado por três 
núcleos ou espaços fundamentais: “Núcleo Técnico Artístico” - “Núcleo de Artes Decorati-
vas“ e “Núcleo de Iconografia“. 
No âmbito do projecto, considerando a imensa informação disponível sobre Deficiência 
Visual, optamos por caracterizar sinteticamente esta tipologia de público limitado à trans-
missão de conhecimentos e sua aplicação, alargando a nossa reflexão para os recursos que 
possibilitam uma oferta pedagógica que ensina a ver, a pensar, e relacionar conhecimentos 
da história da arte para que a Museologia seja aplicada, com o objetivo de atingir, por meio 
da interpretação e uso do patrimônio cultural, o desenvolvimento social e o exercício da 
cidadania. 
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I. HISTÓRIA E TÉCNICA DOS ESTUQUES

1. 1. A Importância do Estuque - Origens e Evolução

A proposta de musealização da capela pertencente ao Palácio de Oeiras, surgiu como forma 
de preservar e requalifi car o espaço, lugar de intersecção de visões, interesses e poderes. 
Pese embora o nosso se debruçar sobre o projecto que pretendemos implementar, impôs-
-se espontaneamente como propósito imprescindível a investigação sobre os procedimentos 
tecnológicos e a necessidade de contextualização dos primórdios desta arte e a conjuntura de 
desenvolvimento, assimilação deste revestimento, os percursos e infl uências.

Fig. 1 - Painéis de estuque gravados com fi guras da mitologia maia esculpidos há mais de 2200 anos.1

A história do estuque, ao longo dos séculos foi assimilando estéticas, técnicas, modos de 
aplicação, de origens tão longínquas quanto diversas. O papel desempenhado na modelação 
de revestimentos em paredes e tectos remota à antiguidade como testemunham vários ob-
jectos descobertos em ruínas pré-históricas. O seu uso na arquitectura nasceu nas províncias 
orientais do Irão, e depois se espalhou na região da Mesopotâmia (em Elam no ano 2000 
a.C., era frequentemente aplicado do gesso como ligante de tijolos em vez de argila). Tam-
bém usado «no antigo Egipto, na Assíria com cal ou simples, a mistura era aplicada em pa-
redes, tectos   e mesmo em pavimentos. A técnica a primorou-se a partir do período clássico, 
na antiguidade grega. No século VII-VI a.C. no período helenístico, os túmulos eram deco-
rados com enfeites de estuque reproduzindo elementos arquitectónicos e fi guras pintadas.»

1  - Painéis de estuque gravados com fi guras da mitologia maia esculpidos há mais de 2200 anos, por volta do ano 
300 antes de cristo. Neles estão gravadas cenas incluídas no famoso livro de lendas maia, Popol Vuh. http://pt.euronews. 
com/2009/03/18/o-novo-tesouro-de-el-mirador/
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«Os romanos adoptaram a sua utilização em trabalhados de policromia artística ou lisa, 
como suporte decorativo em paredes e forros de tecto. Com diversas argamassas executadas 
in loco esculturas para cobrimento e acabamento de alvenarias em pedra, como pilastras e 
colunas, opções que Andrea Palladio em ”Descrição do “Tempio della Sibilla” na acrópole 
de Tivoli, refere o tempio é di pietra triburtina coperta com un sotilissimo stucco, one pare 
tutto fatto di marmo.»2 Com a queda do império Romano e a criação do império Bizantino, 
o estuque era menos usado na Europa Ocidental, contudo espalha-se a Oriente, atingindo a 
Pérsia e a Índia. 

Entre os séculos VII a XV surge novamente no Ocidente por influência dos árabes. Esta téc-
nica quase desaparece por completo período românico e do gótico, pois nesta época as artes 
decorativas estavam mais viradas para a escultura e o vitral.3 Durante a Idade Média, segun-
do Luís Figueiredo, à excepção dos trabalhos executados pelos árabes, o estuque  era um 
elemento de colocação específica: a ornamentação em gesso era usada entre os mosaicos 
das zonas superiores e os elementos pétreos da zona inferior das  paredes.

Na renascença italiana, sob a influência das grandes descobertas arqueológicas recomeça a ser 
utilizado na decoração grotesca e na molduração de pinturas a fresco. A ductilidade da arga- 
massa atríu inúmeros artistas, entre eles Rafael e Giovanni da Udine, referido por Vasari como 
o autor da descoberta da fórmula do vero stucco antico, uma argamassa que «contêm dois 
terços de cal e um terço de pó de mármore, aos quais se junta na ocasião de servir um pouco 
de gêsso, o bastante para fâzer presa na massa de rebôco, principalmente nas partes mais 
elevadas da ornamentação, que exige maior altura de massa.»4

Em Portugal, apesar da forte tradição nas artes aplicadas à arquitectura, por circunstâncias que de-
correm do uso de materiais como a pedra, o azulejo, a madeira, o estudo da evolução deste revesti-
mento não está conclusivamente sistematizado. Não há certezas sobre a introdução das técnicas 
de execução, julga-se que a utilização do gesso nos revestimentos e decorações interiores . O 
seu uso remota pelo menos à ocupação romana, conforme atestado por fragmentos em sítios ar-
queológicos. Na literatura portuguesa, a mais antiga referência relativa aos estuques que se conhece 
encontra-se na obra “Da Pintura Antiga”, escrita por volta de 1548 por Francisco de Holanda: «jun-
to ao grotesco é o fazer de stuque, a qual é pintura de baixo relevo feita do pó de marmore calcina 

2 PALLADIO, Andrea - I Quattro Libri dell´Architettura, Veneza 1570, lib. IV, cap. XXIII, p. 90.
3 SEGURADO, João Emílio dos Santos, Acabamentos das construções. Estuques e Pinturas, 6ª edição,  
Biblioteca de Instrução Profissional Lisboa, Livrarias Aillaud & Bertrand, Lisboa, s.d.
4 RIBEIRO, Paulo Pereira Malta da Silva, Estuques antigos: caracterização construtiva e análise patológica. 
Dissertação de mestrado em Engenheiria Civil, Instituto Superior Técnico – Universidade Técnica de Lisboa, 
Lisboa, 2000, pp. 1-152
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muito apurada e terra puteolana. É antigua pintura e muito frequentada delles (os romanos)».5 
A utilização do estuque, reporta-se essencialmente ao século XVI, uma situação poderá ter vários 
factores, entre os quais, o facto de Portugal não ter gesso, contrariamente aos casos de Espanha onde 
se localizam os mais  importantes depósitos de gesso da Península Ibérica. Sabemos pelo estudos de 
Flórido de Vasconcelos que «durante o período maneirista, os estuques decorativos adaptaram-se 
ainda às novidades decorativas trazidas pelas gravuras ítalo-flamengas que impuseram a moda da 
chamada “obra de laço”. Com origem provável nos pergaminhos e nos rolos que serviam 
de suporte a inscrições desde a Idade Média, este ornato foi desenvolvido em França na 
decoração do palácio de Fontainebleau (1528/1540) por Rosso e Primaticcio, alunos de 
Giovanni da Udine, expressamente contratados para o efeito por Francisco I. As grandes 
cartelas com os característicos enrolamentos, por vezes com faixas metálicas (as “bandas 
furadas”) e pregaria, conjugam-se com as figuras híbridas, os mascarões e os pendurados 
característicos dos grotescos».6

Reintroduzido com a arte manuelina, o revestimento mais antigo ainda existente encontra-se 
no deambulatório da Charola do Convento de Cristo, porém «durante o século XVI e XVII 
é no sul de Portugal, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora e Monte-Mor-o-Novo, Estre-
moz, entre outras localidades, que os estuques gozam de uma maior voga, tanto os que são 
aplicados interiormente nas paredes e abóbadas de tijolo, como exteriormente, em ornatos 
de fachadas ou em chaminés, principalmente no Algarve e no Alentejo»7. Na região alen-
tejana, «mais do que em qualquer outro caso, o trabalho de massa no Alentejo constitui 
uma solução economicamente viável para proceder à decoração de templos, casas e outras 
construções.»8 Nos distritos de Évora, Portalegre, na região de Tavira, em edifícios do final 
de setecentos, desenvolveu-se um tipo de trabalho que Paulo Varela Gomes denomina por 
decoração barroca alentejana, por que na maioria das vezes se traduz numa simples apli-
cação de motivos decorativos à fachada: «sem vontade ou capacidade de fazer ondular as 
massas ou os planos, os decoradores optaram por animar as linhas e especialmente a «linha 
do céu» dos edifícios, gosto que, mesmo sendo de origem estrangeira, se ajustava perfei-
tamente a velhas tradições nacionais – muito presentes, como veremos depois, no caso das 
Torres.»”9

5   VASCONCELOS, Florido de, Estuques decorativos do Norte de Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Centro Regional de Artes Tradicionais, Lisboa/ Porto, 1991, p.127.
6 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, “Estuques Decorativos em Portugal – do Manuelino ao Neoclas-
sicismo”, in Actas do I Encontro Sobre Estuques Portugueses, 22 de Novembro de 2008, Museu do Estuque, 
Museu Nacional Soares dos Reis, p. 36.
7 VASCONCELOS, Flórido de, Considerações sobre o estuque decorativo. in Boletim do Museu Nacional 
de Arte Antiga. Lisboa. 2, vol. 5, 1966, pp.34-44.
8 MACHADO, Cyrillo Wolkmar, Colecção de Memórias relativas às vidas dos pintores, escultores, archi-
tectos e gravadores portugueses e estrangeiros que estiverão em Portugal, Coimbra, Imprensa da Universida-
de, 1922 (1ª ed. 1823).
9 GOMES, Paulo Varela, A cultura arquitectónica e artistica de Portugal no Século XVIII, Lisboa,1988.
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No período barroco, surgiu o gosto pelo tectos estucados, uma adaptação a esta arte do modelo 
introduzido em Portugal, em inícios do secúlo XVIII, pelo pintor florentino Vincenzo Baccha-
relli e muito repetido a partir de então,10impôs-se ainda durante o reinado de D. João V com 
contributo de Luduvice, estucador alemão com formação italiana e introdutor em Portugal da 
estética de influência transalpina. Após o terramoto, nas novas construções, em vez das pesa-
das abóbadas em cantaria e das coberturas em abobadilhas de tijolo, optou-se pelos tectos em 
fasquiado de madeira, uma técnica construtiva já utilizada na primeira metade do séc. XVIII. 

Esta alternativa rápida e económica, servia de suporte a pinturas e a estuques ainda que este re-
vestimento já fosse utilizado na decoração das casas nobres, e espaços religiosos, porém sem 
a exuberância artística do estuque barroco que se fazia na Europa Central ou em Itália,11 esta 
tipologia artística em Portugal encontra estreita ligação com os artistas italianos estucadores 
e ornatistas contratados para projectar, executar e dirigir obras de ornamentação em aposentos 
e interiores. Durante o século XVIII para além do estuques de relevo e liso, stucco lustro, é 
usado com frequência o stucco marmo, scaiola, imitação de pedra e de madeira, sendo rara a 
igreja ou palácio que não possua no seu interior o revestimento integral de colunas, paredes, 
guardaventos, portas e janelas, efeitos cenográficos e ornamentações com características 
sofisticadas e delicadas.12 
Na opnião de Hélia Silva «quando fala do estuque como decoração privilegiada do barroco, 
Flórido Vasconcelos considera que em Portugal tal como na Alemanha, na Áustria ou na 
República Checa, é difícil a destrinça entre o Barroco e o Rococó, devido serem muitas das 
vezes “manifestações da mesma vontade artística, a que não é possível estabelecer limites ri-
gorosos, tão justapostos ou confundidos se encontram, tão integrados nas mesmas superfícies 
e volumes” Dos exemplos que nos foi possível observar chegamos à mesma conclusão: os 
ornatos são idênticos, o que se altera é algo muito subtil, há uma outra ambiência da qual se 
tem percepção mas que não é fácil de descrever»13

Neste período as oficinas que se articulavam com as novas necessidades ditadas pela urgência 
da reconstrução, procuraram soluções decorativas dinâmicas de custo reduzido e exequíveis 
num curto espaço de tempo. Estas permissas tornar-se-iam motivadoras do desenvolvimento 
das artes decorativas que possibilitavam definir e repetir de padrões: 
«referimo-nos sobretudo à necessidade de adaptar os esquemas compositivos a uma espaciali-
10  Sobre esta temática consultar, MELLO, Magno Moraes, A Pintura de Tectos em Perspectiva no Portugal 
de D. João V, Editorial Estampa, Lisboa, 1998, p. 114-119.
11 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, Estuques Decorativos em Portugal – do Manuelino ao Neoclas-
sicismo, in Actas do I Encontro Sobre Estuques Portugueses, Museu do Estuque, Museu Nacional Soares dos 
Reis , 22/Novembro/2008, pp. 34-49.
12   AGUIAR, José; Veiga, TAVARES, Martha, MENDONÇA, Isabel. Fingidos de Madeira e de Pedra, Breve 
historial técnicas de execução, de restauro e de conservação, Lisboa, Cenfic, 2001, pp. 1-88.
13 SILVA, Hélia, Giovanni Grossi e a Evolução dos Estuques Decorativos no Portugal Setecentista, Univer-
sidade de Lisboa - Faculdade de Letras, Mestrado em Arte, Património e Restauro, 2005, p.62 
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dade variada onde as pré-existências seiscentistas tinham uma enorme força, e à necessidade, 
absolutamente singular, de articular o estuque com a decoração azulejar. Embora com as suas 
especificidades, a talha, o azulejo e o estuque são meios de alteração espacial que, pelas suas 
capacidades cénicas, permitem elaborados enquadramentos arquitectónicos e cenográficos ins-
pirados num vasto número de estampas e gravuras provenientes da Europa e que eram interpre-
tadas e adaptadas aos usos pretendidos.»14 
Durante todo o século XIX a tendência neoclássica manteve o uso desta técnica, nos interiores 
e nas fachadas Arte Nova. Nas primeiras décadas do séc. XX, o estuque moldado foi suporte  
de decorações em que predominam os revivalismos. No decurso deste  século, considerado 
um ramo da construção civil, tornou-se vulgar na decoração de interiores. Actualmente na 
generalidade é produzido industrialmente, em série. 

1.2. Estuques e Estucadores  - Aspectos Técnico-Artísticos
Atendendo à pesquisa levada a cabo sobre a capela do Palácio de Oeiras, para o entendimen-
to do revestimento, é de importância fundamental o estudo das suas várias aplicações. Para 
apresentar as mais importantes técnicas utilizadas - estuques de relevo e liso, stucco lustro 
e escaiola.15 
Relativamente à terminologia que é aplicada, o termo que vem do italiano stucco,abrange 
uma diversidade de técnicas, a que correspondem diferentes expressões estéticas e artísticas. 
Sendo uma massa plástica e com elevado grau de maleabilidade e finura, que tem por base 
água, cal e gesso, à qual podem ser adicionada de outras substâncias como areia e mármore.
O conceito de Estuque, significa relevo ornamental e tem sido utilizado para descrever as 
técnicas que consistem em ligar numa argamassa gesso, cal em pasta e água de cola usada 
como um retardador para evitar uma secagem demasiadamente rápida e a aumentar a adesi-
vidade da pasta ao suporte, «mas em Portugal a estuque utiliza-se para caracterizar três técnicas 
decorativas diferenciadas:
•Base para pintura a têmpera ou óleo em paredes e tectos (figurativa ou ornamental); •Revestimen-

14 Cf. SILVA Hélia Tomás da, “Os estuques do salão nobre do palácio do Machadinho” in Rossio. Estudos de 
Lisboa N. 0, Gabinete de Estudos Olisiponenses, Lisboa, 2012; pp. 88-97; http://www.cmlisboa.pt/fileadmin/
Noticias/ficheiros/Revista_Rossio_Olisipografia_0.pdf, site acedido a 3/1/2013
15  Para obter informação mais pormenorizada sobre as técnicas de execução e os componentes das argamassas 
de estuque, devem conhecer-se a literatura de referência: Acabamentos das construções. Estuques e Pinturas 
de João Emílio dos Santos Segurado. Quanto às diversas técnicas de fingimento, Liberato Telles, em 1898,  no 
livro Pintura Simples, a Decoração na Construção Civil, registou em detalhe os diversos processos de pintura 
de fingidos. No âmbito do ofício de estucador, destacam-se três publicações, uma de carácter geral, de João 
Emílio dos Santos Segurado: Acabamentos das construções. Estuques e Pinturas, 6ª edição, Biblioteca de 
Instrução Profissional Lisboa, Livrarias Aillaud & Bertrand, Lisboa, s.d. e duas específicas, da autoria de Josef 
Fuller, (o escultor, e professor na Escola Industrial de Xabregas, na disciplina de Modelação e Ornato) denomi-
nadas Elementos de Modelação de Ornato e Figura e Manual do Formador e Estucador. Consultar  também 
Ignácio Gárate, Artes de la Cal, Didot, Madrid, 1993. 
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to de massas coloridas para imitação de pedra ou madeira; 
•Massas de gesso em composições relevadas, elementos volumétricos e escultóricos e modelados.»16

Para melhor compreender a composição e o modo de execução dos progrmas decorativos 
de estuques relevados, nesta investigação consultamos a literatura existente que nos leva a 
salientar as três diferentes composições assinalados por Gárate17: 
1. estuque fresco: gesso fino diluído em água de cola  permite obter um brilho semelhante 
ao da parafina;
2. estuque branco: gesso e cal apagada obtida através da calcinação de cristais de gesso;
3. estuque lustro: gesso e cal apagada com pó de mármore ou mistura de cal aérea em pasta, 
sem gesso, com o pó de pedra ou areia finíssima. 
Concluimos que independentemente da pasta que varia de acordo com as necessidades, a 
cal é o material de grande importância por conferir plasticidade à argamassa e porque ao 
endurecer com contacto com a humidade, aumenta a capacidade de resistência dos estuques.
Durante o século XVIII para além do estuques de relevo e liso, stucco lustro, é usado com 
frequência o stucco marmo, escaiola, imitação de pedra e de madeira, sendo rara a igreja ou 
palácio que não possua no seu interior o revestimento integral de colunas, paredes, guarda-
ventos, portas e janelas, efeitos cenográficos e ornamentações com características sofistica-
das e delicadas.18

O modo de execução da massa depende do tipo de trabalho a realizar, tendo sempre presente 
a permissa: a execução e aplicação deve ser efectuada cumprindo regras para que se possa 
obter massas consistentes e com boa capacidade pástica e resistência consoante as diferentes 
tipologias e técnicas decorativas. Assinalamos:
Estuque liso, aplicado num esqueleto de alvenaria rústica ou madeira, o que assegura a sua 
resistência e adesão à estrutura de suporte. A argamassa no esboço, ou primeira camada, é 
composta por duas partes de areia, uma de cal e meia de gesso; para o fundo liso, a segunda 
camada, as quantidades aumentam, nestas duas fases a massa na superfície é esboçada à 
talocha19 e terminada ou polida (brunida) com uma boneca de trapo embebida em pó talco, 
jaspe ou pedra-pomes, o que lhe confere um aspecto liso e brilhante. 

16  SILVA, Hélia Cristina Tirano Tomás da, Giovanni Grossi e a Evolução ..., Dissertação de Mestrado em Arte, 
Património e Restauro, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Lisboa, 2005, p.3.
17  GÁRATE, Ignácio, Artes de la Cal, Instituto Espanhol de Arquitectura/ Universidade de Alcala, Editora 
Munilla-Leria, Didot, Madrid, 1993, p.197. 
18   AGUIAR, José; Veiga, TAVARES, Martha, MENDONÇA, Isabel. Fingidos de Madeira ..., Lisboa, Cenfic, 
2001, pp. 1-88.
19 Talocha é uma ferramenta simples, uma pequena tábua de forma rectangular (20 x 30cm), a face plana ou 
levemente curva de um lado e travada com travessas do outro lado para não empenar) permite que as superfí-
cies fiquem bem desempenadas. 
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Estuque de baixo relevo, figura ou ornato que se levanta apenas ligeiramente do fundo e 
de Estuque de alto relevo, ornato esculpido que quase se separa da superfície. Consiste na 
modelação dos ornatos no próprio local, directamente na superfície e à mão livre. Nesta téc-
nica, «a composição da massa é diferenciada conforme os elementos são esculpidos in situ 
ou são corridos ou fundidos fora e depois de serem aplicados. Para executar os elementos 
de correr ou fundidos utiliza-se apenas gesso, pois geralmente os ornatos de maior volume 
necesitam ser mais leves.»20 A massa usada é composta de gesso misturado com pó de már-
more ou areia e cola que permanece mole o tempo suficiente para que possa ser trabalhada 
antes de ganhar presa e quando endurece torna-se tão sólida e resistente como uma pedra. 

No que se refere aos fingidos, o Stucco-Lustro e Stucco-Marmo que diferem essencialmente 
no modo como se executam. 
O Stucco-Lustro consiste na imitação de pedra natural, em geral mármore é executado 
sobre reboco liso (de cal e de areia finíssima, ou com pó de mármore), ou sobre estuque, 
pintando-se a fresco, ou a seco. No fim, a pintura era polida e brunida, podendo levar ou não 
um acabamento final feito com cera ou verniz adequado à imitação do pretendida.21 
O Stucco-marmo ou Scagliola, a “scagliola intarsiata,” em português o termo traduzido 
como Escaiola resume-se à imitação de materiais nobres, exóticos e valiosos, como madeiras 
e pedras, tartaruga. Esta tipologia aplicada em interiores e exteriores, sobre alvenaria, rebo-
cos, barramentos, surgiu Itália para se obter acabamentos particularmente delicados. A sua 
execução é a mais complexa por exigir o total domínio da presa da pasta, da conjugação dos 
pigmentos e dos tratamentos das superfície. 
Dependendo do material a simular  era realizado pela impregnação de pigmentos em diferen-
tes pastas moldável compostas por cal muito fina, pó de mármore, colas de origem animal e 
tintas em pó. Com a argamassa obtida eram feitas as placas por sua vez cortadas em faixas 
de 2 a 3 cm que depois de apertadas numa prensa eram aplicadas na parede. Uma vez endu-
recidas para o seu acabamento são desbastadas, limadas, lixadas e polidas com o auxílio de 
materiais como  pedra pomes, pedra da Escócia, pó de poteia, óleo de nozes e cera até atingir 
uma aparência muito semelhante ao marterial a imitar.22

Stucco antico, estuque antigo, usado na antiga Roma, muito diferente do estuque liso, ou 
da escaiola,  inicialmente foi usado como recurso mais económico do que a pedra acabou 
por ganhar escola como técnica do fingimento. Para executá-lo o estucador utiliza uma ar-
gamassa que «contêm dois terços de cal e um terço de pó de mármore, aos quais se junta na 
20 SILVA, Hélia, Giovanni Grossi e a Evolução ..., Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras, Mestrado 
em Arte, Património e Restauro, 2005, pp.62 - 85
21  AGUIAR, José; Veiga, TAVARES, Martha, MENDONÇA, Isabel,  Fingidos de Madeira e de Pedra, ..., 
Lisboa, Cenfic, 2001, p.27
22  Idem, p.27
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ocasião de servir um pouco de gêsso, o bastante para fâzer presa na massa de rebôco, prin-
cipalmente nas partes mais elevadas da ornamentação, que exige maior altura de massa.»23 

A execução dos elementos que ocupam espaço e se destacam da superfície lisa, produzindo 
um efeito plástico com contraste de luz e sombra, obriga à utilização de moldes, nos quais as 
formas estão em negativo vazadas e depois cheias com a massa de estuque. 
 No essencial para o trabalho “corrido”, como as molduras lisas, sem ornatos, cornijas, cima-
lhas, elementos que normalmente são feitos no local ou à parte e depois aplicadas utilizando 
molde em madeira, cércea, construído para o efeito  pelo estucador,  e assente entre duas 
tábuas laterais, trenó, ligadas por uma travessa para maior resistência e manter as peças na 
mesma posição. Durante o processo, o trenó corre ao longo da parede, em cima de uma outra 
tábua enquanto a cércea corta o estuque deixando nele gravado o perfil da moldura, no “ca-
minho” previamente aberto no gesso com uma faca, uma espécie de goiva em V, especial-
mente preparada para abrir os sulcos da moldura; o acabamento é realizado com ferramentas 
adequadas para pequenos acertos como corte de pequenas saliências ou costuras nas peças 
estucadas.
Focando os aspectos tecnológicos, no processo de estucagem, de um modo geral são neces-
sários poucos preparativos, os meios para trabalhar e executar os moldes de madeira e de 
cera, grude ou gesso utilizados na fundição de molduras, florões e outros elementos decora-
tivos são simples, contudo  «a estrutura de suporte dos estuques é um elemento fundamental 
na execução, pelo que a técnica construtiva das paredes e dos tectos tem enorme influência 
no processo de revestimento das superfícies»24 
Destacamos: 
- Paredes executadas em alvenaria - pedra, tijolo ou mista - com o primeiro revestimento 
com uma camada de argamassa, o segundo de estuque;
- Paredes executadas em madeira e paredes divisórias construídas por frontais, com rectân-
gulos travados por cruzes de Stª André preenchidos por alvenaria de tijolo, o revestimento 
é constituído por várias camadas de argamassa para regularizar e estabilizar as paredes.  Na 
época pombalina paredes apresentavam excelente  desempenho pois «os tabiques de madei-
ra, obtidos pela pregagem de um fasquiado sobre tábuas colocadas ao alto, sendo o conjun-
to revestido com barro ou reboco de argamassa de cal e saibro»25  funcionavam  interligadas  
com a gaiola  pombalina  e  os pavimentos do edifício. 

