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mesmas neste trabalho, para efeitos académicos, foi feita a partir do banco de imagens do 

Museu Nacional do Azulejo e da base de dados do MatrizNet.  
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para a Ciência e Tecnologia (FCT), integrado na Rede Temática em Estudos de Azulejaria e 

Cerâmica João Miguel dos Santos Simões (RTEACJMSS) do Instituto de História de Arte 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com a finalidade de reconhecer o espólio 

reunido nas reservas designadas como "Fundo antigo", do MNAz. 
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DEVOLVER AO OLHAR:  

PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

RESUMO 

 

 

Durante o ano de 2009 deu-se início ao projecto "Devolver ao Olhar", financiado pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), integrado na Rede Temática em Estudos de 

Azulejaria e Cerâmica João Miguel dos Santos Simões (RTEACJMSS) do Instituto de 

História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e desenvolvido no 

Museu Nacional do Azulejo (MNAz), com a coordenação do responsável do Departamento 

de Inventário, Doutor Alexandre Nobre Pais e com participação permanente do 

Departamento de Conservação e Restauro. 

A necessidade, há muito referenciada, do conhecimento efectivo de um espólio integrado no 

designado Fundo Antigo do qual se desconhecem as características, a sua conservação e 

restauro bem como investigação, permitiu a aquisição de técnicos especializados nas 

diferentes áreas. Neste contexto, pretendemos dar a conhecer o que foi o desenrolar da acção 

do projecto, assim como a sua finalidade maior que seria a de dar a conhecer o espólio 

desconhecido das reservas do Museu Nacional do Azulejo.  

A partir do espólio que entretanto se conseguiu "resgatar" pretendemos dar a conhecer, 

através de um projecto expositivo, o conjunto de peças que se vieram a revelar uma mais 

valia para o enriquecimento da colecção da instituição. Foram assim descobertos novos 

padrões, completaram-se padrões conhecidos, mas incompletos na instituição, conheceram-

se novos painéis figurativos que, do século XVII ao século XX, trouxeram novas 

abordagens e perspectivas de investigação, tanto ao nível da iconografia, da temática ou da 

tipologia. Compôs-se um conjunto de peças que torna ainda mais rica a colecção do Museu 

Nacional do Azulejo e, por consequência, do património nacional. 

Sabendo que as peças agora (re)descobertas tiveram um percurso, dentro e fora desta 

instituição, é profícuo contextualizar a nossa exposição com o edifício histórico que acolhe o 

projecto, desde a sua constituição como convento até aos dias de hoje, bem como todo o 

processo de inventariação e conservação e restauro. 

Reconhecendo que estamos a trabalhar com objectos desenquadrados do seu contexto 

original, cuja informação referente às encomendas e locais se perderam no decorrer da nossa 
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história colectiva, pretende-se, contudo, dar-lhes um protagonismo que se quer ver afirmado 

no panorama dos objectos de arte, por se tratar de uma manifestação tão Portuguesa. 

 

Palavras-Chave: Azulejo; Exposição; Museografia; Conservação e Restauro; História de 

Arte. 

 

ABSTRACT 
 
 
The project "Devolver ao Olhar" started in 2009. It was funded by Fundação para a Ciência 

e Tecnologia (FCT), promoted by Rede Temática em Estudos de Azulejaria e Cerâmica João 

Miguel dos Santos Simões (RTEACJMSS), a thematic network of the Instituto de História 

de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, and developed at the Museu 

Nacional do Azulejo (MNAz), under the coordination of the head of the Inventory 

Department, Doctor Alexandre Nobre Pais, with the ongoing involvement of the 

Conservation and Restoration Department. 

The need for an effective study of the collection known as "Fundo Antigo" had long been 

identified. Its preservation and restoration as well as analysis required the recruitment of 

technical specialists in different fields. Our purpose is to make known the process of this 

project, and propose an exhibition project beginning with what has already been disclosed. 

Based on what we have been able to reveal of this collection, we intend to bring, through an 

exhibition project, a set of pieces that adds particular value to the Museum's collection. 

Incomplete patters have been filled in, new patterns have been discovered, new figurative 

panels from the seventeenth to the twentieth centuries became known and have suggested 

new approaches and new research perspectives, both in terms of iconography, subject and 

typology. A totally new set of pieces is now available to enhance the collection of the 

MNAz and the Portuguese heritage. 