23  Idem Ibidem, p.27
24 SILVA, Hélia, Giovanni Grossi e a Evolução dos Estuques..., Universidade de Lisboa - Faculdade de Le-
tras, Mestrado em Arte, Património e Restauro, 2005, p.84
25 ANDRADE, Hugo Miguel Castro, Caracterização De Edifícios Antigos. Edifícios “Gaioleiros” - Facul-
dade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova, Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenha-
ria Civil, Reabilitação de Edifícios, 2011
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- Tectos de abóbadas de alvenaria - pedra, tijolo;
- Tecto de vigamento de madeira - fasquiado;
Tectos simples, tectos planos - o estuque fica preso ao vigamento do piso superior por sua 
vez, o fasquiado é pregado directamente sob o vigamento, um sistema utilizado na maioria 
das construções.

1.3. Giovanni Grossi - Artista Estucador 
A disseminação dos ofícios, contribuiu para a evolução de numerosas técnicas e utiliza-
ção de materiais como o pó de mármore, a cal, o gesso, areia bem fina, pigmentos naturais. 
Após o terramoto, não se tratando de uma nova técnica, a inovação revelou-se na «adap-
tação que se fez dos esquemas ornamentais internacionais à realidade social e artística por-
tuguesa deu uma especificidade muito própria à decoração em estuque deste período.»26 O 
recurso ao estuque decorativo, ganhou particular divulgação porque, para além da rapidez  
e economia de realização e ductalidade do material, respondia ao gosto já dominante nos inte-
riores quer civis, quer religiosos.

Tomando como referência o estudo da arte portuguesa, Cirillo Wolkmar Machado elaborou 
uma cronologia e análise crítica de obras de maior expressão dos vários estucadores italianos 
que residiram em Portugal nos anos subsequentes ao Terramoto, entre os quais eles Salla, 
Bill, Plura, Gomassa, com maior alusão a Giovanni Grossi, não só pelo reconhecido domínio 
técnico e valor artístico, mas também pelo inequívoco contributo que deu para a projecção e 
reinvenção desta arte. Segundo o memoralista, trabalhou como desenhador na corte de Madrid, 
mais tarde alistou-se no exército de Fernando V e, em 1748, envolveu-se num duelo com o so-
brinho do seu coronel, relacionando a sua vinda para Lisboa, ocorrida neste  ano com a acusação 
por esta morte. 

26 Cf. SILVA Hélia, “Os estuques do salão nobre do palácio do Machadinho” in Rossio. Estudos de Lisboa 
N. 0, Gabinete de Estudos Olisiponenses, Lisboa, 2012; pp. 88-97; http://www.cmlisboa.pt/fileadmin/Noticias/
ficheiros/Revista_Rossio_Olisipografia_0.pdf, site acedido a 3/1/2013

Fig.2 - Relevo reforçado na suspensão com pregos de ferro. (desenho da autora)
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No âmbito dos estudos realizados, Isabel Mendonça afirma que Grossi não nasceu em Milão mas 
sim na na cidade de Como, na freguesia de S. Maurício, na fronteira ítalo-suíça, uma região com 
tradição na formação de estucadores. Foi baptizado a 7 de Outubro de 1715 como Giovanni Maria 
Teodoro Grossi, oriundo de uma família com tradições nesta arte, aprendeu a modelar a cera e 
barro e foi para Espanha. Sem desprezar os registos do memoralista, esclarece esta versão roman-
ceada apresentada ao afirmar que o artista não pode ter trabalhado nos exércitos de Fernando VI, 
uma vez que este só subiu ao trono espanhol após a morte de Filipe V, ocorrida a 9 de Julho de 
1746: 
«a consulta do arquivo da igreja do Loreto (que congregava a comunidade italiana residente em 
Portugal)  revelou-nos que Grossi estava já em Lisboa em 1743, cinco anos antes da data adian-
tada por Cirilo para a sua chegada. Nesse ano encontrámo-lo referido no “Livro de Desobriga 
Pascal” desta igreja. Em 1743 vivia na paróquia de S. Sebastião, no ano de 1745 aos Remolares, 
na freguesia de S. Paulo, mudando-se no ano seguinte para S. Caetano aos Mártires»27

Certo é que com 29 anos fixou-se em Lisboa, onde foi protegido pelo seu primo, o comer-
ciante Domingos Lepori, com a sua ajuda, em 1745 conseguiu a importante obra do tecto 
da Igreja dos Mártires que realizou coadjuvado por Plura e Gommassa. Com efeito, du-
rante mais de trinta anos marcou o desenvolvimento da arte que acabaria por ser preponde-
rante na sua vida e carreira tendo realizado assinaláveis empreendimentos. Segundo a his-
toriadora, executou estuques que viriam a cair com o terramoto, sendo «provável que a sua 
primeira obra de estuque tenha sido a decoração do palácio do Provedor dos Armazéns, 
na freguesia de S. Sebastião da Pedreira, freguesia onde se fixou no início da sua perma-
nência em Portugal.»28 Nesta obra, colaborou com os artistas ornatista e figuristas Salla  
e Bill, com Plura e Gommassa,29 que Cirillo menciona como sendo “um mero ornatista”30. 

Grossi nas suas obras revelava minúcia, delicadeza e total domínio dos materiais e das várias 
técnicas de estuque liso, artístico e escaiola, o que lhe valeu a admiração e protecção do então 
ministro de D. José e um considerável número de encomendas. Conheceu Sebastião José Car-
valho e Melo através de Larre, o arquitecto francês servidor de D. João V e autor do projecto 
do Palácio de Vilalva, erguido em 1730 cujos interiores, após o terramoto foram beneficiados 
com os trabalhos do estucador e dos ornamentistas Biel e Gomassa.31

27 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho. Estuques Decorativos em Portugal..., in Actas do I Encontro Sobre 
Estuques Portugueses, 22/11/2008, Museu Nacional Soares dos Reis, p. 43.
28 Idem, p. 132.
29  PAMPLONA, Fernando de, Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses ou que Trabalharam em 
Portugal, Vol. IV, Lisboa, Livraria Civilização, 4ª Edição, 2000, p.51: Francesco GOMASSA, pintor ornatista 
italiano do séc. XVIII, discípulo de Grossi na escola de estucadores criada pelo Marquês de Pombal no Rato. 
30 MACHADO, Cyrillo Volkmar, Colecção de Memórias... , Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922 (1ª ed. 1823). 
pp. 215-216.
31 Palácio de Vilalva, projecto do arquitecto francês Larre, construído em 1730. Mais tarde, destinado ao 
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Outras obras se seguiram, «excessivamente protegido pelo marquês, que lhe dava, ou pedia 
que lhe dessem, a fazer todas as grandes obras que então se construíam que eram muitas, e 
pagas por altos preços»32, recebeu consistentes encomendas públicas e privadas, entre elas 
execução dos estuques do palácio de Oeiras e sua capela.

Segundo Cirillo, a relação ficou também marcada por uma ligação pessoal, casou com Rosa 
Bernarda, criada de Soror Maria Madalena, irmã do Marquês de Pombal, de quem teve 
quatro filhos nascidos entre 1765 e 1770, todos apadrinhados por membros da casa Pombal.  
Após o terramoto, uma nova vaga de estucadores e ornatistas da Lombardia e do Ticino vieram 
colaborar na reconstrução da cidade e contribuiram para a divulgação do gosto dos estuques de-
corativos. Cirillo refere que o trabalho colaborativo dos dois artistas, Toscanelli e Grossi, nos 
tectos de duas igrejas de Lisboa na capela da Igreja dos Terceiros de Jesus e no tecto da Igreja 
dos Paulistas, atribuindo os baixos-relevos como invenção de Toscanelli. A diversidade de 
técnicas interessava o estucador, que por diversas vezes associou-se a Pedro Chantoro e a 
Agostinho Guardi,33 o seu primo que dominava uma nova técnica de estucagem então em 
voga na Alemanha e Holanda, o estuque em fresco que, com uma  mistura de água de cola, 
permitia a obtenção de um lustro semelhante ao da parafina. 
Apesar da interesse e divulgação desta arte, a carência de artistas portugueses para executar os 
estuques era notória, tendo em conta esta lacuna, em 1764 por iniciativa do Marquês de Pombal, 
a Direcção na Real Fábrica das Sedas convida-o para mestre da Aula de Estuque e Desenho. 
É de supor que durante o período em que vigorou a Aula este tipo de trabalho atingiu o seu 
apogeu a nível decorativo. A formação de aprendizes teve início a 28 de Agosto de 1764 com 
«o ordenado de 600$000rs., devendo de ter sempre 15 discípulos...» entre os 10 e os 16 anos 
de idade, «a cada dos quais se arbitrou a gratificação diária de 100rs.»34 
Este tipo de formação foi uma inovação na preparação técnica e pessoal - os discípulos eram 
acompanhados durante cinco anos e no fim submetidos a um exame para receberem a carta de 
oficial. 
armazenamento do material de guerra e às oficinas para a fabricação de pólvora e fundição de artilharia por 
ordem do Marquês de Pombal - foi denominado por Real Arsenal do Exército. Em 1860 a propriedade da 
família Villava passou para José Maria Eugénio de Almeida, um dos sócios do “Real Contrato do Tabaco, 
Sabão e Pólvora”. Nos princípios de 1946 o Estado português adquiriu o palácio ao bisneto do reedifica dor, 
Vasco Maria Eugénio de Almeida, 2° Conde de Vilalva, e na altura mandou efectuar obras de beneficiação e 
de adaptação, tendo em vista a sua ocupação pelo Quartel-General do Governo Militar de Lisboa Desde 2006 
recebe o Museu Militar.
32 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho.“Estuques Decorativos em Portugal...” , in Actas do I Encontro Sobre 
Estuques Portugueses, 22/ 11/2008, Museu do Estuque, Museu Nacional Soares dos Reis, p.39.
33 PAMPLONA, Fernando de, Dicionário de Pintores ..., Vol. IV, Lisboa, Livraria Civilização, 4ª Edição, 2000, 
p.91: Guardi ou Guadri, estucador italiano do séc. XVIII veio para Portugal em 1755. Com Grossi, trabalhou em 
importantes obras de estuque, como os tectos das Igrejas de Jesus e dos Paulistas em Lisboa. 
34 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, “Estuques Decorativos em Portugal...” , in Actas do I Encontro Sobre 
Estuques Portugueses, 22/ 11/2008, Museu do Estuque, Museu Nacional Soares dos Reis, p.39.
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No sentido de os estucadores formados, várias medidas foram tomadas, entre elas salientamos 
a publicação a de 23 de Dezembro 1771 do alvará régio que proibia, sob pena de seis meses de 
prisão e 40$000 réis de multa, o exercício da profissão de estucador aos pedreiros, canteiros e 
moldureiros que não tivessem uma carta de exame, isto é, que não fossem estucadores oficiais. 
A morte de D. José e o consequente afastamento do Marquês de Pombal o cenário formativo 
alterou-se, data de 6 de Outubro de 1777 o fim da colaboração. Por não corresponder às ex-
pectativas economicistas a Aula de Estuque foi encerrada por determinação da Junta da Ad-
ministração das Fábricas e o seu ordenado foi suspenso. «Uma ordem impugnada pela Real 
Resolução de 14 de Dezembro de 1779. Porém, apenas em 1781, apenas com três alunos, a 
Aula de Estuque e Desenho foi extinta. 

Feito o balanço, durante os treze anos que esteve em funcionamento, foram despendidos 
15.496$475rs. 
«Após a queda do marquês de Pombal e o encerramento da Aula de Desenho e Estuque, foi 
permitido a Grossi, por especial favor, continuar a residir, a troco de uma renda, nas casas 
que ocupava na Praça das Águas Livres, pertencentes à Real Fábrica das Sedas. Faleceu 
cerca de dois anos depois, a 26 de Janeiro de 1780, tendo sido sepultado na igreja do Loreto 
com o hábito de S. Francisco (e não em 1781, como diz Cirilo).»35 
A escassez dos registos que chegaram até aos nossos dias não nos permite conhecer em porme-
nor o número de alunos e oficiais formados na Aula, todavia, autores como Isabel Mendonça, 
apontam Francisco José da Costa, Manuel Francisco dos Santos e Paulo Botelho, como artistas 
que deram continuidade ao trabalho desta escola/oficina.

35 Idem, p. 37

                             Fig. 3 - Real Fábrica do Rato ( Arquivo Fotográfico da C.M.L)
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1.4. Obras da autoria de Grossi ou da sua escola 
Os estudos anteriormente referidos e a informação dispersa que consultamos atribuem a Grossi 
e seus discípulos muitos dos estuques executados antes e depois do terramoto. Estas obras 
cada uma da sua forma, apresentam soluções estruturais e decorativas certamente trabalha-
das e orientadas pelo mestre adequadas à realidade e à exigência dos encomendadores.
Nas várias tipologias de espaços religiosos e civis que integram o conjunto de trabalhos estetica-
mente afi ns à obra do italiano, constatamos que adoptou o mesmo conceito de decoração com 
ornatos de grande riqueza visual em relação ao restante espaço valorizado pelo uso repetido do 
tema, fi guras centrais emolduradas por elementos decorativos da gramática arquitectónica (cor-
nijas, balaustradas, frontões, volutas, entablamentos), utilização sistemática de algumas opções 
decorativas, no desenvolvimento esquemas decorativos geométricos, ornatos de gramática 
rocaille, caraterizado por movimento dado por concheados, plumas, por elementos vegetalis-
ta fl amígeros e grinaldas de fl ores, ramos de palmeira, louros, conchas. Concomitantemente, ao 
nível da expressividade das fi guras representadas apresentam algumas semelhanças na ex-
pressão gestual  e corporal sendo os pormenores os principais reveladores de uma afi nidade 
de critérios utilizados nas suas elaborações. 
Podemos assim, de uma forma resumida, defi nir as 
caracteristicas das obras de Grossi: 
1 - Molduras compostas, com decoração assi-
métrica com elementos decorativos da cartela 
se misturam e confundem;
2 - Molduras compostas por elementos deco-
rativos de volumetria acentuada com cartela 
associada a plumas, grinaldas de fl ores, cabeças ala-
das de anjinhos;
3 -Molduras compostas enriquecidas com diversos or-
natos realçadas por elementos arquitectónicos.
 As obras do estucador italiano  caracterizam-se pelo 
estudo do espaço no qual o programa decorativo se dis-
tribui de acordo com uma lógica: a composição fl ui e 
desenvolve-se por eixos  

As obras de Grossi não raras as vezes são atribuídas 
a obras que o estucador não realizou. Isabel Mayer 
Godinho36,  sistematizou o corpus artistico do estuca-
dor e que apresentamos com a intenção de enquadrar 
a composição da capela.

36 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, Estuques Decorativos, A evolução das formas (séc. XVI a XIX), ob. cit

Fig. 4 - Moldura com elementos decorativos 

de volumetria acentuada. (desenho da autora)

Fig. 5 - Moldura composta com realçadas por 

elemento arquitectónico. (desenho da autora)
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Obras em espaços religiosos
•Igreja do Convento de São João Nepumoceno - tecto da Igreja; 
•Igreja dos Mártires - tecto da Igreja primitiva -  edifício de raiz seiscentista onde a força das 
linhas arquitectónicas dominava a delimitação do espaço, em 1748 ou 1749, Grossi coadju-
vado por Plura e Gomassa executou os estuques do tecto destruído em 1755 com o terramoto; 
•Capela da Ordem Terceira de São Francisco-a-Jesus, Lisboa; 
•Colégio dos Nobres,  Lisboa; 
•Capela de São Roque, no antigo Arsenal da Marinha, Lisboa; 
•Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha, Lisboa;
•Igreja de Santo Amaro, Oeiras; 
•Igreja de S. Paulo, Lisboa; 
•Igreja de Nossa Senhora da Quietação, Lisboa; 

•Convento de Nossa Senhora da Conceição do Monte Olivete, em Xabregas. Com as 
paredes do templo revestidas a azulejo, o tecto com figuras e legendas em relevo é apontado 
como uma das primeiras obras de Grossi. O convento era masculino e pertencia à Ordem 
dos Eremitas Descalços de Santo Agostinho (Agostinhos Descalços), também conhecido por 
Convento dos Grillos, foi fundado em 1664, pelo Pe. Manuel da Conceição com o apoio da 
rainha D. Luísa de Gusmão, de quem era confessor. Foi sujeito a variadas obras de recupe-
ração antes e depois do Terramoto.37

•Capela da Ordem Terceira de Nossa Senhora de Jesus38/Igreja de Nossa Senhora de 
Jesus, Lisboa, Mercês, (hoje inserida no Hospital de Jesus e anexa à igreja paroquial das 
Mercês) pela qual Grossi foi pago em 1758, conforme publicado por Henrique Pinto Rema.
Este trabalho distingue-se pela sua vasta decoração de figuras e ornatos de excelente qualidade 
que traduzem a grande mestria e domínio da técnica de trabalhar o estuque.

•Igreja de S. Luís dos Franceses, Lisboa;
As composições dos tectos das três igrejas, a de São Roque do Arsenal, a da Conceição Velha 
e a de São Luís dos Franceses foram realizadas durante o período em que funcionou a Aula de 
Estuque, mostram uma clara simplificação em relação aos tectos do período que antecedeu o 
terramoto. Do ponto de vista decorativo apresenta uma diminuição do número e qualidade dos 
elementos decorativos: desapareceram as elaboradas e inventivas cartelas de ascendente germâ-
nico, constituídas por elementos de concheados justapostos, que encontrámos tanto nos Paulistas 
como na capela da Ordem Terceira de Jesus, substituídas por outras mais contidas, próximas do 

37 Arquivo Nacional da Torre do Tombo http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=1375650, 19/08/2013
38 DGEMN, http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4945, 19/08/2013 
(IPA.00004945)
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rocaille francês, enquanto se repetem as plumas, as fitas e as grinaldas floridas.39

•Igreja do Convento dos Paulistas, (actualmente igreja paroquial de Sta. Catarina) 
- o edifício conventual40 com igreja com o terramoto ficou muito danificado. As obras de re-
construção foram concluídas em 1760. Os estuques do tecto no seu conjunto, pela volumetria 
acentuada das figuras são muito semelhantes aos realizados por Grossi na capela do palácio de 
Oeiras.

Espaços Civis
Nos espaços civis, pertencentes à aristocracia e à nova burguesia endinheirada  
Grossi, procurou criar decorações globais com a linguagem ornamental das cer-
caduras e cartelas a acompanhar a evolução dos estilos e dos gostos dos res-
tantes países europeus, da regência francesa ao rococó de influência germâni-
ca e austríaca. Nas composições cuidadosamente estudadas no seu conjunto,   
o estuque tornou-se omnipresente, dominando os interiores, nas salas de aparato e de músi-
ca, nos pequenos espaços íntimos, nas capelas, oratórios e nas casas de fresco, em íntima li-
gação com o azulejo aplicado em silhares, verdadeiros compêndios da vivência do dia-a-dia. 

•Palácio dos Carvalhos na rua do Século em Lisboa - Esta é uma construção solarenga que 
já existia no segundo quartel do século XVII, tendo sido ampliado e reedificado em meados 
do século XVIII. A pedra de armas com as armas dos condes de Oeiras, colocada sobre o 
portal de um pequeno pátio permite supor que essas obras foram realizadas até ao ano de 
1768, provavelmente datam desse período os estuques de com grande rigor estético e téc-
nico. Nas salas e saletas, todas comunicando entre si, os tectos completamente revestidos 
com decoração em estuque, apresentam composições com figuras aladas, ornatos do léxico 
rocaille e medalhões com bustos femininos.

•Casa do Veado, no antigo Jardim do Ultramar (do Palácio de Belém) - uma obra que tem sido 
referenciada como sua, porém esta atribuição tem suscitado algumas dúvidas pois pela sua tipo-
logia e técnica usada pouco se assemelha com outras obras do estucador. De qualquer modo, tem 
sido referenciada por se tratar de uma obra menos elaborada e de menor originalidade.
•Palácio Cabral, Lisboa; 
•Casa de Fresco do Palácio da Vila, Sintra; 
•Palácio do Provedor dos Armazéns, Lisboa; 
•Palácio dos Carvalhos, Lisboa; 

39 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, “Estuques Decorativos em Portugal...” ,in Actas do I Encontro Sobre 
Estuques Portugueses, 22/ 11/2008, Museu do Estuque, Museu Nacional Soares dos Reis, p.44.
40  Construído para a Congregação de S. Paulo da Serra d’Ossa em 1647 sob a protecção de D. João IV. 
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•Casa da Audiência do Ouvidor da Alfandega,  Lisboa; 
•Palacete José Maria Eugénio – A traça primitiva deste palacete de fachada elegante e sim-
ples, ao jeito burguês do século XVIII, é do arquitecto francês Larre, que veio para Portugal 
no tempo de D. João V. Nos tectos, paredes do vestíbulo e nas salas do primeiro piso, os 
estuque artísticos são atribuídos a Grossi e as ornamentações ao italiano Gomassa. 

•Palácio de Oeiras, no seu interior a organização planimétrica dos espaços foi valorizada 
com silhares de azulejos e ornatos em estuque de volumetria pouco acentuada, com tratameto 
perspectivado ou em trompe-oeil que oferece uma diversidade de planos destacando-se as 
salas da música e a sala de jantar. 
•Palácio da Rua das Janelas Verdes

•Palácio do Correio-Mor em Loures, foi construído de raiz, entre 1735 e 1750, por José 
António da Mata de Sousa Coutinho, o 6º Correio-Mor do reino. Pelos pormenores dos 
tectos estucados com elaboradas composições com quadraturas de enquadramento, cartelas  
com concheados de influência germânica, alegorias, bustos e cenas figurativas mitológicas a 
obra foi atribuída a Grossi. Relativamente a esta obra, Isabel Mendonça refere o interesse e 
importância dos estuques das quadraturas da Sala da Fama, sublinhando que estes obedecem 
ao esquema compositivo idêntico ao que encontrámos nos alçados laterais da nave da capela 
da Ordem Terceira de Jesus, comprovando a sua presença e a da equipa italiana que com ele 
trabalhou. 
•Salão Nobre do Palácio do Machadinho, Madragoa, Lisboa; 

Fig. 6- Tecto da sala do palácio de Oeiras (Foto da autora)
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II. O MARQUÊS DE POMBAL E A SUA QUINTA E PALÁCIO DE OEIRAS

2.1. Arquitectura do Período Pombalino
A habitação urbana ou rural pertencente à aristocracia ou à alta burguesia reformulou-se no sé-
culo XVIII com a intenção de procurar maior delicadeza e conforto. As tipologias habitacionais 
estabelecidas com D. João V e D. José adaptaram-se a novos contextos estéticos «’um tempo em 
que a arte entre nós não progredia, em que a nobreza habitava casarões com seus jeitos de con-
ventos d’egual padrão: as janelas gradeadas, as paredes pintadas de côres tristes...»1. 

As velhas construções aristocráticas e convencionais, rígidas e algo soturnas, cederam lugar a 
outras. « A casa nobre setecentista desenvolve-se horizontalmente, e esta tendência foi já notada 
nos arquitectos e construtores portugueses, que procuravam acima de tudo a estabilidade. São 
muito características, nesta época, as longas fachadas (…), e as casas adoptam geralmente dois 
andares. Todo o desenvolvimento se faz, portanto, em comprimento».2 Ganhou-se o gosto pela 
monumentalidade e pelas formas maciças patentes nos edifícios religiosos e civis, sem que isso 
signifique obrigatoriamente casas de grandes proporções. 

A arquitectura deste período, não se apresenta como uma alternativa “teórica” à barroca, situando-
-se entre um « produto de confluências internacionais várias, em que o ecletismo (que aparece na 
primeira tendência como justaposição do barroco e do funcionalismo) surge enquanto ecletismo 
decorativo – depois de um rococó nacionalista – e/ou a «mistura» tardo-barroca de todas as cor-
rentes do século XVIII».3 

Inspirada no rigor, reveladora de uma forte unidade programática com maior ou menor rique-
za de cantarias definidas nos alçados simples, anunciava também uma mudança associada de 
mentalidades aproximando-se à modernidade do norte da Europa no racionalismo, na frieza e 
na simplicidade das construções os prédios. A produção arquitectónica ficou marcada por uma 
vontade inovadora e diferenciadora no que se refere aos programas e linguagens adoptados por 
encomendadores, arquitectos, engenheiros e artistas que viram a sua importância profissional 
crescer devido à necessidade de reconstrução de uma grande parte da cidade, encontrando nes-
sa actividade, terreno propício para o desenvolvimento e afirmação de novas artes e técnicas. 
Exemplos são para além da Quinta de Recreio e Palácio de Oeiras, a Quinta de São João do Rio, 
no Dafundo, a Quinta do Correio–Mor, em Loures, o Palácio dos Patriarcas, em Santo Antão do 
Tojal, a Quinta dos Pintéus, em Loures ou a Quinta dos Azulejos, no Lumiar. 
1 “O Marquez de Pombal (A propósito da sua Estátua)” in Ilustração Portuguesa, III ano, 15 de Janeiro de 1906, p.38
2 AZEVEDO, Carlos de, Solares Portugueses, Introdução ao Estudo da Casa Nobre, Lisboa, Livros Horizon-
te, 1969, pp.77-78
3 GOMES, Paulo Varela, A Cultura Arquitéctonica e Artística em Portugal no Século XVIII, Lisboa, Edito-
rial Caminho, 1988, p.14
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Após o Terramoto a cidade estruturou-se como um organismo que se pretendia funcional, 
organizou-se ou reorganizou-se coerentemente manifestando uma preocupação estética de uni-
formidade das ruas e fachadas dos edifícios: «A uniformidade das construções, permitindo a 
repetição dos modelos (balaustres para as varandas, molduras de portas e janelas, pilastras,) 
eram fabricados, segundo dimensões e formas programadas o que permitiu construir em gran-
des quantidades, sem limitações dos locais a que se destinava».4 

A reconstrução está associada à organização, ao método, à eficiência, à segurança: «se todos já 
conheciam a marca do estadista, foi a partir de então que Carvalho e Melo a soube afirmar 
como primeira figura do Governo (...) O Ministro tomou providências de governo, que posta 
de imediato em execução levaram a reconstruir Lisboa»5. Tornou-se necessário a organização 
duma grande oficina que tudo coordenasse - a Casa do Risco das Reais Obras Públicas, espé-
cie de quartel-general que comandou todas as operações. O Ministro de D. José contou com 
arquitectos e engenheiros experientes, destacamos, Reinaldo dos Santos, Manuel Caetano de 
Sousa, Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, a quem a tradição tem atribuído 
a autoria da “gaiola”, estrutura em madeira, constituída por prumos e travessanhos, ligados de 
forma a permitirem certa elasticidade em caso de sismo, possibilitando a resistência da estrutura 
do telhado e do solho.

A memória histórica da arquitectura da segunda metade do século está relacionada com  o conceito 
de funcionalismo, com a novidade simbólico-decorativa dos repertórios de estuque e azulejos. 
Com intenções postas em prática à força de leis, «o próprio azulejo, conhecido por “azulejo 
pombalino”, regressou ao tipo “padrão” do século XVII, para poder ser produzido em gran-
des quantidades, sem limitações dos locais a que se destinava.»6, « (...) foram inventados para 
os prédios pombalinos edificados durante a reconstrução da Baixa de Lisboa, destruída pelo 
terramoto de 1755. Como o desenho dos novos azulejos respeitaram objectivos de produção 
em série e de funcionalidade que informavam a reconstrução de Lisboa e a operacionalidade 
dos engenheiros militares empregue nestes trabalhos, respeitando o pensamento iluminista do 
Marquês de Pombal.»7

A organização espacial aproveita o estuque para articular os conceitos em voga, com a novidade 
simbólico-decorativa valorizada com ornatos de volumetria acentuada do estilo rocaille e trata-
mento perspectivado dos repertórios de estuque e azulejos.

4 MOITA, Irisalva, “O Terramoto de 1755 e a Reconstrução de Lisboa”, in Catálogo da Exposição Lisboa e 
o Marquês de Pombal, Museu da Cidade, Lisboa, 1982, p.28.
5 SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal - 1750-1807, vol. 6, Editorial Verbo, 1981, p.28
6 MOITA, Irisalva, “O Terramoto de 1755...”, in Catálogo da Exposição Lisboa e o Marquês de Pombal, 
Museu da Cidade, Lisboa, 1982, op. cit, p.28.
7 ARRUDA, Luisa, “As figuras de convite em Portugal e no Brasil”, in Revista Oceanos, nº 36/37 Março 
1999, p.135
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2.2. Quinta de Recreio e Agrícola de Oeiras - Enquadramento Urbanístico

Em Portugal à semelhança das villae italianas, dos châteaux e mansões espalhadas pelos 
espaços rurais dos diversos países da Europa, desenvolveram-se propriedades senhoriais, 
quintas de recreio, quase sempre residências secundárias, locais para onde os seus proprie-
tários se deslocavam quando queriam mudar de ares, para vigiar a sua produção agrícola 
ou ainda quando queriam fugir de uma peste que ameaçava a cidade.8 Estas diferenciam-se 
dos modelos europeus por possuírem uma originalidade que advém de uma curiosa inde-
pendência em relação ao desenho do espaço e da existência de um programa iconográfico  
e recreativo, por alguns historiadores caracterizado como genuinamente português. Conjun-
tos pertencentes a burgueses endinheirados, a nobres, ao clero seduzido pela importância e 
multiplicidade de lugares criados com a instituição do Patriarcado e a letrados que ascendiam 
socialmente e que não raras as vezes, por desempenharem funções junto do monarca também 
dispunham de aposentos no Paço Real.9 

Nas quintas de recreio construídas ou remodeladas no século XVIII, verificou-se uma integração na 
área agrícola de elementos recreativos, a casa raramente atinge proporções monumentais - a tran-
sitoriedade oferecida pelos arranjos vegetais conciliava-se com o gosto português pelo efémero, e 
pelo uso da água em efeitos mais complexos, embora não ponha de parte o tanque tradicional10 - o 
tratamento da água era feito por massas, culminando na cascata, que chegam a possuir dimensões 
espectaculares, como as cascatas do palácio de Oeiras, do palácio de Queluz ou da Real Quinta 
de Caxias. O palácio que Ana Cristina Leite classifica de insignificante, modesto,  porém  a 
quinta contígua que lhe pertence é grande, nela «avultam obras de arte grandiosas. Em parte 
é plana e em outra é montanhosa; na planície estão os jardins, pomares e ruas de bosque; 
nos montes cultivam-se cereais, o que lhes dá, depois das ceifas, aspecto árido e monótono, 
que singularmente contrasta com os arvoredos, jardins, lagos, e outras graciosas constru-
ções que se estendem às suas faldas».11

8   CALDAS, João Vieira, A casa rural nos arredores de Lisboa nos séculos XVII e XVIII, FAUL, 1987, pp.34-35
9  Idem, pp.35-36: Algumas destas durante o século XVIII beneficiaram de alterações e melhoramentos duran-
te, resultado de uma favorável conjuntura financeira do país devido as remessas de ouro do Brasil e à mudança 
de gosto introduzida por D. João V e pelo desenvolvimento da moda barroca. Estas consequências foram mais 
acentuadas na quintas de recreio do que nas residências urbanas.
10 CALDAS, João Vieira, CALDAS, João Vieira, A casa rural ..., FAUL, 1987, op. cit.,  p.34
11 A Real Quinta de Caxias (inclui o paço e quinta) estrategicamente situada frente à barra do Tejo foi tra-
çada para uma estadia esporádica da corte e dos príncipes. A construção, foi iniciada pelo infante D. Francisco, 
filho de D. Pedro e D. Maria Sofia de Neuburgo. Sobre a temática cf. LEITE, Ana Cristina: Trata-se de uma 
interpretação portuguesa do Potager du Roi de Luís XIV, distinguindo-se pelo sábio ordenamento da paisagem 
com planeamento agrícola das produções e adaptabilidade ao tipo de solos que apresenta. Na realidade é o 
tratamento formal dos jardins, verdadeiros espaços lúdicos onde jogos e espectáculos de índole cultural como 
o teatro, música e bailado se desenvolviam como autênticos salões ao ar livre, enquadrados com equilíbrio en-
tre os terraços ajardinados que marcam a diferença desta quinta que dispunha de um sistema de planeamento 



36

FUNDAMENTOS PARA UMA PROPOSTA DE MUSEALIZAÇÃO DA CAPELA DE Nª SRª DAS MERCÊS DO PALÁCIO DO MARQUÊS DE POMBAL EM OEIRAS

Comparando estas quintas, os seus jardins racionais, com estátuas, fontes e cascatas, estas asseme-
lham-se pelo requinte e combinação de elementos decorativos importados e autóctones, não raras 
as vezes integram vastas zonas agrícolas e matas de grande primor decorativo, como na 
quinta do Calhariz em Sesimbra, do Bom Jardim em Belas, da Lapas em Torres Vedras, do 
Paço dos Henriques em Alcáçovas  
e a quinta da Mitra nos arredoras de Évora. 

Nestes espaços  onde se idealizavam verdadeiras obras experimentais e arrojados projectos no 
campo das artes e das ciências, dando expressão às necessidades de ostentação do poder e da 
posição social dos seus proprietários já vinha do século XVI, artistas e artífices «executaram e 
distribuíram fontes, tanques, muros de suporte e de vedação, mirantes e atalaias, oratórios e 
capelas, aquedutos, pombais, portões, latadas, moinhos, azenhas, poços, e noras, falcoarias 
e outras gaiolas, a par de latadas, sítios de merendas e casas de fresco, recintos para o jogo 
da bola, labirintos de buxo, além do jardim presente em quase todas.»12 
No Norte, alguns desses espaços denominados por solar eram quase sempre locais de habi-
tação própria, como o solar dos Biscainhos em Braga, dos finais do século XVIII, da casa de 
Vila Flor, em Guimarães e da quinta do Visco. 

O território do actual concelho de Oeiras13 foi durante séculos uma região de grandes recur-
sos agrícolas. Terra de cereais e vinhas, a maioria das suas povoações situava-se no interior, 
longe da costa, devido à insegurança causada pelos constantes ataques dos corsários, sendo 
Paço de Arcos a única povoação importante do litoral oeirense com origem num pequeno 
povoado agrupado em torno de quintas e hortas onde se cultivava a cereais e vinha.

Na segunda metade do século XVIII, seguindo uma política de interesse pela valorização 
do rio Tejo, outras zonas ganharam grande impulso. O vale do rio em direcção a oeste foi en-
riquecido com quintas de recreio, continuando uma linha de desenvolvimento iniciada no século 
XVII, que ao abrigo dos sistemas defensivos da Restauração tornavam mais seguro o litoral e 
desincentivavam a pirataria e as frequentes pilhagens na barra do Tejo. 

agrícola das produções e a adaptabilidade ao tipo de solos revelador de um sábio ordenamento da paisagem 
e de uma subsequente cultura e conhecimento agronómico, o mesmo sistema de planeamento usado na quinta 
de recreio e agrícola do conde de Oeiras.
12 . “Quintas de Recreio (Breve introdução ao seu estudo, com especial consideração das que foram ordena-
das durante o século XVIII)”, in Bracara Augusta (Actas do Congresso A Arte em Portugal no século XVIII), 
1973, pp.321-330.
13 Os limites do concelho eram bem diferentes dos actuais, dele fazendo parte somente a actual freguesia de 
Paços de Arcos e parte do território agora definido pelos limites das freguesias de Oeiras, Porto Salvo, Barcare-
na, Queijas e Cruz Quebrada/Dafundo Cf. ADRIÃO, Alexandra Antunes, O Palácio dos Anjos e a Arquitectura 
de Veraneio em Algés, Câmara Municipal de Oeiras, 2004, p.25-26
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De importância capital, a Torre do Bugio, cuja construção só foi finalizada no século XVII, vi-
giava e defendia o porto de Lisboa. Nesse período as construções de palácios e quintas de 
recreio multiplicaram-se. Alguns destes edifícios destacam-se pela importância que tiveram 
no desenvolvimento e estabelecimento de uma relação equilibrada entre os espaços de prazer 
e aqueles correspondentes à propriedade agrícola. 

A intervenção de Sebastião José Carvalho e Melo, donatário do concelho e grande produtor 
agrícola, promoveu um ordenamento da paisagem, e o reforço da segurança no litoral. A 
existência de um importante porto fluvial nesta região central, era naturalmente um factor 
importante no ponto de partida e de encruzilhada de influências culturais e arquitectónicas. 
Dois anos depois do terramoto, a 13 de Julho de 1759, D. José concedeu-lhe o título de conde  
Oeiras, como prémio pela acção reconstrutora de Lisboa. 

Acrescida a preocupação com o ordenamento do território, a 7 de Junho desse mesmo ano 
emitiu o foral que definiu a malha urbanística o lugar de Oeiras elevado a Vila, a localidade 
«situada na Província da Estremadura, e Patriarcado de Lisboa. Sua altura do Pólo lhe 
quase a mesma da Cidade de Lisboa, vem a ser de 38 graus e 43 minutos de Latitude, e 9 
graus e 15 minutos de Longitude: segundo a Carta Geográfica de J. B. Hommani, e a Taboa 
das Latitudes, e Longitudes de M. Pimentel».14

A cidade de Lisboa era o maior centro de consumo de bens produzidos nas zonas agríco-
las da margem do Tejo, o escoamento destes bens pela sua quantidade, fragilidade, e dada a 
falta de vias terrestres capazes, era feito por via fluvial,  meio de transporte mais fácil e rápido  
e razão da eleição da povoação de Paço de Arcos como entreposto fluvial de destacada importância.
O aumento do movimento de tráfego marítimo, justificando em 1774 a construção de vários arma-
zéns com capacidade para guardarem os bens produzidos nas quintas e reguengos do concelho, e de 
um cais de pedra em Paço de Arcos. A construção deste porto permitia escoar com maior facilidade 
as mercadorias, interessava principalmente ao conde de Oeiras. A relação era de “mutualismo” 
uma vez que o elevado volume de produção das suas quintas permitiam também manter o seu bom 
funcionamento.15 

14 Cf. AAVV, Memorial Histórico ou Colecção de Memórias sobre Oeiras, I Volume, Oeiras, Câmara Muni-
cipal de Oeiras, 1982, p.85
15 SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal, vol.VI, Lisboa, Editorial Verbo, 1881, ob. Cit, p. 232
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2.3. O Palácio - Arquitectura e Intervenções

Neste contexto, nos primórdios do surto construtivo decorrente do fenómeno da vilegiatura 
marítima na orla do Tejo, o morgadio ganhou uma nova característica e função com a cons-
trução do palácio16, meio urbano, meio quinta. A sua edificação é indissociável da história 
económica e social desta região e, do momento político dos seus novos proprietários. 
Um projecto iniciado a 9 de Setembro de 1676, quando Sebastião José Carvalho e Melo, avô do 
futuro Marquês de Pombal, comprou em Oeiras uma azenha com três engenhos de água e duas 
atafonas. 
Com os novos donos, o morgadio adquiriu uma outra leitura. Os três irmãos herdeiros, congre-
garam esforços e rendimentos para o desenvolvimento da quinta de recreio, tornando-a numa 
grande propriedade reveladora de diversas influências artísticas. 

O palácio de Oeiras situa-se numa posição dominante relativamente ao Vale da Ribeira da 
Laje e à paisagem. Na propriedade de quatrocentos hectares, apenas dez foram destinados a 
áreas recreativas, sem no entanto existir uma separação estanque entre espaços agrícolas e 
de lazer, sendo a transposição de um espaço para o outro efectuada quase naturalmente pela 
presença de portões ou simplesmente pela modificação de vegetação. 

Na opinião do arquitecto Ribeiro Telles, este foi o elemento fundamental que determinou  
o traçado dos diversos elementos da composição, por outro lado responde ao condicionalismo 
geológico do local dominado por uma falta de orientação aquando da implantação do primeiro 
núcleo do edifício e constitui motivo determinante e lógico para o traçado do segundo núcleo. 
A  área da quinta desenvolveu-se no eixo paralelo e perpendicular ao vale: da varanda do 
palácio, do lado sul, abre-se a  panorâmica do vale da Ribeira da Laje até ao mar, do terraço, 
do lado norte, estendem-se os terrenos que formam a propriedade de Pombal. A cascata dos 
poetas e a escadaria principal desenvolve-se de acordo com o eixo perpendicular à Ribeira 
da Laje; no eixo perpendicular situa-se a quinta de cima.17

Afirmação exuberante do  século XVIII europeu,  «um perfeito exemplar do gôsto do século XVIII, 
tanto nas suas graças como nos seus defeitos (...) tem terraços, escadarias de dois lanços, pavilhões, 
mansardas abertas na telha mourisca, portão brasonado; e imponência, grandeza... »18 exemplar da 

16 Monumento nacional classificado pelos decretos de lei nº 30 762 de 26 de Setembro de 1940 e nº 39 175 
de 17 de Abril de 1953, o Palácio e Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal está localizado na freguesia 
de Nossa Senhora da Purificação em Oeiras.
17 Cf. TELLES, Ribeiro, “Jardins do Palácio dos Marqueses de Pombal”, Oeiras, in Architéti, A.5, Nº25, 
Junho 1994, p.56-61
18 Cf. GOMES, Maria do Ceú Sousa, O Morgadio e a Vila de Oeiras, História da Arte Moderna, Oeiras, 
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arquitectura palaciana de carácter lúdico e utilitário, manteve-se fiel a uma tradição portuguesa 
que produz desde o século XVI espaços caracterizadas por uma harmonização de funções utili-
tárias e de recreio com um acentuado aspecto naturalista e bucólico. Continha grandes espaços 
onde se cultivavam vinha e árvores de fruto, terras de olivais e de lavoura, na chamada Quinta 
de Cima, onde havia uma extensíssima rua de loureiros e buxos, amoreiras, ulmeiros, choupos 
e faias, se fazia a produção dos bichos-da-seda para a qual o conde mandou fazer uma grande 
casa que continha sete andares de prateleiras, feitas de canas, em que criavam os insectos.
E não raras as vezes as suas portas se abriram para receber a família real e mem-
bros da corte.  «No verão de 1774, D. José I adoeceu, depois de um insulto apo-
pléctico que o acometeu e lhe deixou a boca torcida. O dartio tomava-lhe o rosto,  
pelo que se pensou nas águas do Estoril para remédio. Foi El-Rei, pois hospedar-se em Oeiras, no 
palácio de Marquês de Pombal, por lhe ficar mais perto do que a Ajuda. E diariamente em côche, se 
fazia transportar às Termas da Poça.»19 

Nesse ano as festas de Oeiras foram presididas pela família real, com toda a pompa «tendo acor-
rido ali toda a nobreza, que pelo rei D. José e a rainha D. Mariana Vitória foram recebidos no 
Palácio Pombal, onde se realizou o beija-mão, sobre o trôno mandado construir pelo Marquês 
de Pombal, cujo dossel foi feito com damascos de Itália com ornatos do estilo D. João V».20 A 
Quinta foi palco de importantes cerimónias, de acontecimentos lúdicos e económicos entre os 
quais se destaca aquela que foi definida como a primeira Feira Comercial realizada em Portugal,  
e porventura na Europa em 1774, onde foram expostos produtos agrícolas e industriais do Reino, 
revelando os progressos do reinado de D. José I. 

Tratava-se de um certame para amostra e venda de produtos fabricados nas indústrias que o es-
tado pusera em funcionamento. «Mandaram-se convites a todas as fábricas do reino, ordenou-
-se a todas as autoridades da província que intimassem os proprietários das officinas a armar 
barracas onde seriam vendidos os seus productos (…) com as suas barracas de cobrejões 
vistosos, de tectos magníficos, encerravam os utensílios de lavoura, os trigos as sementes, 
os objectos de arte, em cerâmica e em ourivesaria, as louças e as lãs, as sedas e os panos, o 
produto do trabalho sobre humano do ministro e da complacência inteligente do soberano».21

Camara Municipal de Oeiras. 1998.
19 Catálogo da colecção de Quadros, Gravuras, Estampas, Móveis, Esculturas, Adornos e outros objectos de 
arte do Palácio do Senhor Marquez  de Pombal, p.17
20 Idem,  p.17
21 “O Marquez de Pombal (A propósito da sua Estátua)”, in Ilustração Portuguesa, III ano, 15 de Janeiro de 
1906, p.38.
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Sobre o percurso da construção do palácio, são imprecisas as informações que permitam estabe-
lecer uma cronologia rigorosa. As fontes documentais pesquisadas permitem uma sinopse onde se 
processam e convergem informações numa tentativa de atribuição de data ou período de tempo. 
Nas linhas que se seguem procuramos estabelecer elos cronológicos de acordo com as diversas 
fontes analisadas.
A 6 de Junho de 1739,  Sebastião José Carvalho e Melo foi galardoado com o título de Conde de 
Oeiras, com honras, privilégios, isenções e direitos especiais; em 1740  teve início a construção 
da quinta de recreio; 1750, Carvalho e Melo regressa da sua enviatura em Viena, e provavel-
mente foi iniciado o plano da construção do segundo núcleo; entre 1755 e 1765, tendo ganho a 
designação de palácio e quinta de recreio, a importância deste espaço cresceu paralelamente à 
do proprietário. Nos três anos que seguiram ao terramoto que causou grandes danos no palácio 
dos Carvalhos na Rua Formosa, em Lisboa, dada a necessidade de habitar definitivamente em 
Oeiras, ocorreu a mais significativa campanha de construção e decoração do interior do palácio 
e jardins.22

O edifício, apesar da origem portuguesa, revela significativas influências italianizantes e france-
sas, apresenta «seis face distintas: duas públicas, e quatro para dentro da quinta, que lhe he ad-
juncta: das duas primeiras, huma fica para o lado do Norte, defronte do chafariz da Villa o lado 
do Sul deste grande largo do chafariz, as cocheiras, e cavalhariças, pertencentes a esta Caza, 
que occupão grande espaço de terreno».23

Num amplo terreiro situam-se o pelourinho e um grande chafariz. Aqui a entrada principal do 
palácio faz-se «por um alto portão coberto de abobeda de huma grande varanda que circúla 
hum vasto pateo, rodeado de quartos para criados…O frontispicio he magestoso: dois torreões, 
hum de cada lado, com quartos para habitação e suas janellas, mais para o centro duas de cada 
lado(...)».24

Fazem parte deste conjunto, vários corpos edificados por alguns autores considerados de dife-
rentes períodos. A análise da planimetria e da fachada permite verificar  pré-existências joaninas. 
Contudo são escassas as  referências bibliográficas que corrobem estas afirmações. O historiador 
de arte José Meco, em 1982 na obra Azulejaria no Concelho de Oeiras, O Palácio Pombal e a 
Casa da Pesca, tendo como pista a azulejaria de tonalidades azul e branco que revestem a parte 
inferior das paredes das salas, fez uma aproximação à temática por nós abordada. Na sua opi-
nião, o primeiro núcleo do palácio, o “corpo joanino” de planta pouco elaborada, definindo um 

22  Não se conhecem documentos que comprovem as datas de construção ou início das obras da quinta e palácio, 
que testemunhem as motivações dos encomendadores, nem tão pouco contratos de obras e artistas envolvidos. 
Sabemos que os trabalhos foram dirigidos por Mardel e as obras estavam concluídas antes da sua morte em 1763. 
23 BARBOSA, Vilhena, Fragmentos de um roteiro de Lisboa, in Archivo Pitoresco, vol. VI, p. 379
24 Idem, p.379.
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rectângulo alongado compartimentado com largueza, pela sua decoração de interior, cobertura e 
tectos estucados, ocorreu no «segundo quartel do século XVIII, em pleno reinado de D. João V, e 
possivelmente logo a seguir a 1737, quando o futuro Conde de Oeiras e os seus irmãos herdaram 
propriedades em Oeiras».25

Opinião partilhada por João Vieira Caldas,26 para quem as janelas do palácio são “de franca 
modelação barroca» bem como a «marcação do eixo de simetria pela colocação ao centro 
da fachada de um portão ou porta articuladas com um janelão, característica é visível em 
termos simplificados na entrada lateral do palácio de Oeiras e comum durante o século 
XVII».27 Não sabemos a data aquando ao primeiro núcleo foi acrescentado o complexo térreo 
que envolve o pátio recoberto por um vasto terraço com balaustradas que delimita a esca-
daria. No entender de José Meco, cronologicamente  a segunda fase de construções, a mais 
importante, ter-se-ia estendido entre 1759 e 1763 e compreendeu a construção do segundo 
núcleo do palácio a leste duplicando a área do palácio28. 
Relativamente a este período importa referir momentos marcantes: 
1759  6 de Junho - Sebastião José recebe o titulo de 1º Conde de Oeiras.
 7 Julho - D. José I, eleva a povoação de Oeiras a vila, e por Carta Régia de 13 de Julho, passa 
a Concelho tendo consideração os serviços prestados por Sebastião José de Carvalho e Melo 
e em atenção à qualidade dos serviços prestados por seu tio, Paulo de Carvalho e Ataíde. 
3 de Setembro - foi publicada a lei que expulsava os Jesuítas de Portugal, fundamentando-se que 
foram eles os principais instigadores do atentado contra o Rei D. José I. Uma querela acusatória 
contra os jesuítas que a 21 de Setembro de 1757, levou à expulsão do Paço Real todos os membros 
que ali exerciam múmus pastoral junto de D. José, da rainha, e dos infantes D. António e D. Manuel.
1760, a 14 de Junho, foi expulso de Portugal o Núncio Acciajouli dando origem ao rompi-
mento de relações com a Santa Sé.

No palácio, o projecto do segundo núcleo enfatiza a racionalidade do espaço existente, a sua 
planimetria trapezoidal, (talvez triangular se não tivesse sido inserida a capela), revela dois 
núcleos completamente distintos, quer em relação à planimetria quer em relação à tipologia. 
Apresenta uma ligação imperfeita com a frontaria do palácio, uma vez que a balaustrada se 
encosta às cantarias das janelas do piso nobre. 