Knowing that the pieces that have now been discovered have had an history of their own in 

and out of this institution, it is important to contextualize our exhibition with the historic 

building that holds the project, from its constitution as a convent to the present day, as well 

as the whole process of inventorying, conservation and restoration. 

Being aware of the fact that we are dealing with objects that have been withdrawn from their 

original contexts, and that most information concerning commissioning and their original 
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places has been lost, it is our intent to allow them to stand out in the art panorama, as they 

are such an important example of the Portuguese glazed azulejo heritage. 

 
KeyWords: Azulejo; Exhibition; Museography; Conservation and Restauration; Art History. 
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DEVOLVER AO OLHAR:  

PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

1. DEVOLVER AO OLHAR - UMA EXPOSIÇÃO 

 

 O nome do Convento da Madre de Deus é indissociável ao do da sua rainha 

edificadora, e alma mater, D. Leonor. Da idealização do antigo convento ao Museu 

Nacional do Azulejo foram muitas as campanhas de transformação que nele ocorreram ao 

longo dos últimos cinco séculos, assim como as personalidades que por ele passaram: 

habitando, construindo, reconstruindo, restaurando, dando-lhe vida e recheando-o de 

história, percorrendo uma vivência que nos transporta até o século XXI, ao Museu Nacional 

do Azulejo (MNAz). Um monumento que é, por si, um recanto de história, objecto de 

contemplação, estudo e espaço de conhecimento, com um roteiro próprio que vai do período 

quinhentista ao séc. XXI; interagindo com um percurso idealizado e adaptado a uma 

memória registada, que, com uma equipa especializada, nos encaminha por mais de cinco 

séculos de história da azulejaria em Portugal.  Se, regra geral, os museus são espaços 

fabricados, construídos e/ou adaptados no intuito de uma mostra de obras de arte que, na 

maioria das vezes, não lhe pertencem na génese, o MNAz co-habita numa relação híbrida 

entre dois mundos: o projectado e o real.  

 Reunidas todas as condições surgiu, em 2009, a possibilidade de desenvolver um 

projecto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), integrado na Rede 

Temática em Estudos de Azulejaria e Cerâmica João Miguel dos Santos Simões 

(RTEACJMSS) do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, com a finalidade de reconhecer o espólio reunido nas reservas designadas como 

"Fundo antigo", do MNAz. 

 Com projecto "Devolver ao Olhar", têm vindo a concretizar-se uma série de etapas que 

visam restituir uma identidade e um corpo aos azulejos que permaneceram encaixotados, 

sem critério de armazenamento, num acervo que se acredita ter vindo a crescer desde o séc. 

XIX. Com recursos humanos limitados, este projecto conseguiu, finalmente, concretizar 

uma vontade manifestada por todos os responsáveis que passaram pela instituição, desde o 

incansável Engº. João Miguel dos Santos Simões até à actual  direcção, com a Drª. Maria 

Antónia Pinto de Matos.  
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 Sendo um projecto finito no tempo, este materializar-se-à numa exposição. É nesse 

contexto que surge o trabalho por nós desenvolvido e que consiste em apresentar o percurso 

deste acervo, dentro da instituição até à sua apresentação mais mediática, a sua exposição. 

Não se pretende que seja o fim de um caminho, mas, pelo contrário, a continuidade de um 

estudo através da investigação para o real conhecimento deste (re)descoberto espólio 

azulejar, restituído ao olhar, à contemplação de uma nova geração que se espera mais atenta 

para a sua conservação.  
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DEVOLVER AO OLHAR:  

PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

2.1. O EDIFÍCIO 

 

"... - dois formosos mancebos flamengos, flamengos fingidos e anjos verdadeiros - 

offereceram à devota fundadora a imagem de Nossa Senhora, que por eleição da rainha se 

chamou Madre de Deus."1 

 

 Assim nos é transmitida a lenda de como a rainha D. Leonor nomeou o "seu" 

Convento de Nossa Senhora dos Prazeres, até hoje conhecido Convento da Madre de Deus. 