25 MECO, José, Azulej aria no Concelho de Oeiras, o Palácio Pombal e a Casa da Pesca, Oeiras, Cadernos 
da Biblioteca Operária Oeirense, 1998, p. 24
26 CALDAS, João Vieira, A casa rural nos arredores de Lisboa nos seculos XVII e XVIII, Faul, 1987, pp. 
41-42
27 Idem, p. 33
28   MECO, José,  Azulejaria no Concelho de Oeiras..., in Cadernos da Biblioteca Operária Oeirense, Oeiras, 
1998, p. 24
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Anexada à casa de habitação, um hábito que surgiu no século XVII, desenvolveu-se princi-
palmente nos fins de seiscentos e meados de setecentos, com sinais expressivos do gosto e 
da arte da época visíveis na sua relação com o edifício principal e espaço envolvente, pela 
sua planimetria e distribuição do espaço interior,  situa-se a capela que invoca Nossa Senhora 
das Mercês, com «a porta principal e a janella do Coro para o mesmo lado do Norte, e fica  
á direita da entrada do Palacio, ella tem outra porta, e outra janella para Nascente.»29

De exterior austero, com poucos elementos decorativos e volumetria escalonada, o edifício, 
delimitado por cunhais de cantaria, apresenta na fachada janelas e portas animadas por emol-
ramentos de cantaria. A grande harmonia do exterior é marcada pela decoração geometrizante  
das duas janelas rasgadas no rés-do-chão, pelo janelão em arco de volta inteira sobre a porta 
de verga recta destacada e pelo frontão triangular vazado por um pequeno óculo envidra-
çado protegido por uma grade de ferro que rematada fachada. A cobertura assegurada por 
telhado de duas águas, as telhas colocadas sobre um “guarda pó” de réguas de madeira, estão 
suportadas por asnas triangulares de madeira de carvalho que  descarregam os esforços nas 
paredes exteriores. 

A frontaria da capela, situada no prolongamento da fachada principal do palácio, adossada à parede 
norte do núcleo acrescentado, permitindo assim o acesso pela rua. Inserida na residência estabelece 
união entre os dois núcleos do palácio, talvez por ter sido a melhor solução encontrada para os unificar.  
Internamente, com provável intenção de assegurar a integração e a comunicação com o pa-
lácio, a ligação foi acentuada pela escadaria principal e pela sala da Concórdia, no seu tecto 
numa pintura de óleo sobre tela, atribuída a Joana do Salitre estão representados os três irmãos. 
Os dois fieis colaboradores: o governador do Grã-Pará e Maranhão desde 1751,«Francisco Xa-
vier de Mendonça, que dispunha de controle sobre a actividade do Governo, o segundo, Paulo 
de Carvalho e Mendonça era o presidente da Câmara de Lisboa e dispunha de controle sobre o 
Tribunal da Inquisição».30 
Relativamente à data do início da sua construção, pouco sabemos,  José Alberto Gomes Machado,31 
defende que data de 1759, o período durante o qual as obras se intensificaram e as pinturas que 
ornamentam os nichos em pedra dos altares, encomendadas por Paulo de Ataíde cuja assinatura 
com o consentimento do Marquês de Pombal se encontram nos contratos de obras para o palácio 
de Oeiras. O que nos leva então a deduzir, que a construção dos altares e de outros ornamentos 
aliados à estrutura arquitectónica, o pavimento, o púlpito, o cancelo, estavam então a ser cons-
truídas e o projecto da ornamentação interna das paredes em desenvolvimento. Embora em parte 

29   AVVA, Memorial histórico ou colecção de memórias sobre Oeiras, Oeiras, 1982, I vol, p. 356
30 SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal - 1750-1807, vol. 6, Editorial Verbo, 1981, p.70
31  MACHADO, José Alberto Gomes, André Gonçalves, Pintura do Barroco Português , Lisboa, Editorial 
Estampa,1995.
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alguma tenhamos encontrado referência ao dia exacto da bênção e festa inaugural, o manuscrito, 
outrora guardado no sepulcro do altar-mor, assinado pelo Arcebispo de Évora no dia 17 de Março 
de 1762 em honra da Santíssima Virgem Maria das Mercês, indiciador que nesse ano na capela 
já se celebrava a missa. Trata-se de uma evidente conclusão de que as obras essenciais tinham 
terminado antes da morte de Carlos Mardel (†1763). 

A intensa actividade construtiva de casas senhoriais e palácios iniciada na segunda metade 
do século XVII e prolongou-se durante do século seguinte. Na maior parte assumiam-se 
como espaços privilegiados para promoção dos padroeiros dos proprietários e para afirma-
ções pessoais do ponto de vista estético, estilístico e ideológico. o sentido inovador revela-se 
na procura de um novo sentido de ordem, de composição e de um contacto mais directo entre 
o interior das capelas e a habitação, através do uso de galerias, como é o caso do palácio de 
Oeiras e o palácio Monteiro-Mor.32 

32   Palácio Monteiro-Mor, actualmente  alberga o Museu Nacional do Traje. Foi propriedade de D. Pedro José 
de Noronha de Albuquerque Moniz e Sousa (1716-1788), 3º marquês de Angeja, 4º conde de Vila Verde, gentil 
homem da Câmara de D. Maria I, e Primeiro Ministro, que sucedeu a Marquês de Pombal.

Fig. 7- Quinta de Recreio e Palácio do Marquês de Pombal (foto  do arquivo da CMO)

Fig. 8-  Capela do Palácio do Marquês de Pombal (foto  do arquivo da CMO)
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III.  A CAPELA DO PALÁCIO DE OEIRAS 
3.1. Descrição Arquitectónica da Capela de Nossa Senhora das Mercês

O templo, de planta rectangular, mede 17 metros de comprimento desde a porta principal ao retábu-
lo-mor da capela e 5,20 metros de largura, organiza-se de forma muito simples com planta longitu-
dinal de nave única composta por dois rectângulos justapostos, apresenta nave única coberta par tec-
to ligeiramente ab6badado e capela-mor com ab6bada de berço, pé direito da nave central mais alto 
do que o da capela-mor. Do ponto de vista compositivo e funcional, a capela está intimamente 
ligada ao palácio com janelas e portas abertas que comunicam com o espaço residencial. 
No seu interior abrem-se três portas, a porta principal que se situa entre duas janelas  
e portadas em madeira, a do lado nascente permite o acesso à rua, e a terceira porta rasgada 
no muro lateral do lado da Epístola dá acesso a uma estreita escada em caracol que comuni-
ca com o coro alto de pequenas com o andar nobre do palácio.  O coro alto está apoiado em 
mísula terminada com cabeça de anjo e balaustrada em madeira.

No vestíbulo encontram-se um conjunto de duas pequenas pias de água benta de formato 
circular e desenhando uma concha esculpida num bloco único em pedra lioz. 
Na nave central, do lado do Evangelho, por baixo de uma janela situa-se o púlpito inserido 
na parede, com o cesto assente numa base plana em pedra. No seu alçado frontal, no interior 
de uma estilizada e sinuosa cartela, o Sagrado Coração de Maria foi representado sobre um 
livro fechado e uma nuvem. O guarda-voz formado por um baldaquino em estuque com te-
cidos repuxados, pendentes sobre a parede, e rematado com imagem de S. Tomás de Aquino, 
teólogo e doutor da Igreja, com o sol estrelado sobre o peito, o seu símbolo pessoal mais 
vulgar, que remete para a sua resplandecente sabedoria e para a sua obra Catena Aurea1. 

1 Catena Aurea On-line : http://hjg.com.ar/catena/c1.html, página consultada a 13/09/2013 - 18:00h

Fig. 9 - Púlpito formado por guarda-voz rematado com imagem de S. Tomás de Aquino (foto da autora)
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Uma solução interessante pelas suas características visuais próximas da escultura em pedra. 
A marcação entre a nave e a capela-mor é feita pelo arco triunfal e degrau. Frequente nos 
espaços de culto, também aqui o cancelo divide a área reservada aos féis. Local de celebração, 
inicialmente foi uma capela particular, mais tarde por Breve do Papa Clemente XIV em 1771 ser-
via ao culto público, tendo as obrigações de rezar missa ficado perpetuadas numa inscrição 
existente na capela-mor, do lado do Evangelho no arco junto à pintura.

A terceira, por trás do altar, dá acesso a uma tribuna ocupada por um “trono” de estrutura pi-
ramidal, desenvolvido em degraus e decorado com figuras de gesso folhas de videira, cachos 
de uvas e serafins. O retábulo ladeado por duas figuras está inserido no retábulo em arco. 

Fig. 10 - Incrição que perpetua a obrigação de rezar missa. (foto da autora)

Fig. 11 -Trono de estrutura piramidal decorado com figuras de gesso de volumetria acentuada. (Foto da autora)
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Nos altares, por baixo das banquetas situam-se os sarcófagos em talha dourada onde fo-
ram depositados os corpos mumificados, de Stª Eleonora, (no lado da Epístola)   
de Stª. Victoria e S. BurtioNis.M (no lado do Evangelho), relíquias oferecidas pelo Papa Clemente 
XIV ao conde de Oeiras por  ter sido mediador diplomático da querela entre Espanha e o Vaticano  e para 
celebrar o fim de um  conflito entre o Papado e Portugal. 

Os nichos de volta perfeita dos altares laterais receberam pinturas a óleo sobre tela, também da autoria 
de André Gonçalves, nas quais estão representados os santos protectores dos proprietários - Sebastião 
José  de Carvalho e Melo: Nª Sra das Mercês; Paulo de Carvalho e Mendonça: S. Sebastião; Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado: S. Francisco Xavier e S. Paulo. 

Fig. 12 -CORPVS Stª Eleonora                                                              Fig.13 - CORPVS Stª Victoria

CORPVS S. Burtio-
Nis. M

CORPVS Stª
Victoria

CORPVS Stª 
Eleonora

Fig. 14 -CORPVS. S. BurtioNis. M. .                                                                  Fig. 15 -Localização na capela dos santos mumificados. 
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A sacristia adjacente à nave da igreja, de planta quadrada e dimensão reduzida, o acesso  
é feito por uma porta de madeira com verga de pedra mármore. Trata-se de um compartimen-
to simples, sem elementos de valor maior, com pia de água benta e arcaz com puxadores em 
latão. O tecto apresenta ornamentação em estuque e elementos realçados a dourado. O nicho 
também foi enriquecido com estuque,  agora vazio, em tempos recebeu a figura de santo.

O piso superior, o espaço arquitectónico organiza-se com alçados laterais com aberturas simétri-
cas que se repetem paralelamente no lado oposto. Uma sucessão de janelas com grades em ferro, 
provas da estética e requinte da serralharia artística da época:

 “grades que sustentam os parapeitos das pequenas tribunas, vê-se o monograma da Virgem, a 
toda a altura. Relativamente simples, são de ferro batido e dourado. Sobre estas grades, junto à 
conta de um dos portões de ferro, feitos para Oeiras  pelo serralheiro Guilherme Weingarten.”2 

2 Terra Portuguesa, Casas de Portugal, Editor Sebastião Pessenha, 1916-1927(?), p. 125.

Fig. 16 - Tecto da Sacristia decorado com estuques (foto da autora)                 Fig. 17- Pia de água benta (foto da autora)

Fig. 18 - Capela do palácio - Casa das Tribunas com grades em ferro. (foto da autora).
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Na Casa das Tribunas onde geralmente a família assistia às cerimónias litúrgicas que aí se ce-
lebravam, contudo separada dos populares presentes, conforme nos informa João Saldanha 
e Oliveira - Morgado de Oliveira, genro de Pombal que em 1783 recebeu a rainha D. Maria 
no palácio de Oeiras. Aquando da sua visita, saíram da Casa ou grande sala chinesa “Entra-
ram então na Casa das Tribunas achando as almofadas em cada uma, e feita a devota ora-
ção do costume, ainda de joelhos (sic) disse-me El-Rei Nosso Senhor: «Não vejo mudança 
na Capela, e até vejo os mesmos Padres que nos diziam Missa quando aqui estivemos.» (…)  
e grande concurso de Povo, que também orava.”3 para o efeito foram colocados bancos corridos 
em ambos os lados: da esquerda para as senhoras e da direita para os homens. 

3.2. Levantamento Descritivo -  Acervo Artístico

Ao longo do século XVIII os problemas inerentes às artes figurativas conheceram regulamen-
tada expressão final, foi definida e qualificada a essência das imagens valorizando-se o retor-
no ao princípio da emanação, a hierarquia da Igreja portuguesa deu corpo legal a princípios, 
normas e proibições. A recomendação da veneração dos santos, intercessores entre a Terra e o 
Céu, e das suas relíquias colocadas nos engastes, vazos, relicários, atitude muito divulgada em 
Portugal, definia-se como elemento eficaz e necessário para convencer as massas católicas e 
para uma catequese pela imagem e como é natural num país como Portugal, a temática mariana 
ocupa um lugar destacado na iconografia. 

3 BARBOSA, Vilhena, Fragmentos de um roteiro de Lisboa”, in Archivo Pitoresco, vol. VI, p. 379

Fig. 19 - Capela do palácio  vista do Coro alto. (foto da autora).
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Nesta Casa religiosa encontramos sinais expressivos do gosto e da arte da época visíveis na 
sua relação com o edifício principal e espaço envolvente, pela sua planimetria e distribuição do 
espaço. De certo modo o sentido de funcionalidade da arquitectura no interior é contrariado por 
um conjunto de elementos estilísticos que, no detalhe correspondem à influência dos princípios 
definidos em Trento. Também a sua linguagem ornamental e simbólica identifica-se com o 
discurso da época de forte carga ideológica e mística. 

O acervo constituído pela própria espólio da capela, que se distribui por obras pictóricas de 
André Gonçalves, alfaias litúrgicas, acrescendo-se azulejos e estuques de com os registos de 
santos, são testemunhos das mudanças de gosto da própria sociedade, da introdução de no-
vos modelos e da estabilidade económica portuguesa, uma ideia reforçada por Nuno Vassalo 
Silva: «os finais do século XVII e todo século seguinte são de grande interesse ao nível das 
chamadas  “artes ornamentais.” No imenso espólio de obras que chegaram até aos nossos 
dias, testemunharam-se as mudanças de gosto da própria sociedade, a introdução de novos 
modelos.»4 

O inventário referente ao acervo é inexistente, porém a investigação que realizámos na Câmara 
Municipal de Oeiras (CMO) conjugada com as informações já publicadas,  permitiu-nos 
esclarecer algumas das questões relacionadas com o espólio. Sabemos que em 1939 realizou-
-se no palácio de Oeiras um leilão no qual os bens pertencentes à família de Pombal foram vendidos. 
Para o evento foi publicado um catálogo5 organizado conforme as divisões acompanhado de 
uma  descrição sumária de cada peça referenciada como pertença do palácio na época do 
marquês. Através da análise desses elementos, ainda que com informações insuficientes, 
permite-nos de algum modo reconstituir o ambiente estético e artístico. À data da realização 
do leilão a capela estava «decorada com sanefas de setim de riscas vermelho e branco; re-
posteiros de tecido inglês de ramagens» e o altar  «decorado com damasco de sêda de Itália 
grená, bordado com galões de sêda Colunas de mogno Luiz XIV»6.

Actualmente, dos acessórios referidos no catálogo7 encontra-se na sacristia o sacrarium, o ar-
caz e o altar original,  consagrado em 1762 em honra da Santíssima Virgem Maria das Mercês. 
No seu túmulo ou sepulcro foram depositadas as relíquias dos santos mártires Sebastião, 
Fortunato, Fermo e Eleutério, conforme documento assinado pelo Arcebispo de Évora. 

4  SILVA, Nuno Vassalo e, “As Artes do Barroco Inicial ao Rococó”, in História da Arte Portuguesa,vol.3, Dir. Paulo 
Pereira, p.171.  
5 Catálogo da colecção de Quadros, Gravuras, Estampas, Móveis, Esculturas, Adornos e outros objectos de 
arte do Palácio do Senhor Marquez de Pombal, em Oeiras, Lisboa, Editorial Império Lda., 1939, p.18
6 Catálogo da colecção de Quadros, ..., Lisboa, Editorial Império Lda., 1939, p.18
7 Idem, p.18
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Outros acessórios de altar, móveis, imagens de vulto, constam do catálogo, porém apenas dois 
tocheiros de 1,90 de altura da «época de D. João V, em madeira prateados, com boa obra
de talha, raros no seu género considerados os maiores tocheiros prateados existentes na épo-
ca, muito mais raro do que os dourado»8 têm uma indicação clara de terem pertencido à capela
e de um arcaz em madeira de castanho, móvel enriquecido com ferragens de bronze com for-
mas fl amejantes, ornatos que contrastam com a tonalidade da madeira. 

Coligindo estes elementos, com um extenso relato da visita realizada por D. Maria a 10 de 
Agosto de 1781 ao palácio de Oeiras, foi o seu anfi trião João Saldanha e Oliveira- Morgado de 
Oliveira, genro de Pombal. O autor desta “relação fi el e exacta” registou a breve vista a rainha 
à capela de Nossa Senhora das Mercês para orar à Virgem. Encontramos neste documento um 
depoimento elucidativo de obras e adornos que contribuíam para o brilho do culto:

«…Entraram então na Casa das Tribunas achando as almofadas em cada uma, e feita a 
devota oração do costume, ainda de joelhos (sic) disse-me El-Rei Nosso Senhor: “Não vejo 

8 Idem, Ibidem, p.18

Fig. 20 - Altar original (foto da autora)

Fig. 21 - Estuques e Arcaz da sacristia da capela do Palácio de Oeiras, (foto da autora)
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mudança na Capela, e até vejo os mesmos Padres que nos diziam Missa quando aqui estive-
mos.» A Capela estava com os seus mais preciosos ornatos: os corpos dos Santos e demais 
Relíquias expostos, os Padres Capelães com as suas sobrepelizes, e grande concurso de Povo, 
que também orava.»9

PINTURA DE TEMAS RELIGIOSOS
Para além da criação iconográfica representada nos 
estuques com redemoinhos de ornatos rococó e fi-
guras que se mantem na tradição iconográfica, para 
reforçar a capacidade narrativa do conjunto, foram 
utilizadas três pinturas de temas religiosos, atribuí-
das a André Gonçalves. Cyrillo foi o primeiro autor 
a referir estes quadros colocados na nave central e 
no oratório da capela-mor. «Da obra que ocupa o 
altar-mor, pintada em tons claros, sobressai a cui-
dada representação do céu e das nuvens, pretexto 
para elaborados jogos de luz. Sobre uma nuvem, e 
coroada, uma raridade na obra do pintor, a Virgem, 
de figura delicada, entrega o escapulário a S. Pedro 
Nolasco, fundador da Ordem dos Mercedários.»10 
Nesta obra a Virgem está coroada, segundo José Al-
berto Gomes Machado, facto raro na obra do artista, 
contudo apresenta outras características típicas da sua 
obra: o seu desenho e colorido, os traços do rosto com 
semelhantes a outras santas femininas da sua autoria.

No altar lateral, do lado da Epístola, uma expressiva re-
presentação dos preparativos que antecederam ao Mar-
tírio de S. Sebastião. O santo foi retratado seminu e de 
mãos atadas. Uma opção interessante e «bastante rara 
que poderá explicar-se por desejo expresso do poderoso  
encomendante » 11 na opinião de José Alberto Gomes 

9 BARBOSA, Vilhena, Fragmentos de um roteiro de Lisboa, in Archivo Pitoresco, vol. VI, p. 380
10 MACHADO, José Alberto Gomes, André Gonçalves -Pintura do Barroco Português, Lisboa, Editorial  
Estampa, 1995, p.227
11 MACHADO, José Alberto Gomes, MACHADO, André Gonçalves - Pintura do Barroco Português, Lis-
boa, Editorial Estampa, 1995, p.228

Fig. 22 - Nª Srª das Mercês, André Gonçalves. (foto 

da autora)

Fig. 23 - MartÍrio de S. Sebastião, André Gonçalves. (foto da autora)
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Machado, que tem estudado o percurso artístico de André Gonçalves.  
O grupo principal da composição é formado por si e por dois homens que preparam a execu-
ção do romano convertido ao cristianismo e resistente à fúria do imperador romano, também 
retratado. Em segundo plano figuram os cavalos e um grupo de homens vestidos com trajes 
de militares romanos observam o desenrolar da cena. No canto superior esquerdo, dos céus 
desce um anjo com a palma e a coroa do martírio.

No lado esquerdo de quem entra, no lado do Evangelho, 
a pintura mostra uma Alegoria com S. Paulo e S. Fran-
cisco Xavier, sob inspiração de S.Paulo. Uma alegoria 
da acção evangelizadora dos santos, «caso único no 
corpus pictórico do pintor e, pela especificidade idios-
sincrática do tema, em toda a História da Pintura»12 e 
que se justifica por serem os santos da devoção de Fran-
cisco Xavier de Mendonça Furtado e Paulo António de 
Carvalho de Ataíde: 
«Pode afirmar-se que em plena maturidade e já perto do 
final da sua vida, o artista lançou mão do melhor dos 
seus recursos para bem servir o primeiro ministro, dei-
xando aqui uma prova cabal dos dotes que lhe granjearam 
larga clientela e uma longa carreira de sucesso.»13

AZULEJOS
Nas paredes da capela, em função da dinâmica de contrastes, os concheados dos azulejos do 
lambrim da nave e da capela-mor enquadram-se e envolvem as composições em estuque. 

12  Idem, p.229
13 Idem Ibidem, p.229

Fig. 24 - Alegoria com S. Paulo e S. Francisco, 

André Gonçalves. (foto da autora)

Fig. 25 - Azulejos policromo como motivos ornamentais do 

rococó . (foto da autora).          

Fig. 26 - Azulejo azul e branco com motivos vegetais 

estilizados . (foto da autora).
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Neste conjunto o azulejo policromo desempenha um papel preponderante constituindo um 
contraponto ornamental com delicadas combinações de cores, azul cobalto tradicional, roxo 
de manganês e amarelo com concheados. 

Azulejo de composição figurativa, cenas religiosas a azul e branco envolvida com cercadura 
policromada com motivos ornamentais do rococó. Uma combinação de padrões típica do 
ornamental do séc. XVIII, formando silhares que evocam episódios da história da Sagrada 
Família, frequentemente tratados na arte ocidental: O Nascimento de Maria (no Lado do 
Evangelho) e Apresentação de Maria ao Templo (do lado da Epístola), cenas associadas aos 
símbolos litânicos e à representação de carácter moralizante das figuras em estuque. 
A ladear o altar, encontram-se dois painéis de azulejo, policromo do século XVIII com os 
símbolos marianos representados: Sol (do lado do Evangelho) e Lua (do lado da Epístola). 

Fig. 29 - Azulejos com símbolo mariano: Sol. (foto da autora)         Fig. 30 - Azulejos com símbolo mariano: Lua. (foto da autora)

ESTUQUES
O edifício da capela é extremamente simples do ponto de vista arquitectónico, contrastan-
do com a riqueza da sua decoração interior cujo programa mural e iconográficos de teor 
moralizante reúne um conjunto de várias figuras, imagens de Santos Fundadores de Ordens 
e Congregações Monásticas, Mártires, Padroeiros e outros santos, símbolos da Virgem Maria 

Fig. 27 - O Nascimento de Maria. (foto da autora)                              Fig. 28 - Apresentação de Maria ao Templo. (foto da autora)
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enquadrados por motivos decorativos inspirados na Regência francesa: fi tas, plumas, cartelas 
e concheados assimétricos formando “C” e “S”e também reportório próximos da estética 
barroca, com anjinhos, festões, grinaldas, vieiras.

Seguindo as caractertísticas comuns das obras de Grossi, na sua organização as preposições 
da iconografi a religiosa apresentam-se defi nidas pelas molduras e elementos de volumetria 
acentuada que se prolonga para além dos espaços defi nidos e não raras as vezes, os cantos e 
os limites da paredes desaparecem numa malha decorativa evocadora de uma estrutura arqui-
tectónica, sem que esta fuga ao espaço vazio seja agressiva devido à leveza, graciosidade do 
material usado.  «as cartelas utilizadas são elementos extremamente dinâmicas: os conchea-
dos assimétricos que as compõem enquadram-se em folhas de palma e grinaldas muito natu-

ralistas, com as cabeçãs de putti que as sobrepõem a quebrar a lineariedade da cimalha»14 
A nível técnico, no programa decorativo com composiçoes em baixo e médio relevo e escultu-
ra de vulto, é notória a simplifi cação das representações e a unifi cação espacial no sentido de 
proporcionar uma maior legibilidade e impedir que o olhar fosse desviado do tema principal, 
todos os estuques relevados são brancos sobre fundo rosa, azul ou amarelo/ocre. 
Também são visíveis opções similares a outras encontradas obras atribuídas a Grossi: A estru-
tura da distribuição das fi guras, conforme as suas tipologias ocupam os medalhões das moldu-
ras e cartelas, algumas ganham destaque pelas dimensões e pelos lugares onde se situam. 
Estilisticamente, a tipologia facial das fi guras apresentam semelhanças entre si, caracteriza-
14 SILVA, Hélia, Giovanni Grossi e a Evolução dos Estuques Decorativos no Portugal Setecentista, Univer-
sidade de Lisboa - Faculdade de Letras, Mestrado em Arte, Património e Restauro, 2005, Vol. 2, p.476

Fig. 31 - Gramática decorativa com recurso a concheados assimétricos formando "C" e "S". (desenho da autora)

Fig. 32 - Tipologias faciais das fi guras masculinas presentes na capela. (foto da autora).
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do pelo bom tratamento fisionómico, revelando grande sensibilidade ao nível das expressões 
faciais, no olhar fixo e boa marcação das expressões. 
Outra particularidade que se destaca são as figuras femininas dotadas de um sentido de ele-
gância, feições delicadas, lábios recortados e expressão emotiva e algo enigmática. Relativa-
mente à volumetria dos corpos e dos panejamentos as diferentes figuras, estas apresentam o 
mesmo tipo de pregueados nas vestes e mantos. 