Retratada como uma mulher culta e influente no seu tempo, quis a rainha D. Leonor (1458-

1525), a perfeitíssima, como devota de São Francisco, providenciar, no ano de 1508, junto 

do Papa Júlio II, as licenças necessárias à edificação de um mosteiro. A sua construção 

recaiu no local onde se encontravam as propriedades e casas do designado Paço de 

Enxobregas, adquiridos à então viúva de Álvaro da Cunha, D. Inês. Provenientes do 

Convento de Jesus, em Setúbal, aí entram, então, as primeiras  sete freiras, constituindo a 

primeira comunidade eclesiástica do Convento da Madre de Deus. Porém, só em 1509 se 

começou a dar corpo à igreja, hoje designada como "primitiva", e a desenvolver toda uma 

área adequada ao recolhimento e clausura da dita ordem. Desse conjunto pensamos que 

restam hoje poucos elementos arquitectónicos, baseado em representações antigas (como 

gravuras, pinturas e manuscritos), ainda reconhecendo a torre sineira, o coro baixo, a hoje 

denominada “Sala de D. Manuel”, o claustro pequeno, claustrim, e a denominada “Sala D. 

Leonor”.  

 Com a necessidade de ampliação das instalações conventuais, para acolher mais 

freiras, assim como a urgência de obras para evitar as constantes cheias provocadas pela 

proximidade do rio Tejo, D. João III e D. Catarina de Áustria promovem o início da 

construção da arquitectura que caracteriza o que se conhece hoje do convento da Madre de 

Deus. Projectado pelo Arquitecto Diogo de Torralva, já na segunda metade do séc. XVI, 

                                                
1 TELLES, Liberato, Mosteiro e egreja da Madre de Deus. Lisboa: Imprensa Moderna, 1896. 
 
2 TELLES, Liberato, Mosteiro e egreja da Madre de Deus. Lisboa: Imprensa Moderna, 1896.  
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edificaram-se a actual igreja, colocada numa cota mais elevada, e o claustro principal, 

claustro dito de D. João III, além de pequenas obras de conservação do que  já existia. 

Porém, é com os danos provocados pelo grande terramoto, que abala a cidade de Lisboa em 

1755, que se faz a maior e mais cuidada intervenção de conservação e restauro até então 

realizada naquele edifício, com o patrocínio de D. José. Foram realizadas obras de 

reconstrução do altar-mor, que havia ruído, e a colocação de um púlpito em talha dourada, 

entre outras importantes intervenções artísticas. Só com a morte da última freira, em 1872, é 

que o edifício foi formalmente transformado em propriedade pública tendo-se iniciado uma 

das maiores campanhas de obras realizadas, conferindo-lhe a aparência que é visível nos 

dias de hoje. Sob a responsabilidade do arquitecto do Ministério das Obras Públicas, José 

Maria Nepomuceno, foi iniciada uma extensa campanha de obras, tendo o convento sido 

dividido em duas zonas com vocações distintas: a do colégio Maria Pia, Obra de Acção de 

Caridade e Ensino, destinada a crianças desfavorecidas, e as áreas de património histórico 

nacional. Liberato Telles, que assume o comando das obras pouco depois do seu início, 

espelha o pensamento de um homem de vanguarda para a sua época, quando escreve: "São, 

relativamente, tão poucos os edificios d´esta natureza, que prover desveladamente à sua 

conservação é mais que um dever: é uma obrigação a que uma nação civilizada não pode 

nem deve fugir."  

 

2.2. OS AZULEJOS E O CONVENTO DA MADRE DE DEUS 

  

 O convento da Madre de Deus, dando continuidade a uma prática de séculos, é por si 

só, uma referência na aplicação da arte da azulejaria. Remonta ao ano da sua edificação a 

referência a azulejos, "O primitivo revestimento d'esta egreja parece ter sido feito com 

azulejos árabes,..." 2.  

 Ao longo destes cinco séculos foram muitas as alterações por que foi passando o 

espaço conventual, mas a tradição azulejar foi mantida, aplicada consoante o gosto e 

referência das épocas de intervenção. Desde a grande encomenda holandesa para revestir a 

nave da Igreja da Madre de Deus, à reaplicação e manufactura, durante as campanhas de 

obras que decorreram desde 1871 a 1899, realizadas pelo Ministério de Obras Públicas, 

                                                
2 TELLES, Liberato, Mosteiro e egreja da Madre de Deus. Lisboa: Imprensa Moderna, 1896. 
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iniciadas por José Maria Nepomuceno e que, devido à sua morte, foram continuadas pelo 

Condutor de Obras Públicas, Francisco Liberato Telles. Desta fase são os novos exemplares 

de azulejos hispano- mouriscos para o coro baixo até à colocação de azulejos provenientes 

de outros locais, muitos deles extintos, como o Convento de Santa Ana ou o Convento dos 

Grilos, aplicados na primitiva sala do capitulo e no claustro D. João III, respectivamente.  

 Liberato Telles aplica, ao seu tempo, uma metodologia de conservação preventiva e 

preservação de um bem para registo de memória futura, numa herança ainda hoje visível nos 

revestimentos parietais e nas reservas do MNAz. 

 

2.3. DE CONVENTO A MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

 

 Com a extinção das ordens religiosas em 1834 e com a morte da última freira, em 

Outubro de 1871, procedeu-se à inventariação de todo o espólio do convento e prosseguiu a 

grande campanha de obras, que pretendeu reverter o espaço a novas funções de carácter 

civil,  agregando-o ao Asilo D. Maria Pia. Paralelamente assistiu-se ao permanente agregar 

de azulejos para decoração do espaço, que permaneciam no local, conjuntamente com a 

ideia de salvaguarda de património nacional, associando o espaço do antigo convento à 

tutela do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA). Em meados de 1950, o à época 

presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, José de Azeredo Perdigão, informou, o então 

director do MNAA, João Couto, que a Fundação pretendia "Custear as grandes obras de 

restauro, designadamente, do claustro e pinturas, da igreja da Madre de Deus, de Lisboa, em 

ordem da realização de uma Exposição, na mesma igreja, no ano próximo, 5º centenário do 

nascimento da Rainha D. Leonor, obras orçadas em 1.000 contos........pedido feito pelo 

reitor da Igreja da Madre de Deus, padre Frederico Ferreira Marques, e também através de 

uma especial recomendação da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais...."3 

 Essa vontade foi formalmente concretizada em despacho ministerial, homologado no 

dia 12 de Novembro de 1957, classificando o conjunto como Monumento Nacional. Já as 

obras de requalificação do espaço para a exposição se encontravam em andamento, com a 

consequente desagregação de zonas pertencentes até à data ao asilo D. Maria Pia e a uma 

obra social, o Pão de Stº António. O destino museológico do edifício, dependência do 

MNAA, foi assumido de forma definitiva em 1958, com a "Exposição Comemorativa dos 

                                                
3 MNAz, Arquivo Histórico, Dossiê nº1, Carta de José Azeredo Perdigão a João Couto. 
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500 anos do nascimento da rainha D. Leonor", sob a alçada do Engº João Miguel dos Santos 

Simões. Não por acaso surge este nome que desde à largos anos era colaborador no MNAA 

para a cerâmica e azulejaria. Ele fora desenvolvendo metodologias de inventariação e 

conservação, desempenhando um papel fundamental na valorização do azulejo como 

tipologia, destacando-o da cerâmica, aquando da "6ª Exposição Temporária - Azulejos" 

realizada no MNAA, em 1947. Num esforço continuado, de vários anos, Santos Simões vê 

sucessivamente adiada a sua vontade de abrir as instalações do edifício ao público devido, 

em muito, aos escassos meios humanos para desenvolver tarefas de inventariação, 

montagem de painéis e equipamentos para a museografia. Contudo, prosseguiu a sua 

campanha de organização de núcleos expositivos e a museografia necessária com vista à sua 

abertura. Apesar de aberto ao público desde 1970 é, finalmente, durante o "I Simpósio 

Internacional de Azulejaria", que se realizou de 12 a 20 de Outubro de 1971, em Lisboa, e 

cuja sessão do dia 15 decorreu nas instalações do museu monográfico que o estudioso vê ser 

apreciada toda a sua dedicação, por um conjunto de personalidades de referência, dedicado 

exclusivamente à azulejaria. 

 O então conservador, e antigo colaborador do Engº Santos Simões, Dr. Rafael Salinas 

Calado, é nomeado director quando o Decreto-Lei nº 404/80, de 26 de Setembro de 19804, 

concede autonomia ao Museu, tornando-se este Nacional e independente do MNAA, do qual 

era anexo desde 1965. Com a recorrente falta de espaço e as poucas condições de segurança, 

a 3 de Dezembro do mesmo ano é estabelecido um protocolo, entre a Presidência do 

Conselho de Ministros / Secretaria de Estado da Cultura e o Ministério dos Assuntos Sociais 

/ Secretaria de Estado da Família, através do qual se cederia “as instalações ocupadas pela 

secção D. Maria Pia da Casa Pia de Lisboa, situadas no Antigo Convento da Madre de Deus 

e no contíguo Palácio dos Marqueses de Nisa." Em contrapartida, seria paga uma 

compensação destinada ao realojamento dos ocupantes deste espaço. O mesmo protocolo 

referia que as instalações deveriam estar desocupadas até ao dia 30 de Setembro, tendo em 

vista o início dos trabalhos para a realização da "XVII Exposição de Arte Ciência e Cultura 

– os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento", com início no primeiro 

trimestre de 1983, onde o MNAz teria um dos pólos associados.  