A  capela-mor está decorada com um largo friso com-
posto por elementos decorativos de linguagem arquitec-
tónica  e cuja cimalha, apoiada por volutas que apoiam o 
frontão central curvo. 

No espaço criado as figuras de Santa Ana e S. Joaquim 
emoldurados nos medalhões redondos destacados por 
grinaldas de flores e folhas de palma.  

O tecto, de configuração rectangular, Hélia Silva descre-
ve-o como «assumidamente geométrico, única forma 
encontrada para dar unidade a toda a composição que 
se estende ao longo da nave».15 Um exemplo da quadra-
tura (ou seja de elementos arquitectónicos perpectiva-
dos), em estuque relevado, opção semelhante a outras 
encontradas em obras da sua autoria. Na composição em 
estuque relevado, o seu esquema de execução organiza-
-se centrado na figura principal, orago da capela.

15 SILVA, Hélia, Giovanni Grossi e a Evolução ..., Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras, Mestrado 
em Arte, Património e Restauro, 2005, vol.1, p.108

Fig. 33 - Tipologias faciais das figuras femininas presentes na capela. (foto da autora).

Fig. 34 - Esquema do tecto da Capela do Palácio 

de Oeiras (autora Hélia Silva)
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Fig. 35 -Gramática decorativa da capela. (fotos e desenho da autora)



57

FUNDAMENTOS PARA UMA PROPOSTA DE MUSEALIZAÇÃO DA CAPELA DE Nª SRª DAS MERCÊS DO PALÁCIO DO MARQUÊS DE POMBAL EM OEIRAS

O painel central, em torno do qual se desenvolve a composição, é delimitado por uma cimalha 
larga e desenvolve-se num plano ligeiramente recuado. 
Junto à sanca uma espécie de moldura delimita o espaço marcando o eixo central e circunscrito 
por elementos de grande volume da arquitectura, plintos ladeados por conjuntos de  puttis e 
cartelas formadas por concheados assimétricos, interessantes composições cujos pormenores 
imagéticos que enquadram os atributos da Virgem e inflamam o espírito do público religioso.

3.3. Programa Iconográfico da Capela
3.3.1.  O Simbolismo dos Elementos Representados. 

Hipótese para Interpretação Iconológica

No templo, inseridos no contexto da veneração dos intercessores entre a o Céu e a Terra, os 
santos representados foram criteriosamente escolhidos, são algumas das mais importantes 
figuras da Igreja cuja vida constituem modelos para uma abundante produção hagiográfica 
que lançou fundamentos da ideologia religiosa. Na nossa opinião, o fervor religioso da família 
Carvalho e Melo é indiscutível, o programa da capela, mais do que devocional, assume um ca-

rácter eminentemente moralizante materiali-
zado em  pintura, azulejos e estuques, ocorre 
da “reconciliação” entre a matéria e o espírito, 
entre os criadores e o Supremo Criador. Trata-
-se de um conjunto pictórico de teor erudito 
que revela conhecimentos de literatura, das 
especificidades hagiográficas e iconográfi-
cas de cada figura A linguagem ornamental 
e simbólica, constituindo a elevação emo-
cional ou espiritual de um objecto, de uma 
forma gráfica ou de uma acção ritual (que 
pode ser simples em si mesma), dirigida às 
necessidades emocionais identificado com  
o discurso da época de forte carga ideológica 
e mística estabelece normas de conduta es-
piritual. Uma combinação de elementos que 
conferiu a este local, uma dimensão da estética 
«que no século XVIII se revela como o eixo 

Fig.36 - Tecto da Capela. (foto da autora)
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sustentador de uma história das ideias na qual convivem rigor filosófico e perspectivas retóricas, 
questões antropológicas e poéticas artísticas».16

 No percurso decorativo, parece-nos que as figuras estão integradas no espaço físico, onde o  
acento dominante foi posto na reforma interior do homem dentro da perspectiva de aproxi-
má-lo e elevá-lo a Deus. O apelo ao divino impresso no programa iconográfico projectado 
nas figuras e símbolos, oscila entre o “familiar”, por vezes entrecruzados com elementos 
e formas decorativos e o “desconhecido”, parece corresponder a uma segunda linguagem, 
simbólica, com elemntos escolhidos com o intuito de constituírem todo um ambiente de ve-
neração à figura da Virgem Maria, e outras santas integradas num culto feminino. 

O espaço foi pensado como local de devoção à Virgem, a Mãe de Deus tal como proclamada 
no Concílio de Éfeso em 431, uma devoção reforçada pela Contra-reforma. Nele foi usado 
uma linguagem mítica e simbólica usual no discurso cristão, reenviando o indivíduo para os 
limites do fenómeno religioso, encontrando na religião cristã, formada para as nossas misé-
rias e necessidades, uma oposição às dores terrenas e nas imagens um refúgio e consolo que 
remetem para a Salvação Eterna. 

No âmbito da iconografia sagrada, as representações remontam aos trâmites da expansão da Fé 
introduzidas pela Contra-reforma desde meados do século XVI, aos escritos místicos, biografias 
dos santos, (interpretadas pelos encomendadores ou pelo artista com consentimento destes), aos 
livros de iconografia sagrada de grande profusão, sobretudo os posteriores ao Concílio de Tren-
to.17  Remontam igualmente a colecções de gravuras, a quadros célebres, academizantes pelo agrado 
imitativo a que induziam a figuras, poses, gestos, composições repetidas, mas adquiridas, porém, em 
quadros de diferentes autores, numa variação a partir de permanências iconográficas já de teor univer-
salista.

Ao longo de toda a História, parte da evangelização de culturas deveu-se à capacidade de 
comunicação que resultava dos objectos artísticos materiais e imateriais. Esta mensagem era 
feita com maior ou menor recorrência à capacidade de emocionar, de sensibilizar ou até de 
inquietar, dependendo dos diversos períodos18. Já na época medieval alguns apóstolos eram 
representados associados a animais, como se pode ver num baixo-relevo da Catedral de Chartres, 

16 FRANZINI, Élio, Estética do século XVIII, Editorial Estampa, Lisboa 1999, p.11
17 PEREIRA, Paulo, (Dir.) História da Arte em Portugal – Vol.III, S.1, Círculo de Leitores, 1995, p.26: Na 
sessão do Concílio de Trento função das imagens foi definida como sendo de cariz pedagógico. Subordinada ao 
tema “Da Invocação, Veneração, Relíquias dos Santos e às Sagradas Imagens,” declarou-se que “quanto mais se 
contemplam estas imagens mais viva será a recordação do que elas representam e maior será a inclinação para 
venerá-las sem que por elas se manifeste adoração que só a Deus se deve dirigir.”.
18 CÓPIO, Silvia, Catálogo da Exposição Arte e Devoção Formas e Olhares. Desvendar Património... Velar 
pelo Património, Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira, 2009, p.27
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onde o apóstolo São Marcos é representado como um leão, São Lucas como um boi e São João 
como uma águia. Certamente estas formas não foram resultado da inspiração do artista mas sim 
influências de mitologias anteriores ao próprio cristianismo.  Os símbolos são representações - as-
sim como os discursos- codificadas que têm por  objetivo transmitir aos seus membros mensagens 
qu podem  ser percebidas pelos membros que terão facilidade em identificá-las, independente do 
sítio que estejam. No seu livro O Homem e os Seus Símbolos, Carl Jung analisa essas represen-
tações dos apóstolos como «símbolos provenientes de uma visão de Ezequiel que, por sua vez, 
tem analogia com Horus, o deus egípcio do Sol e seus quatro filhos»19 e afirma que «o homem 
é incapaz de descrever um ser ‘divino’. [...] Esta é uma das razões por que todas as religiões 
empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens»20.  Também Schelling 
referência  a ligação do conceito de símbolo, defende nos textos como modelo de produção artís-
tica. No momento em que se produz a cisão entre o mundo real e imaginário, segundo Schelling, 
produz-se o “unheimlich” (palavra alemã que encerra uma ambiguidade que oscila entre o “fami-
liar” e o “desconhecido”, entre aquilo que é estranho e o que é familiar). Schelling diz então que 
o “unheimlich (é) tudo o que deveria permanecer secreto, escondido, e no entanto manifesta-se”21 

No decorrer do século XVIII os problemas inerentes às artes figurativas conheceram regu-
lamentada expressão final, foi definida e qualificada a essência das imagens. Valorizando-
-se o retorno ao princípio da emanação, a hierarquia da Igreja portuguesa deu corpo legal a 
normas, proibições. Em diversos espaços verifica-se que a fixação iconográfica das figuras 
obedece a vários aspectos essenciais: primeiro o respeito pela tradição e pelos textos que 
a estabelecem, visando uma ortodoxia e inserção no discurso da Igreja, ao mesmo tempo 
procurou-se fixar uma representação de natureza didática e exemplificativa. Em segundo lu-
gar, seguindo os ditames tridentinos as imagens pelo seu carácter figurativo explícito, tornam-se 
um meio fortemente apologético, apresentam um registo sintético, de fácil leitura e apreensão, 
possível devido ao uso dos atributos específicos de cada um, (referências de valor institucional 
que atestam a sua santidade), aos elementos marcantes dos seus registos biográficos que servem 
pela exemplaridade dos seus percursos contraditórios, heroícos, humanos. 

19  JUNG, Carl, O Homem e os Seus Símbolos, Editora Fronteira Nova, 1992, p.21
20 Idem, p.21
21 Para Schelling, a arte simbólica, expressão gráfica da mitologia, perdeu-se a partir do momento em que as repre-
sentações deixaram de ser algo em si, realidades per si, para passarem a representar outra coisa que não elas próprias: A 
exigência realizada na mitologia grega era a representação do infinito como tal no finito, e portanto símbolo do infinito; 
a exigência oposta e subjacente ao cristianismo é aquela que consiste em admitir o finito no infinito, ou seja, a fazer 
dele a alegoria do infinito. No primeiro caso, o finito passa por algo para si, porque contém o infinito em si mesmo, en-
quanto no outro caso o finito não é nada por si mesmo, mas somente na medida em que significa o infinito. in Schelling, 
1835 in http://www2.uol.com.br/percurso/main/pcs03/BernardoUnheimlich.htm). site acedido a 16/01/2013
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A recomendação da veneração dos santos, intercessores entre a Terra e o Céu, e das suas 
relíquias, colocadas nos “engastes, vazos, relicários”, atitude muito divulgada em Portugal 
definia-se como elemento eficaz e necessário para convencer as massas católicas e para uma 
catequese pela imagem.  
A secção XXV do Concílio de Trento, dedicou-se  maior atenção aos problemas de natureza estética, re-
ligiosa e ética das imagens, uso das imagens de santos na decoração das igrejas.22 Desta secção saíram 
princípios reguladores da produção das imagens e importantes recomendações, normas que 
foram adoptadas nas artes decorativas figurativas: «Definia-se a essência da imagem como 
arquétipo material de realidades imateriais, essências puras, cuja transposição para as 
estruturas artísticas pressupunha riscos e transgressões(...) porém conscientes que a ima-
gem era um mal necessário, pois representava o irrepresentável e pela sua (...) estrutura 
pedagógica, um factor de enriquecimento do espírito do crente no sentido da sua intrínseca 
evidência: uma narrativa instrutiva e elucidadora dos mistérios da fé, como a redenção, de 
exemplares vidas de santos, visando o fim último do amor e piedade divina». Ao longo do 
século XVII ainda sob influência dos princípios definidos em Trento, a hierarquia da Igreja 
portuguesa deu corpo legal a princípios, normas, proibições. 

Em 1640 da reunião do Sínodo Diocesano, da qual resultou a publicação das Constituições 
Sinodais23, que os problemas inerentes às artes figurativas conhecerão regulamentada ex-
pressão final: foi definida e qualificada a essência das imagens, valorizando-se o retorno 
ao princípio da emanação  e ao mesmo tempo a imagem definia-se como elemento eficaz e 
necessário para convencer as massas católicas e para uma catequese pela imagem: «as Cons-
tituições definiam também genéricos e hierarquizados programas iconográficos, fundamen-
tais para entender o discurso das imagens seiscentistas e setecentistas, conforme consta do 
Livro III das Constituições lisboetas: Manda o sagrado Concílio Tridentino, que nas Igrejas 
se ponhaõ as imagens de Christo nosso Senhor, & de sua sagrada Cruz, & da Virgem Maria 
nossa Senhora, & dos outros Sanctos.»24 Esta listagem que hierarquiza igualmente os lugares 
de culto a ocupar nos templos completava-se com a recomendação da veneração dos santos, 
intercessores entre a Terra e o Céu, e das suas relíquias, colocadas nos engastes, vazos, relicá-
rios, atitude muito divulgada em Portugal.

A partir do século XVII desenvolveu-se o movimento de culto mariano, surgiram novas festas, 
novas orações, novos títulos atribuídos à Virgem. Tornaram-se comuns as representações de 

22 PEREIRA, José Fernandes, Arquitectura e Escultura de Mafra, Retórica da Perfeição, Lisboa, Editorial 
Presença, 1994, p. 36 
23 CONCEIÇÃO, Frei Claúdio da, Constituições Sinodais do Bispado de Lisboa, Lisboa,1656, p.330
24 Idem, p.331
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tudo o que fosse relaccionados com a Mater Christi. As litanias, conforme normas definidas 
pela Contra-Reforma, são representações e símbolos alusivos à Mater Creatoris, por consti-
tuírem do ponto de vista iconográfico a presença mais importante, oferecem ao interior um 
significado paradigmático. Assumem também uma função preponderante, coadjuvada pelos 
restantes núcleos temáticos contribuem pela disposição, estrutura iconográfica e compositiva, 
uma original valorização da figura Virgem Maria, sendo a união de Jesus ao Pai é tão impor-
tante como à Mãe, podendo a Virgem chamar-se Mãe de Deus completando a ideia de Trindade 
definida nos Concílios dos século IV e V. 

Na capela, situam-se vários núcleos com figuras, símbolos,  preposições da iconografia reli-
giosa enquadrados por elementos da gramática decorativa predominantemente vegetalista. E  
como é natural num país onde a temática mariana ocupa um lugar destacado na iconografia. 
O seu discurso ainda está ligado às resoluções tridentinas, e que estão na génese das obras produzidas em 
Portugal depois de 1564 tal como se verifica em outros espaços25, entre os quais referenciamos 
Mafra por constituir um espaço no qual «todos os desejos de ostentação e afirmação do poder 
foram canalizados e sublimados»26, a fixação iconográfica das figuras obedece a vários aspec-
tos essenciais:

Primeiro, o respeito pela tradição e pelos textos que a estabelecem, visando uma ortodoxia e in-
serção no discurso da Igreja ao mesmo tempo procurou-se fixar uma representação de natureza 
didáticas e exemplificativa. Em segundo lugar, seguindo os ditames tridentinos, as imagens 
fortemente meio apologético, pelo seu carácter figurativo explícito, apresentam um registo 
sintético, de fácil leitura e apreensão. O uso dos atributos específicos, elementos marcantes 
dos registos biográficos que servem pela exemplaridade dos percursos contraditórios, ten-
sos, densos, heroicos, pecaminoso, humanos, referências de valor institucional que atestam 
a santidade de cada um.

Do vestíbulo até ao arco da nave estão representados vários elementos de grande importân-
cia sob o ponto de vista artístico e iconográfico. A figura de Jesus Cristo, de Deus-Pai, está 
associada às composições, desmultiplica-se uma sequência de figuras eclesiásticas de dife-
rentes ordens e congregações monásticas com especial ligação à historiografia portuguesa 
que oferecem ao espaço um ambiente de reflexão. 

Estas adquirem um significado privilegiado pelas funções desempenhadas, definindo uma 
hierarquia suplantada apenas pela figura da Virgem Maria, Rainha dos Céus venerada no 
tempo de Pombal devido à emoção causada pela entrada na Guerra dos Trinta Anos, festejo da 

25 PEREIRA, José Fernandes, A casa rural nos arredores de Lisboa nos séculos XVII e XVIII, FAUL 1987, p.39
26  Idem p.31
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Padroeira de Portugal ganhou nova intensidade.
Um primeiro contacto com a nossa capela, reporta-nos para uma tipologia iconográfica con-
vencional com figuras distribuídas ao longo do espaço, inseridos no contexto da veneração 
dos intercessores entre a o Céu e a Terra e, com o seu conteúdo ligado às relações existentes 
entre fé e prática religiosa, às qualificações de Juiz perpétuo da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento e padroeiro da Igreja de Nª Sr.ª das Mercês, que o Marquês invocava ser. Contu-
do não podemos deixar de salientar a estranheza da iconografia, particularmente supreendente 
é a presença do santo jesuíta, Inácio de Loyola, Fundador da Companhia de Jesus e de São 
Domingos de Gusmão - monge de Cister enviado em 1204 a Tolosa pelo Papa Inocêncio 
para «destruir, dispersar e arrancar as sementes da má doutrina»27 contra os Albigenses 
(designação das seitas que nas províncias francesas e mais ou menos contrárias à doutrina 
católica), fundou a Ordem dos Pregadores ou Dominicos, que com a finalidade de cumprir 
o artigo do Papa, no qual os encarregava de exortar, punir, matar tudo sem destinção. Com 
o fim de os converter, «a palavra dos pregadores e a oratória de S. Domingos eram o fogo 
que ateava a labareda do fanatismo no ânimo barbaresco do povo»28.

O programa decorativo e iconográfico, consideramos dever-se a Paulo António de Carvalho e 
Mendonça, (cónego da Sé Patriarcal, membro do Santo Ofício e dispunha de controle sobre 
o Tribunal da Inquisição), em estreita relação com o seu irmão Sebastião Carvalho e Melo. 
A sua concepção, no sentido da eficiência do discurso catequético-pedagógico gravado na 
multiplicidade de imagens ali presentes, poderia por si só revelar o perfil intelectual e moral 
do encomendador, que apesar de ter travado uma forte perseguição aos Jesuítas (o sucesso e 
a rapidez da propagação da Companhia de Jesus, deve-se ao modo operativo, que encara  a 
educação como forma de apostolado) e de ter lutado contra ao catolicismo político e teocrá-
tico que estava completamente implementado em Portugal, jamais pôs em causa a religião 
que o educara, manteve relações normais com a hierarquia da Igreja, com as restantes ordens 
religiosas, e particularmente íntimas com a Ordem dos Oratianos, com os Franciscanos, e 

27 AAVV, A Inquisição, Enciclopédia pela Imagem, Lello & Irmão -Editores, Porto. p.9
28 Idem, p.10 

Fig. 37 - Litania assentes sobre uma nuvem : Espelho ; Casa; Porta; Cadeira. (foto da autora)
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teve entre os seus melhores e leais colaboradores algumas das mais altas figuras do Clero. 
Julgamos também poder afirmar que a colocação conjunta das várias figuras, se deve relacio-
nar com pregação através da escrita. Na curvatura do tecto, Sta. Ana e S. Joaquim contribuem 
para o estabelecimento de uma fronteira entre os dois espaços de representação, actuação dos 
santos e dos homens e o espaço celeste infinito, lugar de suprema divindade. 

Apenas o Espírito Santo, no espaço físico encontra-se no nível da Virgem, todos os outros 
situam-se num nível inferior, pois só Deus em Poder sobre os fiéis os outros apenas podem 

QUADRO 2 - SímbOlOS mARiAnOS - ESTUQUES
Símbolo latim localização

Espelho de justiça Speculum justitiae Lado da Epístola

Cadeira de sabedoria Sedes sapientiae Lado do Evangelho

Vaso espiritual / Vaso digno de honra Vas spirituale Lado do Evangelho

Rosa misteriosa Rosa mystica Tecto da nave central

Torre de David / Torre de marfim Turris Davidica Turris eburnea Tecto da nave central

Casa de ouro Domus aurea Lado da Epístola

Arca da aliança Foederis arca Lado da Epístola

Porta do céu Janua Coeli Lado do Evangelho

Cipreste Zypresse Lado da Epístola

Arca da aliança Foederis arca Lado da Epístola

Estrela matutina Stella matutina Tecto da nave central 

Poço da vida Fons vitae Tecto da nave central 

Palmeira Palme Lado do Evangelho

Sagrado Coração de Jesus Púlpito

QUADRO 1 - SímbOlOS mARiAnOS - AzUlEjOS
Símbolo latim localização

Sol Solis Altar-mor

Lua Luna Altar-mor

Fig. 38 - Litania assente sobre uma nuvem : Palmeira; Vaso; Porta; Cadeira. (foto da autora)
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exercer em seu nome. 
A familia Carvalho seguia a adoração à Virgem, com devoção a Nossa Senhora das Mercês. Isto 
pode ser comprovado na capela que serve como documento.  Aqui, onde os fiéis assitiam a missa, 
diversas ordens estão presentes, todavia a devoção mariana  e a  Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar.  
A ideia de união da figura de Maria a Deus e a Jesus está presente no programa iconográfico 
da capela - as litanias estão assentes sobre uma “nuvem”, um elemento figurativo-simbólico 
de Deus, referida nos livros do Antigo Testamento e diversa vezes também associada à Mãe 
de Jesus, como por exemplo no momento da Anunciação, em que foi envolta na mística nu-
vem do Espírito Santo que desceu sobre Ela (Evangelho de S. Lucas).

Símbolos substanciais, que conjuntamente com os demais, perpetuam a Mãe de Deus, sem-
pre virgem, inume de toda a culpa, cuja imagem tem sido objecto de culto reconhecido desde o 
Concílio de Trento, (o XIX ecuménico em  1545-1563 legitimou o culto das imagem de Cristo, 
da Virgem e dos Santos). bem e o mal e o melhor caminho para a melhor conduta é a lei divina. 
A ética passa a estabelecer três tipos de conduta: a moral ou ética baseada no dever; a imoral ou 
antiética e a indiferente à moral. A ética cristã é uma ética subordinada à religião num contexto em 
que a filosofia é “serva” da teologia. 
O período pós terramoto também 
enfatizou a temática da Virgem Ma-
ria.

No que diz respeito à natureza do 
programa e ao seu conteúdo sim-
bólico, leitura inicia-se no tecto, nele, uma 
espécie de moldura delimita o espaço onde se 
encontra a composição principal. 
Se traçarmos duas linhas imaginárias, 
nas extremidades da cruz formada pela 
sua intersecção encontramos a quadratu-
ra simbólica:Rosa misteriosa ou dos Céus, 
Rosa Mystica, símbolo da perfeição, um em-
blema de inocência, de pureza e de virginda-
de, daí a associação da Virgem Maria. Torre 
de David, Turris Davidica/Turris Eburnea, 
símbolo de ascensão e contemplação, Poço 
da Vida, Fons vitae como símbolo telúrico 
de queda ou encontro com o centro da terra e 
a Estrela, Stella Matutina. 

Fig. 39 - Quadratura de litanias presentes no tecto.
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No Cristianismo, através de S. Tomás de Aquino e Santo Agostinho, Deus é o único mediador entre 
os indivíduos, e a fé e a caridade são as principais virtudes. O homem passa a se dividir entre o Pelo 
número de representações atribuídas,  parece que tem um papel de destaque dentro do templo, onde 
diversas ordens estão representadas, na realidade ordens que priorizam o culto mariano. 
Visiveis apartir do altar, como resguardo e protecção de fácil leitura e apreensão, possível 
devido ao usados atributos específicos de cada um, elementos marcantes dos seus registos 
biográficos que servem pela exemplaridade dos percursos de cada um, contraditórios, tensos, 
densos, heroícos, humanos, referências de valor institucional que atestam a sua santidade:

•SANTOS FUNDADORES (ou REFORMADORES) DE ORDENS RELIGIOSAS
aqueles que possuem mais poder, neste caso, religiosidade.
São Domingos de Gusmão (fundador da Ordem dos Dominicanos, Ordem dos Pregadores);
Santo Inácio de Loyola (fundador da Companhia de Jesus); 
São Pedro Nolasco (fundador da Ordem dos Mercedários), 
São Filipe de Neri (fundador da Ordem dos Oratianos); 
São Francisco de Paula  ou São Paulo Eremita (o Eremita fundador da Ordem dos Minímos);
•DOUTOR DA IGREJA: São Tomás de Aquino, 

•SANTA MULHER:
Santa Maria Madalena.
Santa Teresa de Ávila (fundadora da Ordem Reformadora das Carmelitas Descalças);
•APÓSTOLOS: 
São Pedro (discípulo de Cristo que teve como missão de evangelizar as diferentes nações); 
São Paulo (apóstolo da gentilidade que estabeleceu a noção de autoridade nas primeiras co-
munidades que ensinam de uma forma geral a submissão à vontade de deus); 
•EVANGELISTAS: São Lucas, São Marcos, São João, São Mateus; 
•SAGRADA FAMÍLIA: Santa Ana e São Joaquim; 
•PADROEIROS: São Francisco de Borja, santo jesuíta, Terceiro Geral da Ordem Jesuíta,  
Companhia de Jesus; Santo António. Depois do terramoto de 1755, a pedido do rei D. José 
I, que dispensava venerado culto aos nomes cimeiros da Companhia de Jesus, S. Francisco 
Xavier, S. Francisco de Borja e Santo Inácio de Loyola, «obsesso de sugestões de fanatismo, 
era pela acção divina e para ela apelou, escolhendo São Francisco de Borja para interces-
sor ante o trono celestial»29, o santo jesuíta tornou-se protector de Portugal. 
•MISSIONÁRIO: São Francisco Xavier; 
•MÁRTIRES: Santa Barbará, São Sebastião, São João Nepomuceno.