 Desde as direcções do Dr. João Castel-Branco Pereira (1987-1998) e do Dr. Paulo 

Henriques (1998-2006), até à actual direcção com a Drª. Maria Antónia Pinto de Matos 

                                                
4  Decreto-Lei no 404/80 de 26 de Setembro. Diário da Republica no 223, I Série 
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(2009-presente data), tem vindo a ser desenvolvido um trabalho de constante remodelação, 

quer ao nível dos equipamentos para a exposição permanente quer do enriquecimento da 

colecção, associando esses investimentos a recorrentes exposições temporárias. 
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DEVOLVER AO OLHAR:  

PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

3. PERCURSO POR UM PROJECTO: "DEVOLVER AO OLHAR" 

 

 

 Durante o ano de 2009 teve início o projecto "Devolver ao Olhar", financiado pela 

FCT, e desenvolvido no MNAz e coordenado pelo responsável do Departamento de 

Inventário, com participação directa do Departamento de Conservação e Restauro.  

Sem questionar o empenho e cuidado dado pelos anteriores directores, a conjuntura 

favorável de meios humanos e financeiros colocou em prática uma carência há muito 

evidenciada, conhecer o espólio denominado "Fundo Antigo", do MNAz.  

 Como vimos anteriormente, a simbiose entre azulejos e o edifício da Madre de Deus é 

longa e profícua .  

 Consequência de décadas de armazenamento de espólio azulejar proveniente de 

reestruturações e novas adaptações de conventos extintos, e demais edifícios, em locais 

disseminados por todo o país, resultou no acondicionamento de milhares de azulejos em 

caixotes, amontoandos em salas de reservas. Este foi o mote do trabalho do projecto 

referenciado.  

 Um dos principais problemas que à partida se constatou foi o facto de, na maioria das 

situações, os azulejos estarem acondicionados de forma pouco cuidadosa, resultado de 

procedimentos que hoje seriam considerados pouco convencionais e sem critérios de 

inventariação ou de conservação preventiva. Muitos azulejos foram agrupados por cor: 

caixotes só com azulejos azuis e brancos ou então só com azulejos policromos - sem 

preocupação com cronologias ou tipologias.  

 Com a extensão da realidade observada foi necessário traçar um plano de trabalho de 

modo a organizar os protocolos necessários para a melhor execução de todos os processos 

pelos quais os azulejos foram passando e que, necessariamente, continuam a passar. Fui 

inserida neste processo o qual, de forma integrada e participativa, pude avaliar através de 

muitas das realidades inerentes à conservação e restauro, assim como intervir nas variadas 

etapas, que passamos a identificar:  
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	  	  	  	  	  	  2	  

	  	  	  	  	  A1	  

 

1. Remoção dos azulejos dos caixotes 

Todos os azulejos que se encontram acondicionados nos caixotes são retirados, de modo 

a que se possa fazer uma primeira triagem, que consiste na separação dos azulejos por: 

a) Cor; 

b) Tipologia; 

c) Cronologia; 

d) Códigos de tardoz5, se estes existirem ou forem visíveis; 

 

2. Registo fotográfico de todo o processo 

O registo fotográfico permite ao técnico registar a fase antes da intervenção e 

acompanhar todas as restantes fases da metodologia de intervenção. Além de nos 

preservar uma memória passada, este primeiro registo permite que o técnico possa fazer 

uma imagem prévia do que será a parte integrante (ou elemento) de um painel, 

independentemente de qual seja o seu código alfanumérico (colocado no tardoz do 

azulejo). 

 

3. Limpeza sumária de argamassas do tardoz e da superfície vidrada, se necessário 

Este processo pode ser ultrapassado em situações em que os painéis sejam pequenos e se 

consiga fazer a sua reconstituição formal. A limpeza das superfícies vidradas, mesmo 

que sumária, permite a colocação de uma etiqueta de forma a identificar o azulejo num 

determinado conjunto. 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Metodologia usada para posicionamento comum de códigos presentes no tardoz do azulejo 

 

 

                                                
5 Código normalmente alfanumérico, pintado no verso do azulejo, que determina a posição deste no contexto 
do painel. 

Identificação do código 
painel 

Identificação do azulejo no painel 
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4. Reconstituição de painéis 

Ultrapassadas as etapas anteriores é possível reconstituir, dentro do possível, os painéis e 

a sua forma original. Nem sempre se consegue ultrapassar esta fase com sucesso, a 

quantidade enorme de azulejos em reserva ainda não nos permite saber se os painéis que 

se encontram incompletos poderão ser reconstituídos na íntegra. Para facilitar uma 

posterior reconstituição dos painéis identificados executam-se informaticamente grelhas 

alfanuméricas, onde se colocam fotografias dos azulejos no seu local deixando em 

branco a lacuna existente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Esquema de grelha alfanumérica 
 

5. Inventariação 

O inventário do azulejo ou do painel consiste, sumariamente, na atribuição de um 

número à peça. Porém, a inventariação de uma peça ultrapassa a tarefa anteriormente 

mencionada e tem como epílogo uma ficha adequada onde se registam diferentes 

parâmetros da peça, hoje com normas de inventário, sugeridas pela tutela. Nela deve ser 

mencionado, por exemplo, a identificação da peça quanto à sua datação, ao seu autor, ao 

centro de fabrico, proveniência, tudo isto sempre que possível. Informações 

complementares, como o estados de conservação, medidas, local de acondicionamento e 

outras relevantes.   

 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 

 
F2 F3 F4 F5 F6 

E1 
 
E3 E4 E5 

 
D1 

 
D3 

  
D6 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

B1 
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Fig.3 Fichas de inventário utilizadas no MNAz   

 

6. Acondicionamento dos azulejos nas novas reservas, em caixotes adequados e com a 

respectiva identificação, prontos para o processo de conservação e restauro, caso seja 

pertinente a sua exposição. 

 

 Todo este processo é o resultado de um trabalho conjunto, que implica a interacção de 

várias pessoas e diferentes departamentos, como o Departamento de Inventário e o 

Departamento de Conservação e Restauro. Terminadas estas tarefas e feito o registo dos 

azulejos encontrados, tanto fotográfico como disponibilizado através de ficha de inventário, 

prepara-se uma segunda fase de trabalhos. Partindo daqui, os azulejos estão disponíveis para 

ser objecto de investigação e tratamento de conservação e restauro.  

 Conscientes da dimensão do espólio inventariado (mais de vinte mil azulejos6), nem 

todos os painéis ou azulejos encontrados poderão ser alvo destas duas tarefas. No entanto, a 

promoção de exposições temporárias e a consequente elaboração dos respectivos catálogos, 

enquanto o projecto se ia desenvolvendo, permitiu que alguns desses azulejos/painéis 

tenham tido uma abordagem nesse sentido. Contudo, pensando que o trabalho de 

identificação tipológica está parcialmente realizado, há toda uma componente de 

investigação referente à proveniência e autoria destes painéis.  

 Como técnica de conservação e restauro e bolseira da “Rede Temática em Estudos de 

Azulejaria e Cerâmica João Miguel dos Santos Simões” tive a oportunidade de integrar o 

projecto "Devolver ao Olhar", também, no departamento de conservação e restauro, o qual 

me permitiu contactar proximamente com uma larga percentagem de azulejos existentes na 

reserva denominada “Fundo Antigo”.  

 A minha experiência, o desconhecimento generalizado do procedimento, muitas vezes 

complexo e necessariamente moroso que acarretam uma intervenção de conservação e 

                                                
6 Esta informação foi estimada pelo departamento de inventário, sendo que ainda não há dados definitivos.  
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restauro, conduziram a que considerasse, no projecto expositivo que me proponho realizar, 

um enfoque pedagógico à sua divulgação. 

 Assim, como pensado e realizado na primeira fase de trabalhos, também os azulejos 

que chegam ao departamento de conservação e restauro se regem por procedimentos 

previamente elaborados, segundo metodologias aplicadas à boas práticas da conservação e 

restauro, na azulejaria. Estas têm como objetivos lograr a estabilidade físico-química dos 

materiais constituintes, de modo a garantir a sua conservação e conferir uma leitura estética 

e unificada ao conjunto decorativo.  