29 AZEVEDO, Lúcio de, O Marquês de Pombal e a sua Época, Lisboa, 2º Edição, Clássica Editora, 1990, 
p.323.  
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3.4. - Local de Culto e de Poder
3.4.1  .Hipótese para Interpretação

O gosto pelo Poder faz parte da figura do marquês de Pombal. Considerando a notoriedade 
da quinta de recreio por razões culturais, económicas, políticas, protagonizada pelas diversas 
medidas tomadas durante do seu governo, a compreensão da relação entre o espaço/função, 
fulcral e determinante no entendimento do programa iconográfico, conduziu-nos ao estudo da 
representação Heráldica1.  No nosso entender na capela existem outras  linhas cuja presença foi 
pensada e dirigida para o reforço do prestígio e o seu desenho, também este terá sido traçado 
conjuntamente com os seus irmãos, os seu fieis colaboradores. 

Sebastião de Carvalho e Melo, casou com uma sobrinha do conde dos Arcos, D. Teresa de 
Noronha e Bourbon, que veio a falecer em Viena a 27 de Março de 1739, legando-lhe todos 
os seus bens. Em Viena enamorou-se duma senhora da corte, D. Leonor Ernestina Eva Wol-
fanga Josefa, condessa de Daun. Todavia, o conde de Oeiras vindo de uma família de pequena 
nobreza, auto intitulou-se chefe da família.  O seu pai usava um brasão diferente com Carva-
lhos mas com outro nome de família e escudo partido. 

No palácio, um pouco por todo o lado estão presentes as armas plenas de Carvalho, as que 
pertencem em exclusivo ao chefe de linhagem consagrando sempre o seu estatuto de repre
sentante da família e foi assim que ele usou as armas plenas, a forma mais pura de heráldica, 

1 Tivemos como referência os estudos e bibliografia da especialidade: ZUQUETE, Afonso Martins (dir.), Ar-
morial Lusitano-Genealogia e Heráldica, Enciclopédica, Lisboa, 1961; GALVÃO-TELLES, João Bernardo, 
SEIXAS, Miguel Metelo de, Sebastião José de Carvalho e Melo, 1º Conde de Oeiras, 1º Marquês de Pombal: 
Memória genealógica e heráldica nos trezentos anos dos seu nascimento, Oeiras, Câmara Municipal de Oeiras, 
1999

Fig. 40 -  Tecto da Sala da Concórdia no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, atribuído a Joana do Salitre

 (foto da autora)
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Rosa Misteriosa

.Estrela Matutina 

Torre de David  Poço da Vida   

.Espelho da Justiça    

Porta do Céu

  Arca da Aliança

  Vaso  Espiritual

Cadeira da Sabedoria

Casa de Ouro

  Palmeira

Cipreste

Planta 1- Símbolos marianos e Heráldica - Armas da família Carvalho 
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«concebidas e adaptadas por qualquer pessoa que as assume como sinal de individualidade, 
ou mais concretamente, são distintivo pessoal ordenado segundo as regras da Heráldica».2 

Relaccionamos a simbologia de devoção às armas de família, aos elementos geométricos que 
compõem a sua Heráldica às linhas que intersectam as litanias representadas. Uma articulação 
que podemos associar ao comum recurso da iconografi a de devoção religiosa e constante nas 
armas de eclesiásticos, com uso predominante à temática de devoção a Nª Senhora que traz 
consigo um conjunto especifi co de símbolos, ou seja a rosa (rosa mystica), a torre (turris ebúr-
nea), a casa (domus áurea), a estrla (stella maris), entre outros.
No sentido fundamentar a nossa interpretação, estudamos a Heráldica pertencente a Sebastião 
Carvalho e Melo, D. Maria Leonor Ernestina Eva Josefa e Paulo Carvalho e Mendonça, 
membros de uma elite que combinava autoridade religiosa, poder político, estima, prestí-
gio cultural, riqueza, papéis claramente ao longo do diálogo simbólico presente na capela, 
no palácio. Incluímos de igual modo o Timbre do Brasão com as armas do Papa Clemente 
XIV3 cujo Brasão que fi gura no Sacrário de madeira entalhada revestido a follha de ouro. 
Uma indulgência concedida, provavelmente para consagrar as boas relações que o Marquês 
mantinha com a Santa Sé após a discórdia que em 1760 provocou o corte de relações entre a 
Corte de Lisboa, que reclamava a extinção da Companhia de Jesus e o Vaticano, uma medida 
conseguida depois de grandes esforços por parte do ministro português.

2 SANTOS, Marta Manuel Gomes dos, Heráldica Eclesiástica. Brasões de Armas Bispos Condes, Disserta-
ção de Mestrado em História da Arte, Património e Turismo Cultural, Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 2010, p. 93
3 CECCARONI, Agostino, Dizionario Ecclesiastico Illustrato, Vallardi Editore, Milano, 1897; MARTIN, 
Jacques, Heraldry in the Vatican, Ed. Peter Bander-van Duren, 1978

Heráldica Condessa de Daun,
Escudo italiano partido de formato de tarja simétrica. Na sinistra (esquerda) estão as armas 
que correspondem ao apelido de solteira da Condessa de Daun, apresentando-se o escudo de 
campo a ouro e fretado a vermelho; 
Timbre: Um cisne de prata, membrado e armado de ouro, com a estrela do escudo no peito.  
Armas de Daun - Escudo de campo a ouro e fretado a vermelho. Na dextra, (direita) de  campo 
a azul estão as armas de Sebastião Carvalho  e Melo, a prata, uma  caderna de crescentes, no 

Armas dos Carvalhos 
 De azul, com uma estrela de ouro de oito raios, encerrada numa caderna 
de crescentes de prata. Timbre: um cisne de prata, membrado e armado 
de ouro, com a estrela do escudo no peito. 
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As armas de Paulo Carvalho 
Mendozza, apresenta Armas 
de família com chapéu ecle-
siástico- “gallero” em articu-
lação com as Armas de Fé e 
de Cargo , as Armas da insti-
tuição eclesiástica à qual está 
ligado - Vaticano.

Brasão do Papa Clemente XIV constituído por Escudo, Timbre e Cartela. 
Escudo cortado, na parte superior está uma cruz colocada sobre o ângulo formado por dois braços 
que se cruzam, a baixo destes, três estrelas. Na parte inferior três montes que se dispõem da seguinte 
forma: dois na base e um sobre estes. 
Timbre:  encimado por uma cruz. Tiara papal de três coroas sobre duas chaves em aspas, de cada 
uma pende as extremidades de um paramento. 
Cartela de estilo rocaille, desenvolve-se em duas volutas  acentuadas
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Iv. MUSEALIZAÇÃO DA CAPELA

Enquadramento conceptual
Este projecto visa a criação de uma ferramenta pedagógica em torno da Educação Patrimonial e 
tem como público-alvo os invisuais.1 Partimos do conceito que qualquer projecto, seja de que 
natureza for, inserido em que campo estiver, quer cultural quer artístico, é entendido como 
a concretização de uma ideia através da conjugação de esforços de vários intervenientes em 
diversas etapas. Esta parte do trabalho é uma acção interdisciplinar. As definições teóricas apre-
sentadas nas várias etapas deste capítulo substanciam os alicerces que constituem a estrutura 
museológica e museográfica, a implementar. Considerando a especificidade e qualidade do seu 
acervo e, para a promoção do contacto com as artes aplicadas, o estudo enquadrou-se no domí-
nio da comunicação, na perspectiva de leitura e interpretação dos núcleos ou espaços fundamen-
tais anteriormente identificados - Núcleo Técnico Artístico, Núcleo de Artes Decorativas, Núcleo 
de Iconografia. 

Antes de passar ao programa museológico propriamente, consideramos importante apresentar uma 
síntese dos conceitos teóricos surgidos no contexto da Nova Museologia, um enquadramento que 
serve de fundamento para o processo de musealização da capela, sobretudo no que se prende com 
articulação da vertente educativa à proposta de instalação de meios facilitadores a todas as pessoas, 
inclusive com limitações físicas. 

Conceptualizadas as práticas museológicas, desenvolveremos em seguida um plano inicial, a 
partir do qual desenvolveremos posteriormente os conteúdos um programa do pólo museoló-
gico assente na preservação dos elementos de valor patrimonial, que possibilitará uma comu-
nicação entre o passado e o presente, e, por sua vez, potenciará o valor social e educativo da 
comunidade. 
A abordagem teórica e analítica perspectiva a proposta que aqui se apresenta: a constituição 
de uma instituição inovadora, desburocratizada, moderna, aberta a todos tipo de visitantes, um 
pólo museológico integrado numa estrutura museológica municipal enquadrada na categoria 
de Museu Regional, os que tem  a missão de preservar e comunicar aos habitantes dessa re-
gião e aos turistas a história e o espírito criativo daqueles que aí viveram desde o princípio 
dos tempos.2 
Considerando a especificidade, a qualidade do seu acervo e, para a promoção do contacto com 
as artes aplicadas, pensamos que deveria ser incluído na categoria de pequeno museu que To-
1 No nosso estudo considermos como ponto de partida as iniciativas legais, os estudo das deficiências, bem 
como guias de acessibilidades e mobilidade, nomeadamente o Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto, veio 
revogar o Decreto-Lei nº123/97, de 22 de Maio; http://www.inr.pt/content/1/4/decretolei http://www.inr.pt/
uploads/docs/acessibilidade/GuiaAcessEmobi.pdf
2  LORD, Barry & DEXTER, Gail, Manual de Gestión de museos, Ariel, Arte e Patrmonio, Barcelona, 2010, p.17
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belem defende por «considerar que os pequenos museus possibilitam desempenhar um papel 
pedagógico incitando os seus visitantes a frequentar depois os grandes estabelecimentos».3 
Tendo em conta a configuração do edifício, pequeno espaço de 17 metros de comprimento, 
tendo em conta as estratégias de comunicação com o público, principalmente por se tratar de 
uma estrutura onde habitualmente não há interacção com o público, usamos a configuração 
do espaço para determinar no piso inferior, duas diferentes zonas de acção, albergando a ca-
pela a exposição permanente com zonas de exposição temporárias e actividades promovidas 
pelo serviço educativo nas salas contíguas à capela. 

Ao nível do projecto museográfico, objectivo será manter a leitura dos espaços e contribuir para 
uma melhor fruição dos núcleos que caracterizam o interior, consideramos ser uma vantagem 
a opção de enveredar por intervenções pequenas e superficiais, que permitam a flexibilidade e 
futuros reajustamentos. Consequentemente, apresentamos as  várias etapas que constituem a 
estrutura museológica e museográfica, inserimos questões essenciais a considerar no que diz 
respeito à formulação e valorização do programa a integrar na capela e parte do edifício que a 
circunda. 

4.1. Museologia, Património e Memória Colectiva
As definições de Museu, bem como dos conceitos de Museologia e Museografia tem evoluído 
ao longo dos tempos, em consonância com a própria história das instituições museais, nascidas 
de um hábito que o homem desenvolveu de colecionar aquilo que atribui um valor simbólico.
O ICOM define o museu como uma instituição permanente, sem fins lucrativos aberta ao pu-
blico, ao serviço da sociedade, que preserva, guarda, pesquisa, divulga e expõe com fins de 
educação e lazer, os testemunhos da cultura e do meio ambiente. Essas finalidades comple-
mentares privilegiam a comunicação com público e devem ser a base da política de actuação 
das instituições. Como tal, tem responsabilidade educativa para com o seu público ao assegurar 
a defesa e valorização do património e actuar como meio  de conhecimento e análise da socie-
dade e contribuindo de forma activa para o seu desenvolvimento. O ponto dois da Lei-Quadro 
dos Museus Portugueses4 designa:  

3 TOBELEM, J.M.,  Le nouvel âge des musée. Las instituions culturelles au défi de la gestion. Ed. Armand 
Colin, Paris, 2005
4 Decreto-Lei nº 47/2004 estabelece as bases legais para a classificação: «um museu é uma instituição  
de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos dotada de uma estrutura organi-
zacional que lhe permite (a) garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através 
de investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e divulgação, 
com objetivos científicos, educacionais e lúdicos; (b) facultar acesso regular ao público e fomentar a democrati-
zação da cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade»
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«consideram-se museus as instituições, com diferentes designações, que apresentem as carac-
terísticas e cumpram as funções museológicas previstas na presente lei para o museu, ainda 
que o respectivo acervo integre espécies vivas, tanto botânicas como zoológicas, testemunhos 
resultantes da materialização de ideias, representações de realidades existentes ou virtuais, 
assim como bens de património cultural imóvel, ambiental e paisagístico» 

Ambas as definições referem o facto de constituir uma instituição permanente com fins educa-
cionais e culturais. Estas classificações evoluíram desde a segunda metade do séc. XX (1946), 
no sentido de, uma maior abrangência e de um maior grau de precisão. Actualmente está defini-
do que as principais funções de um museu são:  recolha, catalogação, conservação, interpretação, 
exposição e divulgação. Acrescentamos a 1º Resolução da 15º Conferência Geral do ICOM que 
define a contribuição dos museus para a educação de extrema importância, por transmitirem a 
consciência de herança cultural  às gerações mais novas e alertarem para o conhecimento de 
outras culturas. I

Estes conceitos advém da Nova Museologia, da década de 70, quando surgiram novos desafios 
e abordagens no campo da museologia  resultante da necessidade de alargar as funções sociais e 
culturais do museu, assumindo a comunidade o papel fundamental na sua criação, tornando-se 
parte integrante do espaço museológico. Em todo o mundo, a museologia deixou de ser somente 
uma ciência aplicada, tornou-se uma ciência de acção, com professores e museólogos, conscien-
cializados de que educar as crianças e jovens para o património era uma tarefa de primordial 
importância5. Linhas traçadas em 1972, em Santiago do Chile, num contexto de transformações 
sociais quando as instituiçoes latino-americanas sentiram necessidade de discutir a função do 
Museu na sociedade.  As novas directrizes e o alargamento da noção de património, conduziram 
a uma inversão de funções, o museu acumulador de património e cultura foi substituído pela 
instituição voltada para o desenvolvimento com serviços canalizado para servir o público. Neste 
processo de mudança deu-se continuidade a questões primordiais como desenvolvimento 
comunitário e envolvimento da comunidade. 

Para melhor entendimento das diferenças entre um Museu tradicional e o novo Museu, Hu-
gues de Varine criou em 1979 um modelo comparativo entre as duas concepções: o papel 
do novo Museu é articular a comunidade e trabalhar para a recuperação da identidade local, 
dos seus saberes e cultura comunitária. Sendo que o património, a população e o território, 
interagem de forma a torná-lo dinâmico voltado para o desenvolvimento da comunidade. 

5 DUARTE Ana e Isabel VITOR, “Os serviços educativos e as actividades de extensão cultural nos museus. O 
caso dos museus municipais de Setúbal. Lugar e função de um serviço educativo num Museu”, in CADERNOS DE 
SOCIOMUSEOLOGIA Nº 8, 1996, p. 84



74

FUNDAMENTOS PARA UMA PROPOSTA DE MUSEALIZAÇÃO DA CAPELA DE Nª SRª DAS MERCÊS DO PALÁCIO DO MARQUÊS DE POMBAL EM OEIRAS

4.2. Museu, Lugar de Comunicação Educativa
Como resultado de importantes encontros do ICOM, centrados na actuação, no processo 
museológico, na educação permanente, ocorre a mudança de paradigma. A concepção do 
novo museu, revela a importância dos acervos museológicos. A apresentação integrada dos 
objectos artísticos em contextos históricos como uma estratégia que traz indesmentíveis van-
tagens para uma correcta contextualização dos acervo, permitindo uma visão panorâmica no 
tempo e no espaço, na linha de pensamento de Fernando António Baptista Pereira, «apresen-
tar artes decorativas em ligação com pinturas ou esculturas suas contemporâneas ou mes-
mo com representações fotográficas de cenários dessa época, sem esquecer as referências à 
cultura material e política de cada época, é um convite que se faz referência à imaginação 
do visitante-espectador e à sua capacidade de reconstituição do passado».6 

Lugar de Comunicação Educativa
Os museus, apesar de terem o privilégio de lidar com significados simbólicos, são parte da nossa 
sociedade e devem ser compreendidos, em parte, pelas transformações por que ela passa. Os 
mecanismo de comunicação fundamentam-se com base na reflexão sobre as particularidades da 
localidade – a sua história e evolução, a sua relevância no panorama político, económico, social, 
cultural e pertinência científica possibilitando a interpretação da localidade enquanto identidade 
museológica, definindo-se a margem de actuação do programa e a criação de novas valências de 
comunicação.
A caracterização não só fixa objectivamente as responsabilidades públicas, como define também 
as bases de relações com outras instituições, sejam governamentais, educativas ou privadas, e 
com os seus pares.7 No enquadramento conceptual, converteram-se em autênticos agentes de 
comunicação, procuram a todo custo sobreviver numa sociedade onde as novas tecnologias ofe-
recem opções mais lúdicas, festivas e significativas8. 
Todavia, apesar de consideradas uma das instituições culturais com maior êxito, as platafor-
mas culturais estão em mudança e devem procurar uma maior participação da população e 
contribuir para o desenvolvimento cultural, social, económico. Como advoga Álvaro Garrido 
«os museus baseiam-se em contratos sociais em torno de memórias (ou activações memoris) pro-
clamadas como heranças, ou seja, como patrimónios de índole quase sagrada, como se não pudes-
sem prescrever ou como se não deixassem de interessar a “comunidade”, dando lugar a outros.»9  

6 PEREIRA, Fernando António Baptista, Museus de Arte in Iniciação à Museologia, Universidade Aberta, 
Lisboa, p.198
7 LORD, Barry & DEXTER, Gail, Manual de ..., Ariel, Arte e Patrmonio, Barcelona, 2010, p.17
8 HERNÁNDEZ, Francisca Hernández,  El museo como espacio de comunicacion, Ediciones Trea, S.L., 
Asturias, 2010, p.11.
9 GARRIDO, Álvaro “Culturas Marítimas e Conservação Memorial. A experiência do Museu Marítimo de Ílhavo”, 
in Museologia.pt, nº3, 2009, p. 7
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Porém, por motivos socioculturais diversos, hoje tudo se espera de um Museu. Pretensões que 
subvertem  as regras da sociomuseologia, o processo de reconstrução de significados que deve 
ser disputado pelo significante, pelos indivíduos que procuram generalizá-los, atribuindo novos 
significados a “objectos “ retirados do tempo e do espaço em que foram produzidos. 
As obras de arte tem a sua própria sintaxe e a mesma língua, tem um vocabulário visual que 
importa conhecer para as entender melhor. Considerando que os objectivos primordiais do 
museu, ao nível da exibição e comunicação dos testemunhos materiais dos conteúdos de 
valor histórico, artístico, científico, técnico em relação à comunidade, deverá ser: 
1. Estimular a prática cultural e a educação do gosto do público, incentivando-o ao interesse 
pelas artes aplicadas e estimulando a sua opinião crítica para fruição e educação.
2. Conservação e restauro do acervo artístico .
3. Investigação e documentação no âmbito das temáticas abordadas. 

4.2.1. Estrutura pedagógica – Perfil do público
Nas últimas décadas nas instituições museológica tem havido um importante desenvolvimento 
dos departamentos de educação, «se há alguns anos a acção educativa em museus e outros es-
paços culturais se traduzia essencialmente na organização de visitas guiadas, actualmente esta 
dimensão é compreendida de forma mais ampla, incluindo a concepção e o desenvolvimento de 
programações diversificadas e transversais que intensificam a relação com os públicos. Os mu-
seus, hoje, não são apenas lugares de conservação de obras de arte, mas espaços de comunica-
ção e de aprendizagem que assumem um papel significativo na sociedade»,10 são cenários onde 
as relações humanas ocorrem a vários níveis. Estabelecem-se relações de ensino aprendizagem; 
relações entre indivíduos de diferentes idades, de diferentes culturas, de diferentes condições 
físicas e psíquicas, em caso algum são exclusivas.11

Sendo o seu objectivo proporcionar à população serviços e instrumentos necessários que contri-
buam para uma comunidade cultural e socialmente activa, actualmente o programa educativo de 
um museu é dinâmico, com medidas que consistem na criação de programas didácticos tendo em 
conta os diferentes públicos:
- Famílias: focando-se no património intergeracional, proporcionando experiências de apren-
dizagem dirigidas a adultos e crianças.
- Jovens: a título individual ou em grupos escolares, deve investir na vertente educativa e nas 
plataformas de comunicação, podendo articular a programação com actividades escolares, 
orientando programações especificamente dirigidas a estas faixas etárias.
- Turistas: explorando o facto da localidade ser um destino turístico, pode explorar a interna-
cionalização de conceitos, ou procurar articulações com instituições estrangeiras.

10 LEITE, Elvira e SERRALVES, Sofia Victorino, Projectos com Escolas, Fundação Serralves, Porto, 2008, p.11
11 MERILLAS, Ensenar y aprender o património en el museo, 2003, Ediciones Trea, S.L., Asturias, p. 57
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- Público especializado: diz respeito às áreas complementares, cuja importância foi já referida – 
deve ultrapassar a função da divulgação, interpretação e contemplação. Insere áreas dedicadas à 
concretização de repostas técnicas para investigação ou necessidades de conhecimento.
- Público com necessidades especiais, educativas e/ou motoras: considerando programas especifica-
mente desenhados para estes públicos, possibilitando o acesso à informação sem restrições. 

4.2.2. - Público/visitante com deficiência visual
«Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não vêem» 

José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira 

A pesquisa dedicada à identificação de conceitos de deficiência visual, referem como sendo uma 
perda, ou restrição que limita a pessoa na realização da actividade do dia-a-dia. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS), engloba duas grandes categorias, a cegueira e a amblíopia, diferenciadas 
em função dos critérios “acuidade visual” (do melhor olho após correcção) e “campo visual”12. Es-
tas diversidades resultam das mais variadas malformações ou doenças.

Nos últimos anos, em Portugal têm sido publicadas leis13 que protegem as pessoas com deficiência 
e necessidades especiais. O ponto 1 do Artigo 59º da  Lei nº9/89, especifica «Os visitantes com ne-
cessidades especiais, nomeadamente pessoas com deficiência, têm direito a um apoio específico.» 
Regulamentações cada vez mais justificadas, se tivermos em conta os resultados apresentados 
por Para a sua investigação considerou, o estudo de tratamento estatístico revelaram especial 
interesse para o conhecimento da população nacional com deficiência visual, «um estudo, 
desenvolvido entre 1993 e 1995 pelo projecto QUANTI pelo Secretariado Nacional de Re-
abilitação14 revela que no nosso país, 135.430 pessoas apresentam incapacidade para ver, 
aqui entendidas com ausência ou redução grave de visão. É na capital que existe o maior 
número de pessoas com incapacidade de visão, com 23.278pessoas, e 3.036 com cegueira, 
seguindo-se Leiria com 17.409 pessoas com incapacidade de visão e 655 com cegueira e 
o Porto com 15.342 pessoas com incapacidade de visão e 2.308 com cegueira. A maioria 

12 Cegueira segundo a Direcção Geral de Saúde, é um dano do sistema visual na sua globalidade ou parcialmente, 
podendo variar quanto às suas causas (traumatismo, doença, malformação, deficiente nutrição) e/ou natureza (congé-
nita, adquirida, hereditária) e traduzindo-se numa redução ou  numa perda de capacidade para realizar tarefas visuais. 
A amblíopia, também conhecida por baixa-visão, significa uma reduzida capacidade visual, traduz-se numa redução 
acuidade visual abaixo de 1/10 - qualquer que seja a origem e que não melhora através de correcção óptica.
13 A legislação nacional, nomeadamente o DLei nº9/89, de 2 de maio, o D.L. nº123/97, de 22 de maio e as Resoluções 
do Conselho de Ministro nº96 e 97/99 de 26 de agosto e nº110/03 de 12 de agosto, estabelecem algumas indicações fun-
damentais no que diz respeito à integração e participação dos cidadãos com necessidades especiais em todos os campos 
da vida económica, social e cultural. 
14 Este estudo tem como ponto de partida a análise das incapacidades, o estudo das deficiências e das desvan-
tagens, bem como apurou o número total de pessoas com alguma incapacidade, a deficiência que está na sua 
origem, as causas da deficiência. In http://www.inr.pt/content/1/1/bemvindo.
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dos sujeitos é casada (57,51%). Preocupantes são os valores relativos à escolarização pois, 
44,57% não possuem qualquer nível de instrução, só 2,51% possui estudos ao nível secun-
dário, 1,05% ao nível politécnico e 0,87 ao nível universitário, o que demonstra a situação 
de desvantagem em que se encontra esta população comparativamente com a população 
sem deficiência, dificultando desta forma a sua participação não só na vida social e cultural 
como também no acesso ao emprego. Quanto à actividade profissional das pessoas com in-
capacidade de visão, distribuem-se sobretudo pelo sector primário com 36,90%, e terciário 
com 40,98%, estimando-se que se encontrem empregadas 27.783 pessoas.»15

As conclusões dos Censos 2011 divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os quais 
revelam que 892 860 cidadãos, o que corresponde que 19% da população tem muita dificuldade 
em ver, 27 659 cidadãos não consegue ver mesmo usando óculos ou lentes de contacto, um nú-
mero muito elevado se compararmos com os dados fornecidos pelo INE com base no Censo de 
2001, em Portugal havia 16.515 pessoas com deficiência visual, o que correspondia a 1,57% da 
população. Conhecido o número de pessoas portadoras de uma qualquer deficiência visual, con-
cluimos que em espaços de relações humanas, a acessibilidade é uma necessidade a implementar 
e deve ser pensada como forma de colaborar na gestão de informação por parte do visitante. 

O desenvolvimento humano obedece à maturação biológica, mas a construção da linguagem 
depende da função simbólica, ou seja, da capacidade de distinguir o significado do signifi-
cante. Na opinião de Damásio, «a característica mais distinta dos cérebros como aquele que 
dispomos é a extraordinária capacidade de criar mapas. O mapeamento é essencial para a 
gestão sofisticada. O mapeamento e gestão de informação andam de mãos dadas. Quando 
o cérebro cria mapas, informa-se a si próprio».16 O deficiente visual para isso necessita 
que, ao tocar o objeto, lhe seja dito o nome, ajude a explorar e pesquisar visualmente ou 
tactilmente. Percursos de construção da informação que nos leva « entender como o cérebro 
no organismo humano engendra os padrões mentais que denominamos, por falta de um termo 
melhor, as imagens de um objecto. Objecto designa aqui entidades tão diversas quanto uma 
pessoa, um lugar, uma melodia, uma dor de dente, um estado de êxtase; imagem designa um 
padrão mental em qualquer modalidade sensorial, como, por exemplo, uma imagem sonora, 
uma imagem táctil, a imagem de um estado de bem-estar. Essas imagens comunicam aspectos 
das características físicas do objecto e podem comunicar também a reacção de gostar ou não 
gostar que podemos ter em relação a um objecto, os planos referentes a ele que podemos ter 
ou a rede de relações desse objecto em meio a outros objectos.”17 
15 MARTINS, Patrícia Isabel Sousa Roque, A inclusão pela arte : museus e públicos com deficiência visual, 
Tese de mestrado, Museologia e Museografia, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, 2009, p.23
16 DAMÁSIO, António, Livro da Consciência. A construção do Cérebro Conciente. Temas e debates, Lisboa, 
2010, p.89
17 DAMÁSIO, António, Sentimentos de Si, Europa América,Lisboa, 2000, p.14.
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Em última análise, na validade destas categorias de memória, defende Damásio, que depende 
da aceitação que o cérebro lhe dá, podemos concluir que a leitura “visual” é um processo in-
terno de reflexão e pensamento, implica recordar mais facilmente palavras pensadas e imagens 
visuais actualizadas.
Para um invisual ou não, a consciência de um pensar é associado a um cheiro, ou a uma me-
mória táctil. Um determinado acontecimento faz despoletar uma reacção física, que provoca 
uma emoção a qual origina um pensamento correspondente: “Os pisos mais baixos do edifício 
neural da razão são os mesmos que regulam as emoções juntamente com as funções do corpo 
necessárias à sobrevivência do organismo. Estes pisos mais baixos mantêm, por seu turno, 
uma relação directa e mútua com praticamente todos os órgãos do corpo, colocando-os, as-
sim, directamente, na cadeia de operações que geram os aspectos mais elevados do raciocínio, 
da decisão e, por acréscimo, do comportamento social e da capacidade criadora. A emoção, 
as suas vivências e a regulação biológica desempenham, todas elas, um papel importante na 
razão humana. (...) Mas o facto de a razão elevada depender de níveis cerebrais inferiores não 
a transforma numa razão inferior.”18 Em síntese, a «primeira condição que se requer é que o 
objecto do museu possua capacidade para comunicar, tenha linguagem que justifique a sua 
condição expõe um significado e testemunho de uma pequena porção, por pequena que seja, 
da evolução cultural da Humanidade». 19 

Partindo destes pressupostos, a criação de um desenho inclusivo, poderá beneficiar a popu-
lação com deficiências visuais, bem como a população em geral, porque para todos os que 
possuem ou não o sentido de visão as “imagens formam-se a partir da percepção ou da recor-
dação, mesmo quando não temos consciência delas”.20 Para ambos, as imagens conseguem 
influenciar o pensamento e as acções, um processo mental rico relacionado com o raciocínio 
e a criatividade.
O visitante precisa conhecer os objectos de forma individual, de explorar pelo tacto, som ou 
cheiro, saber como funciona, o que faz com ele, para que serve,  para poder compreender-
-lhes o significado e assim construir mapas que irá recordar a partir dos bancos de memória 
do interior do cérebro.21  Aspectos importantes, pois essa interação e da relação com pessoas  
e objetos, de sua organização interna, pela vivência corporal e pelo fazer coisas, organizando 
suas próprias ações dentro da relação espaço-temporal, «o desenvolvimento do sentido do 
tacto é outro aspecto significativo do desenvolvimento da sua autonomia»22. Este sentido 

18 DAMÁSIO, António, Sentimentos de Si, Europa América,Lisboa, 2000, p. 13
19 ALONSO Fernández Luis, Museologia y museografia, El serbal, 1999 p. 228
20 DAMÁSIO, António, Livro da consciência. A construção do cérebro consciente. Temas e Debates, Lisboa, 
2010, p.99.
21 Idem, p.89
22 SANTOS, Nuno, VENTURA, Cláudia e  CÉSAR, Margarida, Alunos Cegos nas Aulas de Matemática 
Universidade de Lisboa, Departamento de Educação & Centro de Investigação em Educação da Faculdade de 
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permite-lhes explorar, também a nível individual, a realidade que os rodeia e que está ao 
alcance das mãos. é que o deficiente visual poderá construir o seu sistema de significação e 
linguagem. Assimilando as informações por ela mesma, poderá representá-las posteriormen-
te por imagens aquilo que vivenciou, organizou e estruturou no período sensório motor.23 A 
proposta pedagógica é fundamentada na aprendizagem significativa e no enfoque de áreas 
sensorial e funcional.
Sensorial: interação e comunicação (linguagem receptiva e expressiva); o desenvolvimento 
dos esquemas sensoriais e motores, cognitivos, incluindo a estimulação visual; elementos psico 
afetivos-sociais pela interação nas brincadeiras e nos jogos sociais.
Funcional: contempla as necessidades, interesses, desejos do invisual e familiares; valoriza 
a construção do conhecimento, prioriza as interações através de atividades lúdicas e funcio-
nais; promove a participação de terceiros como parceiras no processo de desenvolvimento  
e aprendizagem. 

4.3. PROGRAMA MUSEOLÓGICO
A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais (NEE), que teve lugar em 
Salamanca, em 1994,24 contribuiu para a construção de cenários educativos mais inclusivos, 
a fim de garantir o acesso de todos os alunos a experiências de aprendizagem ricas e diver-
sificadas, que contribuam para a construção percursos de aprendizagem que promovam o 
desenvolvimento de competências artísticas e sociais. 

Com base na bibliografia nacional e internacional e recomendações referenciadas pela As-
sociação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, (ACAPO)  traçamos um programa que visa         
proporcionar a troca de experiências na perspectiva de ser capaz de oferecer aos seus visi-
tantes uma experiência satisfatória. A exposição ocupa pelas razões já referidas uma posição pri-
vilegiada, se configurando como um sistema de representação encenada, inclui objectos e imagens, 
reconstruções e simulações que se articulam com a narrativa do espaço, a fim de legitimar e validar 
os conteúdos construídos e apresentados no contexto museológico. 

O espaço expositivo e o desenho museográfico deve ser adaptado como meio de sensibilizar 
para futuras visitas, propomos duas  tipologias de exposição:
Ciências, Lisboa,  
23 Sobre a temática cf.: GROSS, G., Brain, Vision, Memory, Tales in the story of Neuroscience, Bradford 
Book, London, 1999
24 Os delegados à Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, representando 92 países 
e 25 organizações internacionais, reunidos aqui em Salamanca, Espanha, de 7 a 10/06/1994, reafirmaram, o 
compromisso em prol da Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a edu-
cação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais no quadro do sistema regular 
de educação. De que modo os governos e as organizações sejam guiados pelo espírito das suas propostas e 
recomendações. in  http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf
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1. Exposição permanente, no interior da capela pretende aludir ao passado do edifício. Inte-
grando o conjunto de estuques atribuídos a Grossi com um complexo programa de decoração 
rocaille e de grande valor do ponto de vista iconográfico. 
2. Exposições temporárias realizadas no palácio, no exterior da capela: num museu de pe-
quena ou média dimensão é mais eficaz considerar uma área para exposições temporárias, 
em vez de grandes espaços de exibição permanente25, exploradas com enfoque na história e 
evolução deste tipo de trabalho artesanal bem como outros conteúdos utilizados em contexto 
escolar, funcionam como complemento/articulação à formação artística do público em geral 
e com condicionantes físicas. 

Tendo atenção às possibilidades museográficas, iluminação, equipamento de suporte e  exibição, bem 
como plataformas audiovisuais o tronco expositivo do museu - pólo museológico composto por:  
Exposição Permanente - a exposição se configura como um pequeno manual de artes de-
corativas aplicadas à arquitectura para as instituições museológicas, profissionais, investiga-
dores e estudantes da área, público em geral e público com limitações visuais, para aprofun-
dar o conhecimento, providenciando a exibição, divulgação, interpretação e preservação do 
acervo. Um espaço de observação e interpretação dever-se-á centrar num circuito de visita 
narrativa que atravesse os diferentes núcleos, conforme a organização temática possibilitan-
do ao visitante a compreensão da informação em diversos enquadramentos.
Exposição Temporária - Espaço destinado a exposições de maior variedade e flexibilidade 
de conteúdos e de interacção por parte do público. A importância será centrada no público 
alvo, devem contemplar uma variedade de réplicas do acervo da capela. 
Gabinete de Museografia – Torna-se necessário contemplar uma área relacionada com o 
próprio trabalho envolvido na concepção e desenvolvimento das exposições, bem como do 
programa em geral do museu.
Serviço Educativo - Responsável pela delineação de programas com o objetivo de motivar, 
aproximar e sensibilizar o público para as temáticas abordadas pelo museu. As intenções pra-
ticas concretizam-se nas visitas guiadas (seja à generalidade do museu, exclusivamente à ex-
posição permanente ou às exposições temporárias, ou a uma época ou temática específicas).

4.4. CONSERvAÇÃO PREvENTIvA

O Museu tradicional tem área de exposição e as reservas. As peças trocadas sempre que 
necessárias circulam entre as reservas e a sala de exposição. Na capela, as obras de grande 
valor estão inseridos no seu contexto, integradas no espaço aberto, na superfície mural, uma 
mais valia museológica. Estas potencialidades ganham contornos mais nítidos quando soma-

25  RICO, Juan Carlos Rico, Montage de Exposiciones, Museos Arquitectura Arte, Madrid, 2007,  p.113
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Tecto Estucados 

Azulejos

Estuques 

Pinturas 
Planta 2 - Diagrama da Distribuição do Acervo

No espaço de articu-
lação entre a capela 
e o corpo do edifício 
do palácio o conjunto 
expositivo estrutura-
do com a sucessão de 
núcleos da colecção 
que traçam histórias 
que se cruzam com 
a história do próprie-
tário, com as figuras 
eclesiásticas, com a 
dimensão e interesse 
pela biográfia e hagio-
grafia, com a história  
das artes decorativas 
aplicadas à arquitec-
tura, com a eficácia 
discursiva dos estu-
ques, com a gramática 
decorativa que valori-
za o património artís-
tico da capela.
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das a um edifício com relevância arquitectónica e a um projecto de valorização do próprio 
património, fundamentalmente constituído por estuques, pinturas e azulejos que necessitam 
de cuidados de manutenção e preservação. A definição deste projecto de musealização man-
terá a especificidade dos acervos e do edifício, procurando e exigindo soluções adaptadas à 
intervenção e à preservação, «a conservação procura colocar o presente em suposta con-
tinuidade com o passado, quando, paradoxalmente, a característica das sociedades mo-
dernas, homogéneas, é precisamente esse corte com o passado, com o heterogéneo, com 
o invisível». 26 Consideramos é imperativo considerar um plano de conservação preventiva no 
qual alguns pontos fundamentais devem estar inseridos para o implementar. Para a construção 
deste plano, consultamos estudos de refeência, nos quais os autores identificam e classificam 
as anomalias e as respectivas causas prováveis que potenciam o seu desenvolvimento, bem 
como apresentam soluções de carácter preventivo.27

Segurança
A implementar: um Plano de Emergência Interno. 
Elaboração do plano de segurança e plano de risco em colaboração com o Serviço de Protecção 
Civil28, deve incluir um plano de actuação em caso de emergência e a designação dos funcioná-
rios ou técnicos responsáveis e identificação do tipo de uso dado a cada um dos espaços de todo 
o edifício e identificação dos seus ocupantes; Deve dispôr de vigilância, o sistema de video-
vigilância ou um sistema de circuito fechado de televisão – CCTV), alarmes de intrusão 
(através de detectores volumétricos de intrusão por infravermelhos ou outro) e incêndio; 
Consequentemente devem ser definidos circuitos de emergência e a respectiva sinalética 
de segurança;Definição de potênciais pontos de risco no edifício (entradas menos vigiadas, 
fechaduras menos seguras, etc.);Participação dos funcionários, em acções de formação no 
domínio da segurança contra incêndio, de primeiro socorros, de combate a incêndios e de 
evacuação, primordial tendo em conta as características e limitações físicas do público alvo. 
As formações deverão incluir a utilização de extintores portáteis e outros meios de combate 
ao fogo, para futura atribuição a cada técnico de competências em caso de incêndio. A prá-
tica anual do uso dos extintores por parte de alguns responsáveis é essencial; Contacto com 
os bombeiros da área para envio de planta das áreas de exposição, em conjunto com indicações 

26 GUILLAUME, Marc, A Política do Património, Campo das Letras, Porto, 2003, p.19
27 Pereira, Ana Filipa Nunes, Sistema de Inspecção e Diagnóstico de Estuques Correntes em Paramentos In-
teriores, Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil, Universidade Técnica de Lisboa, 
2008; RIBEIRO, Paulo Alexandre Pereira Malta da Silva, Estuques Antigos: Caracterização Construtiva e 
Análise Patológica. Instituto Superior Técnico – Universidade Técnica de Lisboa, 2000. Dissertação de Mes-
trado em Construção; COTRIM, Hélder. - Reabilitação de Estuques Antigos. Lisboa: Universidade Técnica de 
Lisboa, 2004. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Construção. 
28 Legislação estruturante: Lei de Bases da Protecção Civil: Lei n.º 27/2006, de 3 de julho (Alterados os arti-
gos 13.º, 16.º, 34.º, 39.º, 50º, 53º e revogados o n.º 2 do artigo 34.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º, pela Lei 
Orgânica n.º 1/2011, de 3o de novembro). http://www.proteccaocivil.pt/Legislacao
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detalhadas sobre quais as áreas e os objectos prioritários a salvar em caso de acidente; Verificação 
periódica das instalações eléctricas e hidráulicas por técnicos especializados; Monitorização 
e controlo ambiental e biológico

Luz
Todas as salas do edifício, tem todas entradas de luz natural. Na sacristia, e no espaço de 
acesso  para a sacristia, propomos o desenho de pequenos espaços de exposição iluminadas. 
A iluminação utilizada no interior das vitrinas  feita por lâmpadas de halogéneo, a ter especial 
atenção com a luz mal direccionada, com demasiada intensidade e com ângulos de projecção 
muito curtos que causam grandes variações de luz sombra, por vezes na mesma superfície.
De forma a contribuir para a sua preservação e salvaguarda traçamos um plano integrado  
e sistemático de conservação e prevenção com duas intenções principais para evitar danos:
1. Desenvolver acções planeadas com o objectivo de controlar ou minimizar os danos que 
possam provocar a degradação;
2. Identificar e prever situações para adequa-lo às exigências que as diversas actividades  
e públicos impõem (material didáctico, inclusive). 

Humidade Relativa e Temperatura
A temperatura e a humidade relativa não podem ser eliminadas, em vez disso temos de de-
terminar valores aceitáveis para ambos.29 O estuque é  uma estrutura  muito  porosa  e com  
elevada higroscopicidade. A acção biológica é a maior causa da degradação dos estuques,  
manifesta-se  pela  presença  de  fungos  e  bolores,  também 
responsáveis por manchas com diferentes colorações. Os re-
levos de maior volume, que pelo processo de aplicação 
da época, foram reforçados na sua suspensão com pregos 
de ferro forjado que seguravam o fasquiado às travessas 
e barrotes das cambotas manifestam algumas patologias, 
sendo a humidade, e a infiltrações de água pela cobertura 
ou nas paredes de alvenaria, as  principais causas das  fis-
suras e desagarre do estuque aos fasquiados e responsável 
pelas manchas e bolores dos estuques. 

29 Michalski, Stefan, “Relative Humidity: A Discussion of Correct/Incorrect Values”, in ICOM Committee 
for Conservation 10th Triennial Meeting,, Washington, 1993, pp 624-629..

Fig 41- Estuque com manchas provocadas pela 

humidade. e manchas de sujidade
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A implementar:
Monitorização da humidade relativa e da temperatura para aferir quais as condições a que os 
objectos estão expostos e qual o nível de inércia térmica do edifício; Verificação do estado 
de conservação do edifício, com especial atenção às coberturas, janelas e portas, sistema de 
evacuação de águas pluviais (caleiras e tubos), à existência de infiltrações e manchas de hu-
midade; Aquisição e utilização de datalogger, para medição das condições ambientais (interiores e 
exteriores ao edifício). Este sistema permite com maior eficácia registar e aceder aos dados durante 
um determinado período de tempo, sendo posteriormente descarregados e registados informatica-
mente com um software apropriado. A utilização destes sistemas facilitam a centralização de toda 
a informação recolhida
Manutenção dos sistemas de evacuação das águas pluviais (caleiras e tubos) do edifício para con-
trolo do entupimento, evitando posteriores infiltrações.

Poluentes
Poluição externa: O edifício está situado no coração de Oeiras, está sujeito aos níveis de 
poluição próprios de uma zona com tráfego automóvel frequente, pelo que se regista elevada   
emissão do dióxido e monóxido de carbono.Nos museus e edifícios históricos de Portugal o 
tratamento de ar por meios mecânicos para controlar as condições-ambiente, podem ser usa-
das com algumas restrições, com recurso a uma gestão correcta das 
características dos edifícios, possibilitando assegurar de forma mais 
simples a sustentabilidade do sistema.30 
Poluição Interna: Calafetar as portas e janelas, minimizando a entrada 
de poluentes e de resíduos sólidos. Deve observar-se regularmente os 
objectos de forma a registar alterações significativas, por técnicos do 
museu, com o respectivo preenchimento da ficha de registo, elaborada 
para esse fim; Realização de análises gerais à qualidade do ar para 
monitorização dos poluentes pelo Instituto do Ambiente – Labora-
tório de Referência do Ambiente; Aquisição de filtros para remoção 
de poluentes se as análises realizadas o indicarem.; Implementar 
sistemas de climatização, com extracção de ar exterior com filtros 
para retenção de poluentes. Proceder a uma selecção criteriosa dos 
produtos de limpeza. Implementação de um plano de limpeza que 
inclua elaboração de fichas para limpeza com a lista de produtos 
a utilizar.

30 CASANOVAS, Luís Elias,Conservação Preventiva e Preservação das Obras de Arte, Edições INAPA, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, 2008, p.140. 

Fig 42 - Estuque com manchas de 

sujidade
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Controlo Biológico
A implementar: Colocação de armadilhas para insectos,  (autocolantes ou com feromonas) 
para a detecção e monitorização dos insectos em áreas expositivas. As armadilhas possibi-
litam o controlo dos insectos e a adequação das medidas de desinfestação, através do co-
nhecimento das espécies existentes e do seu número. Realização periódica de uma vistoria 
às armadilhas, registando-se os dados obtidos numa tabela (espécie, quantidade, data de 
substituição, temperatura e humidade relativa). 

4.5. ACESSIBILIDADES
Tratando-se de uma iniciativa cultural dirigida ao público em geral, mas destinando-se especial-
mente a três públicos diferentes, crianças, seniores e pessoas com deficiências visuais, que têm 
também desejos e necessidades de visitar museus,  a intenção de complementar  informação, esti-
mular a reflexão e o enriquecimento documental partilha de saberes obriga que exista um plano de 
acessibildade arquitectónica e acessibilidade de comunicação e de informação, condição necessária 
à aprendizagem, para a captação e a fidelização de públicos com limitações físicas. 
Para traçar as linhas deste programa, utilizamos como bibliografia de referência o Manual de 
Acessibilidade Física e Sensorial 31publicado pelo Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), 
publicado em 2004 e o guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos, editado em 2009 pelo Secre-
tariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência,  «prosseguindo a sua 
incumbência de promoção do bem-estar e qualidade de vida da população e a igualdade entre 
todos, através do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, define aquelas que são as condições de 
acessibilidade (materializadas através de normas técnicas) a satisfazer no projecto e na construção 
de espaços públicos, equipamentos colectivos e edifícios públicos, bem como edifícios destinados 
a habitação.»32

Tratando-se de um pequeno museu ou pólo museológico essencialmente cujo público-alvo é 
invisual, no sentido de cumprir a  sua missão, a acessibilidade é uma questão primária. Defi-
nida pelo IMC como «um caminho para a autonomia de todos que implica não só a possibi-

31 Manual de Acessibilidade Física e Sensorial, Instituto dos Museus e da Conservação - IMC, 2004. on-line:  http://
www.imc-ip.pt/pt-PT/iniciativas/acessibilidades/ContentDetail.aspx?id=1287 Este manual assentou num pro-
tocolo com associações representativas de pessoas com deficiência motora, visual, auditiva e mental: FENA-
CERCI (Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social), pela deficiência mental; ACAPO (As-
sociação dos Cegos e Amblíopes de Portugal), pela deficiência visual; IJRP (Instituto Jacob Rodrigues Pereira), 
pela deficiência auditiva; APPC-NRS (Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral - Núcleo Regional do Sul), 
pela deficiência motora; ANACED (Associação Nacional de Arte e Criatividade de e para Pessoas com Defici-
ência).
32 Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todo - Apontamentos para uma melhor interpretação do DL 
163/2006 de 8 de Agosto, Edição do  Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com Defici-
ência, Porto, 2009. Uma compilação das inovações significativas e uma maior pormenorização das Normas 
Técnicas in http://www.inr.pt/uploads/docs/acessibilidade/GuiaAcessEmobi.pdf
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lidade de aceder aos espaços físicos mas também à informação disponível. É preciso poder 
entrar e circular sem problemas dentro dos Museus e Palácios mas também compreender os 
espaços e as peças que neles se apresentam».33 
O termo acessibilidade pode ser dividido em três dimensões principais: acesso físico, sensorial 
e comunicacional: o acesso físico, está associado a todos os que necessitam de cadeira de rodas 
ou qualquer outra ajuda na locomoção. Para estes, são necessárias indicações claras, rampas, ele-
vadores, portas com dimensões específi cas, entre outros aspetos; Acesso sensorial está associado 
às pessoas com defi ciências auditivas e visuais, que necessitam de etiquetas e painéis tácteis, 
experiencias áudio, iluminação, indicações nos espaços, entre outros aspectos.
Sabemos que para superar o problema das acessibilidades é necessário identifi car e ultra-
passar outras barreiras para além das arquitectónicas que impedem ou difi cultam o acesso 
à informação por parte de muitas pessoas, sem esquecer que esses obstáculos podem ser 
sensoriais, cognitivos, sociais, educacionais ou culturais. Assim sendo,  a acessibilidade do 
acervo foi pensada essencialmente para pessoas com defi ciência visual, devendo por isso 
contemplar questões práticas que passamos a nomear.

4.5.1. Espaço Exterior 
Segundo as Normas Técnicas do Decreto-Lei 163/2006 pretenderem assegurar condições mí-
nimas de acessibilidade a entrada do museu estabelece o primeiro contacto com o visitante, por 
esse motivo, a entrada deve ser facilmente reconhecível, identifi cada e encontrada: «os edifícios 
e estabelecimentos devem ser dotados de pelo menos um percurso, designado de acessível, que 
proporcione o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade condicionada entre a 
via pública, o local de entrada/saída principal e todos os espaços interiores e exteriores que os 
constituem.»34 O Decreto-Lei prevê o uso de material de revestimento de textura diferente e cor 
contrastante com o restante piso na via pública para assinalar três situações – escadas, rampas e 
passagens de peões de superfície.

33 Conceito de Acessibilidade: IMC in http://www.imc-ip.pt/pt-PT/iniciativas/acessibilidades/ContentDetail.
aspx?id=1285
34 Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todo - Apontamentos para uma melhor interpretação do DL 
163/2006 de 8 de Agosto, Edição do Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com Defi ciência, 
Porto, 2009. p.92

Fig. 43 - Símbolos que indicam vários tipos de acessibilidade 
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A identificação do nome do edifício deve ser visível tendo em consideração o local de fixação,  
a cor do fundo da placa e a cor das letras. Segundo o Manual de Acessibilidade, deve encontrar-se o 
máximo contraste de cor entre os carateres e  o suporte devendo as superfícies transparentes ser evi-
tadas. Os tipos de letra aconselhados são os considerados mais legíveis: Bold San Serif, Helvética, 
Palatino, Times Roman, Universe e Century. A dimensão dos carateres deve ser, pelo menos, de 15 
cm de altura. Uma melhor compreensão é facilitada por um contraste cromático forte entre as letras 
e o fundo da placa informativa, outro entre o fundo da mesma placa e o suporte (parede).

No exterior, os pavimentos dos passeios e vias de acesso devem ser compactos e as suas superficies 
revestidas de material cuja textura proporcione uma boa aderência, como por exemplo, alcatrão e 
colocado o piso de alerta, o perfil a usar é o “pitonado”, composto por saliências redondas com uma 
altura de 5mm x 5mm e um diâmetro na base de 25mm, colocadas num padrão rectilíneo.  

4.5.2. Espaço Interior
A configuração geral do edifício é adequada e útil para este tipo de públicos, uma vez que o 
espaço é pequeno. Predominante marcado por duas áreas permite uma distribuição lógica.
Porém existem aspectos menos favoraveis, obstáculos susceptíveis de dificultar a circulação 
e de constituírem perigo para as pessoas com deficiência visual, ainda que todo o obstáculo 
com altura não identificada com a bengala devem ser neutralizados e que devem ser consi-
derados, referimos: 
- a possibilidade do visitante se deslocar ao espaço do palácio que comunica com a capela, 
no piso térreo. Estes espaços devem ser sempre diferenciados, através de cores, luzes. 
- o espaço da exposição não deverá ter qualquer desnível: a eliminação de degraus traz van-
tagens não só para os visitantes mas também para os funcionários que transportam objectos 
e equipamento dentro do museu. Entre o nave central e capela-mor há um desnível marcado 
por degraus, que não será eliminado mas sim atenuado por uma rampa com as extremidades 
marcadas com uma faixa branca. No pavimento da rampa e nos restantes, o material a usar 
no início do revestimento deve ser de textura diferente da do pavimento que antecede os 
pisos e estes devem ter «superfícies com reflectâncias correspondentes a cores nem dema-
siado claras nem demasiado escuras e com acabamento não polido; é recomendável que a 
reflectância média das superfícies dos revestimentos de piso nos espaços encerrados esteja 
compreendida entre 15% e 40%. »35

Todos os objectos ou equipamento quando salientes das paredes devem respeitar as normas 
recomendadas pelo IMC: 
«1) Não devem projectar-se mais de 0,1 m da parede, se o seu limite inferior estiver a uma 
altura do piso compreendida entre 0,7 m e 2 m; 
2) Podem projectar-se a qualquer dimensão, se o seu limite inferior estiver a uma altura do 

35 Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos... p.181
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Planta 4 -Planta das áreas de exposição e Equipamento interactivo

Nas soluções  apresen-
tadas é nossa preocu-
pação a salvaguarda 
do património, uma 
garantia que se estabe-
lece com os critérios de 
conservação e preven-
ção, e também pelo ca-
rácter funcional que do 
desenho museográfico 
pensado para  articular 
os constrangimentos 
da nova utilização do 
espaço com o público-
-alvo.
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piso não superior a 0,7 m.
- Se existirem objectos salientes assentes em pilares ou colunas separadas de outros ele-
mentos:1) Não devem projectar-se mais de 0,3m dos suportes, se o seu limite inferior estiver 
a uma altura do piso compreendida entre 0,7 m e 2 m; 2) Podem projectar-se a qualquer 
dimensão, se o seu limite inferior estiver a uma altura do piso não superior a 0,7 m.
- Os objectos salientes que se projectem mais de 0,1 m ou estiverem a uma altura do piso in-
ferior a 0,7 m devem ser considerados ao determinar a largura livre das faixas de circulação 
ou dos espaços de manobra.»36

A iluminação dos espaços pode causar ansiedade e stress nos portadores de deficiên-
cia visual que habitualmente necessita de mais do dobro da quantidade de luz necessá-
ria para pessoas sem problemas de visão, embora muitas vezes este aumento de luz pos-
sa provocar encadeamento. A iluminação artificial deve ser indirecta, deve verificar-se 
entre o leitor e uma fonte de luz não se situa uma placa de sinalética ou objecto pois o 
reflexo pode causar confusão e deve assegurar-se que as sombras causadas pela luz na-
tural e artificial não criem ilusões óticas nem possam ser confundidas com obstáculos. 
A iluminação deve eliminar sombras fortes que podem ser confundidas com obstáculos.  
com incidência de focos de luz sobre superfícies brilhantes pode produzir um efeito de en-
candeamento ou sugerir um chão molhado ou em movimento. As escadas e os cantos devem 
ser bem iluminados. É preciso evitar que a luz encadeie o visitante ou crie sombras que se 
projectem sobre as peças ou painéis. As entradas, as saídas, as escadas, as rampas, os obstá-
culos e os cantos devem ser bem iluminadas. Se por alguma razão isso não for possível, de-
vem tomar-se medidas para tornar os objetos mais visíveis e acentuar a diferença recorrendo 
a cores, texturas e diferentes planos como forma de facilitar a acessibilidade.

4.6. Acessibilidade do acervo 
O programa museológico e museográfico deve contemplar soluções específicas para a orien-
tação e mobilidade do visitante normo-visual e invisual que se pretende que seja o mais hete-
rogéneo possível. Mediante as opções específicas  do conteúdo das exposições permanentes 
e temporárias, a utilização de técnicas interactivas com soluções que se adaptam à estrutura 
arquitectónica que se quer preservar e ainda para oferecer ao público um acesso mais fácil 
aos diferentes conteúdos, a título de exemplo apresentamos três modelos, que pelas suas 
características nos pareceram os mais adequados: 

Maquetas do espaço e Planta táctil  
O uso de maquetas, de mapas com as áreas em relevo e textos sobre a história do edifício e 
das colecções em Braille, bem como em formato ampliado muito importantes para o sucesso 

36 Idem, pp.178-180
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Diagrama dos Percursos  
de visita na Capela
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Planta 5 - Percursos de visita na Capela
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Fig. 44.  Tabelas interactivas. 

Com um reduzido acervo para exposição, o recurso à tec-
nologia digital poderá oferecer interessantes possibilidades 
de comunicação sem ofuscar o valor arquitectónico do lu-
gar. 
Do ponto de vista museográfi co, interessa-nos proporcio-
nar aos visitantes diferentes níveis de aprofundamento da 
informação disponibilizada através de tecnologia digital de 
interacção simples. A título de exemplo, apresentamos mo-
delos interessantes pelas suas valências instalados 
Modelo Boo desenvolvido funcionar como quiosque stand 
up. Foi pensado especialmente para ser utilizado como 
um livro digital de grandes dimensões.É ideal para utili-
zação em museus para funcionar como um guia virtual, 
onde os visitantes poderão consultar a mais variada infor-
mação com toda a simplicidade e vantagem de poderem 
também imprimir o que estão a visualizar.

O modelo Inca desenvolvido específi camente para pes-
soas com mobilidade reduzida e para ser usado em am-
biente interior como quiosque stand up.
É equipado normalmente com display 17’ táctil e podem 
ser integrados componentes como teclado antivandalis-
mo, com trackball, leitor de cartões, webcam, moedeiro, 
impressora de tickets, telefone handset e outros periféri-
cos. 

Modelo Shuttle Displax, através da aplicação desta ta-
bela, os visitantes podem aprender mais sobre o acervo 
explorando textos e imagens que explicam o seu signifi -
cado, formas, materiais, cores e processo de fabricação. 
Sugerimos, pela sua dimensão,  colocação co coro alto

http://www.edigma.com/



93

FUNDAMENTOS PARA UMA PROPOSTA DE MUSEALIZAÇÃO DA CAPELA DE Nª SRª DAS MERCÊS DO PALÁCIO DO MARQUÊS DE POMBAL EM OEIRAS

das visitas. Uma maqueta táctil por constituir uma representação parcial ou global é uma im-
portante ferramenta, oferece ao visitante invisual a possibilidade de explorar a arquitectura, 
compreender a organização e a estrutura espacial do edifício. Estas maquetas numa escala 
que não ultrapasse os limites dos braços, contribuem para construção da figura mental do 
espaço interior, os percursos a percorrer, devem ser realizadas respeitando detalhes como a 
cor, os materiais, as formas, recorrendo a diferentes texturas e materiais de forma a serem 
compreendidas pelo público com deficiências visuais. 

Percurso táctil visível 
Para as pessoas com deficiência visual o percurso com contraste táctil e cromático representa uma 
mais-valia uma vez que o percurso é marcado no chão e a orientação espacial é facilitada. Uma 
alternativa ao percurso táctil poderá ser um corrimão que percorra toda a exposição de forma a 
orientar os visitantes onde o visitante deve parar para explorar o acervo. Colocados as normas es-
tabelecidas «os corrimãos e as barras de apoio devem ter um diâmetro ou largura das superfícies 
de preensão compreendido entre 0,035 m e 0,05 m, ou ter uma forma que proporcione uma super-
fície de preensão equivalente. Se (...) estiverem colocados junto de uma parede ou dos suportes, 
o espaço entre o elemento e qualquer superfície adjacente não deve ser inferior a 0,035 m. Os 
corrimãos, as barras de apoio e as paredes adjacentes não devem possuir superfícies abrasivas, 
extremidades projectadas perigosas ou arestas vivas.» 37 . 

Carateres tácteis - Braille
O Braille é um sistema de escrita com  carateres tácteis, como o nome indica, podem ser lidos 
pela visão e pelo tacto e específico para pessoas cegas ou com deficiências visuais, porém o 
seu uso não esgota as necessidades dos leitores com visão reduzida, simplesmente porque uma 
pequena percentagem de invisuais consegue ler este método de escrita No núcleo, sugerimos o 
uso desta escrita nos painéis informativos que descrevem o acervo da capela, nas legendas, no 
roteiro das maquetas e originais com informações identificadas por separadores. 

Originais
Do ponto de vista dos visitantes de um museu é muito mais interessante o contacto com 
um original do que com uma réplica. Conseguir-se estabelecer contacto com um original é 
sempre muito mais emocionante por este ser valioso e histórico. Na capela esta situação não 
é possível pela localização das obras de estuque, um material que também condiciona o acto 
de tocar porque não é impermeável.Dentro de um grande objectivo de abrir lugares de cultu-
ra, para estender a usabilidade dos espaços do museu, o projecto oferece a oportunidade para 
conhecer melhor alguns obras de arte preservadas. No caso, sugerimos o uso do dispositivos 
interactivos como o EyeRing, uma mini-câmara com voz integrada e de fácil transporte. 

37 Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos... pp.190-191
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EyeRing
O dispositivo, EyeRing, é uma mini-câmara com voz 
integrada e de fácil transporte. 

O sistema foi criado por Suranga Nanayakkara, um 
estudante se doutoramento conjuntamente com, Roy 
Shilkrot. segundo dizem os cientistas para usá-lo basta 
coloca-lo no dedo, apontar para um objecto e carregar 
num botão. Assim, a câmara do EyeRing tira uma fo-
tografia e, em segundos, redige uma mensagem áudio 
com pormenores como a distância a que fica o objecto. 

As capacidades desta nova tecnologia permite que  
o utilizador ao pronunciar as palavras “cor” ou “dinhei-
ro”, o anel por reconhecer a cor e dizer o preço de um 
objecto ou mesmo identificar de quanto é uma nota. 
Portanto, se apontar para uma ferramenta num exposi-
tor e clicar duas vezes num pequeno botão na lateral e 
determinar a função desejada (identificar moedas, tex-
tos, preços em etiquetas e cores), a imagem é enviada 
via Bluetooth para o telemóvel, onde uma aplicação 
usa algoritmos de visão computacional para processar 
a foto e anunciar em voz alta o que ele está a ver (verde, 
20 euros, etc.). Para tal, basta apontar, falar, carregar no 
botão e ter um smatphone no bolso.

O EyeRing é revestido de plástico, inclui uma mi-
núscula câmara, um processador e ligação Bluetooth.  
A melhor parte é que nem sequer é necessário tirar o 
telefone do bolso e desbloquear o teclado.

Os investigadores consideram que poderá ser um ob-
jecto com várias funcionalidades e mesmo ser usado 
como guia turístico interactivo.

Fig. 45 -  Dispositivo, EyeRing, mini-câmara com voz integrada
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Segundo os cientistas, autores do equipamento, para usá-lo basta coloca-lo no dedo, apontar 
para um objecto e carregar num botão. A câmara integrada tira uma fotografia e, em segun-
dos, redige uma mensagem áudio com pormenores como a distância a que fica o objecto, cor, 
material entre outras informações que identificam um objecto. Portanto, basta apontar, falar, 
carregar no botão e ter um smartphone no bolso.

Réplicas
A descoberta através do tacto é analítica logo muito mais demorada do que a percepção visual. 
No caso do pólo museológico em estudo, para presentar o acervo e fazê-lo para chegar ao 
público, propomos o uso de maquetas tácteis que permitem percepcionar a escala, volume-
tria e temperatura das obras que preenchem as superfícies murais. Reproduzi-las no material 
original, possibilita associação da réplica ao original e a percepção dos detalhes relacionados 
com o processo artístico, a densidade e temperatura do material ao toque. As composições 
de estuques dos tectos que devido às suas dimensões, devem ser reproduzidas em maquetas 
na escala adequada para poderem ser tocadas e serem convenientemente interpretadas. Para 
complementar, alusivas ao processo de execução dos estuques, junto das réplicas devem ser 
colocadas ferramentas  preparadas para que possam ser tocadas.

Para a interpretação das pinturas e azulejos, sugerimos o uso da tecnologia para as reprodu-
zir em maquetas em 3D, complementadas com descrições áudio, explicações verbais de um 
monitor e um folheto em Braille com informações adicionais sobre a pintura. Para proteger 
as peças que podem ser tocadas deve pedir-se ao visitante que lave as mãos no princípio 
da visita e retire anéis e pulseiras. Depois o visitante deve aplicar um produto que reduz os 
danos causados pela gordura das mãos, conhecido como luvas invisíveis. Outra opção é for-
necer luvas muito finas que protegem as peças do contacto com as mãos e ao mesmo tempo 
não reduzem substancialmente a sensibilidade dos dedos.

Em termos expositivos, o discurso deve ser sistematizado de modo a reproduzir o circuito 
narrativo existente nas paredes e tectos. O percurso que deve ser acompanhado por imagens 
das figuras, indicação da localização, legenda e informação sonora, possibilitando ao visi-
tante a sua compreensão em diversos enquadramentos. Uma das prioridades a ter nas visitas 
tácteis refere-se ao facto de a informação transmitida dever ser clara e objetiva. Para cada 
uma das peças deverá existir uma tabela fornecendo informação em linguagem acessível, 
impressa em Braille e a negro com macro carateres.
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4.7.Programas Educativos Inclusivos - Experiências Museais

É necessário que o museu seja um bom comunicador das experiências do passado, capaz de 
construir cenários de educação formal (ensino regular), igualmente favorecer a educação 
não-formal (ensino estruturado mas não regular) com a apropriação de conhecimentos, bem 
como a mobilização/desenvolvimento de capacidades e competências, criatividade.38

Através do estudo da constituição e tipologia da colecção, identificadas as suas mais valias 
e carências se define o programa, base de comunicação que  enquadrará o museu, a sua 
tipologia temática.  Para potencializar os resultados educativos das instituições museológicas, 
é fundamental o empenho institucional na missão educativa, estabelecida de acordo  com  um 
critério  de relevância  e prioridade  educacional,  de  integridade  no ensino e de coerência entre 
os meios e os fins, de forma que os objectivos possam ser alcançados. 

A acessibilidade do património cultural é hoje essencial para os envolvidos no ensino, são 
uma estratégia eficaz para a eliminação de todas as barreiras, não apenas físicas entre o públi-
co e os locais ou obras de arte, uma vez que leva a uma troca e enriquecimento cultural a partir 
do qual todos podem beneficiar, devem ser capazes de comunicar significados válidos para a 
sociedade de hoje e no futuro de modo a serem capazes de clarificar o significado que podem 
ter para os cidadãos de hoje. O objectivo será encontrar estratégias e instrumentos para um 
público específico que enriqueçam e facilitem tanto a experiência como a aprendizagem dos 
conteúdos artísticos. «Os materiais didácticos criados não podem ser considerados formas 
de arte, são essencialmente um meio de aprendizagem. O seu objectivo será atingir uma 
aproximação mais fidedigna do original exposto no museu, estimular a imaginação dos vi-
sitantes mediante a utilização destes instrumentos e os sentidos sensoriais que dispõem.»39

38 HERNÁNDEZ, Francisca Hernadez, El museo como espacio de comunicación, Edition Trea, Asturias, 2ª 
edição, 2011, p.11 
39 MARTINS, Patrícia Isabel Sousa Roque, A Inclusão pela arte:Museus e públicos com deficiência visual, 
Dissertação de mestrado em Museologia em Museografia, Universidade de Lisboa Faculdade de Belas-Artes, 
Lisboa, 2008, p.147.

Fig. 46 - Estuque do Palácio de Oeiras (foto da autora)
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A este nível propomos o uso de 
textos narrativos com as legendas e outros textos ampliados; associação de  imagens das per-
sonalidades evocada a textos organizados sem grande complexidade;  recriar com gesso os 
símbolos das figuras referenciadas e sinalizá-las nas maquetas tácteis, reconstruçoes didác-
ticas que ajudam a contar histórias e alcançar outras dimensões didácticas, as  da educação 
formal.

Experiências tácteis
A experiência táctil é multisensorial, especialmente pensada, dirigida ao visitante invisual para 
que cada um, individualmente com luvas especiais e com o guia especializado explore os ele-
mentos/figuras existentes no recinto e interprete o conteúdo técnico-artístico, os seus elemen-
tos caracterizadores. Estas experiências destinam-se também ao público em geral, a  crianças, 
seniores e pessoas com deficiências visuais. 

Experiências olfativas e gustativas
O recurso a sequências olfativas e gustativas constitui também uma mais-valia para as visi-
tas. Numa visita guiada, o público com necessidades especiais poderá ter contacto com sons 
e aromas, para além das abordagens específicas ao tipo de deficiência em questão. As pes-
soas com deficiências visuais são especialmente sensíveis a estes sentidos. Assim, promover 
a interpretação através do som, do toque, do paladar ou das atividades é enriquecedor não 
apenas para portadores de deficiências visuais mas também para o público em geral, propor-
cionando mais diversão do que os métodos tradicionais.

Maleta Pedagógica
Recurso a malas pedagógicas disponibilizadas aos visitantes com um conjunto de objetos que ex-
plicam a cadeia operatória, com dossiers ou cadernos com informações relativas a cada um dos nú-
cleos, técnicas, materiais e réplicas à escala adequada dos estuques do acervo da coleção. A maleta 
pedagógica deve também incluir experiências olfativas e gustativas como sendo uma das estratégias 
recomendadas para este público ajudar a identificação de materiais ou experiências, enriquecendo 
as visitas do público em geral e dos portadores de deficiências. Os métodos escolhidos devem ser 
motivadores, a linguagem clara e simples, sendo a formação dos funcionários e as informa-
ções por eles prestadas são fundamentais para alcançar os objectivos pedagógicos.
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CONCLUSÃO 

Neste ponto conclusivo do nosso trabalho deve ser assinalado sobretudo o cumprimento dos princi-
pais objectivos inicialmente referidos, bem como as etapas estabelecidas para o levar a bom termo.  
Assim como principais conclusões poderemos reconhecer  os seguintes aspectos essenciais:

1. A nossa pesquisa centrou-se no conhecimento do Estuque, a sua importância e uso ao longo 
dos tempos, na técnica e nos materiais. Informações que entendemos cruciais para entender e 
conhecer as características deste material usado ao longo dos séculos pela sua ductilidade e faci-
lidade de trabalho. Este estudo mostrou-se de alguma complexidade, por falta de estudos dedica-
dos em profundidade a esta arte decorativa aplicada à arquitectura civil, ou porque os existentes 
raramente incluem análises de conjunto. 
Foi esta análise e tratamento da informação recolhida que nos permitiu, por um lado, fazer um 
enquadramento teórico e prático da obra do estucador italiano Giovanni Grossi, e por outro lado 
conhecer o seu padrão de trabalho,  estabelecer o paralelo com as obras existentes na capela de 
Nossa Senhora das Mercês, no Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras e posteriormente, uma 
interpretação sobre o seu discurso técnico e artístico. Assim, ficou estabelecida uma contribuição 
sólida para o estudo da temática.  

2. Realizamos o enquadramento histórico e arquitectónico do edifício e do proprietário Sebastião 
Carvalho e Melo, cuja Quinta de Recreio e o Palácio, de características pombalinas, revelam uma 
política de Poder, associada à devoção religioso.  Sem estudos e sem registos documentais da épo-
ca de construção, não é possível afirmar com exactidão a época de construção ou período em que 
decorreu a campanha de trabalhos no interior da capela do palácio e da capela.  Concluímos que 
as obras do palácio se desenvolveram num período marcado pelo frequente uso do estuque nos 
interiores religiosos e civis com técnicas trazidas para Portugal pelos estucadores italianos, cuja 
presença se registava na primeira metade do século XVIII. 

Outro ponto importante foi a contextualização e interpretação dos símbolos existentes no 
espaço. A partir da reconstrução contínua de significados, pretendíamos contextualizar, 
informar, promover o conhecimento da história dos diferentes núcleos, explicar o acervo, 
valorizar a memória, a técnica, os processos. A leitura iconográfica das obras em estuque 
revelam que o percurso decorativo da capela, as figuras e símbolos representados não foram 
escolhidos por mero acaso, antes sim, obedecem a uma escolha criteriosa integrados no 
Culto à Virgem Maria da Igreja Católica Apostólica Romana. Dada a especificidade do seu 
programa e o  modo como este foi desenvolvido, as referências e bibliográficas de cada uma, 
demonstra que este foi desenvolvido por alguém com total conhecimento da iconografia e 
hagiografia religiosa. 
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Assim o objectivo primordial foi cumprido, foi feita a leitura do espaço e o seu entendimento 
técnico artístico, a partir do qual se propôs uma interpretação para o plano museológico. 

3. Abordamos o proposta de intervenção para pólo museológico, uma iniciativa cultural dirigida ao 
público em geral, mas destinando-se especialmente a três públicos diferentes: crianças, seniores e 
pessoas com deficiências visuais, que têm também desejos e necessidades de visitar museus. Na 
estrutura este trabalho tivemos sempre presente o binómio museologia/pedagogia, no sentido de 
rentabilizar o potencial do acervo e de ver reflectidas com acuidade as expectativas das pessoas 
que se pretende beneficiar com este projecto. Uma vez que o espaço integra um valioso conjunto 
sensorialmente apelativo, mereceu a nossa atenção a proposta de um projecto inclusivo, com o re-
curso a maquetas e réplicas à escala, com propostas de experiências interactivas e multissensoriais, 
que possibilitam uma aquisição de conhecimentos, a interpretação do discurso difícil de decifrar 
sem a da utilização de dispositivos interactivos, mesas e quiosques, áudio-guias. 

No que se refere a estratégias para melhorar para captação do público, a comunicação sendo um 
processo didáctico em que consiste essencialmente numa troca e partilha de significados, em que  
instituição e o visitante procuram atingir os respectivos objectivos,  a acessibilidade de informação 
constitui uma condição necessária à aprendizagem . As experiências tácteis são uma forma essen-
cial de obter ou fornecer informação sobre os objectos. A possibilidade de tocar nos originais ou 
em réplicas, bem como a possibilidade de tocar em imagens em relevo ou pinturas, constituem, de 
acordo com as referências bibliográficas consultadas, algumas das estratégias mais aconselhadas 
para os portadores de deficiências visuais. 

A apresentação deste projecto traduz-se na intenção de criação de um pólo museológico 
adaptado, requalificado com exposição permanente e temporária acessível a pessoas cegas 
ou com baixa-visão. A escolha surgiu, na sequência da vontade de alcançar uma expressão 
mais alargada sobre os contextos que configuraram e condicionaram a evolução da arte do 
estuque no século XVIII. Procuramos que deste trabalho se possa retirar informações que, de 
alguma forma, possam ser úteis para futuros trabalhos de investigadores e suscitar junto dos 
instituições autárquicas, dos agentes culturais, dos investidores, o interesse de implementar estra-
tégias que permitam as pessoas com deficiência visual usufruam dos museus, através de experi-
ências tácteis, auditivas, olfativas e gustativas. 
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