 Com a interrupção dos processos de degradação e o restauro do equilíbrio e da 

unidade estética do conjunto proporciona-se ao visitante a melhor e mais clara leitura de 

cada painel.   

 Pensamos ser um ponto fundamental a desenvolver neste relatório o levantamento das 

patologias associadas e as metodologias de intervenção; ambas, aplicadas aos diferentes 

núcleos durante o percurso expositivo. Bem como posters com o tratamento de conservação 

e restauro, onde podemos observar o antes, durante e depois da intervenção num painel, 

previamente inventariado no contexto do projecto “Devolver ao Olhar”. 

 Conscientes das patologias referenciadas no levantamento do estado de conservação, 

podemos aplicar os processos de intervenção mais eficazes, tendo em conta a metodologia 

vigente, e segundo os critérios desenvolvidos em teorias de conservação e restauro 

 

"O restauro devera restabelecer a unidade potencial da obra de arte, sempre que isto seja 

possível, sem cometer uma falsificação artística ou uma falsificação histórica, e sem apagar 

as marcas do percurso da obra de arte através do tempo"7 (Brandi, 1988). 

 

 Muitos dos azulejos que foram alvo de intervenção no projecto provêm de 

arquitecturas dispersas pelo território nacional. As suas proveniências, quase sempre 

desconhecidas, não interferem na avaliação do estado de conservação, nem na constatação 

de evidências relacionadas com o espaço e envolvência em que estavam inicialmente 

inseridos. Ou seja, é possível diferenciar um painel que tenha estado colocado em zonas 

exteriores, como jardins e fachadas, ou em espaços interiores. Neste sentido, podemos 

                                                
7 Brandi, Cesari, Teoria de la Restauracion, Alianza Editorial, 1988 
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encontrar azulejos com as seguintes patologias8 associadas, quer ao nível da degradação9, 

quer dos defeitos de fabrico10: 

 

a) Fracturas e multifracturas – quando o azulejo apresenta dois ou mais fragmentos com 

separação física entre as partes; 

b) Fissuras – fracturas lineares em que não houve separação física entre as partes; 

c) Vidrados em destacamento – quando o vidrado se apresenta visivelmente 

delaminado e em iminência de queda; 

d) Falhas de vidrado – ausência de uma área de vidrado resultante da sua queda. A 

chacota fica visível; 

e) Lacunas – perda total ou parcial de matéria. Pode traduzir-se pela ausência de um ou 

mais azulejos no painel, ou por perda parcial de matéria cerâmica num azulejo. 

f) Colonização – manifestação de actividade biológica no corpo do azulejo ou na sua 

superfície. Feita através de microorganismos como algas, fungos, líquens e outros; 

g) Vidrado pardo – degradação dos azulejos visível pela presença de pontos e manchas 

de coloração ferruginosa no interior do vidrado, a aglomeração de matéria exógena 

deposita-se na espessura do vidrado; 

h) Danos de impacto – degradação ao nível do vidrado e/ou chacota causado pelo 

embate voluntário ou acidental de um qualquer objecto; 

i) Dano de picagem – detrimento voluntário resultado de impactos múltiplos 

efectuados com um objecto perfurante; 

j) Eflorescências – substâncias brancas e cristalinas, pouco aderentes, resultante da 

cristalização de sais solúveis depois da evaporação de líquidos; 

k) Degradação da chacota – alteração na aparência formal da chacota podendo traduzir-

se por perda de coesão com desagregação de massa; 

l) Fendas de cozedura – o azulejo manifesta uma abertura (ou fenda) na sua espessura e 

o vidrado apresenta enrolamento nos bordos; 

m) Poro – orifício visível através da perda de vidrado, em que a chacota se encontra 

exposta; 

                                                
8 Mimoso, J; Esteves, L, Vocabulário ilustrado da degradação dos azulejos históricos, LNEC, 2011 
9 É qualquer transformação física ou química  ocorrida após a fabricação de que resulte uma perda de valores 
intrínsecos, de funcionalidade ou de qualidade. Mimoso, J; Esteves, L, 2011. 
10É uma imperfeição adquirida durante o processo de fabricação. Mimoso, J; Esteves, L, 2011. 



DEVOLVER AO OLHAR: PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

 

 
 
 
 

22 

n) Picado – a superfície do vidrado apesenta depressões pontuais e pouco profundas, 

com arestas arredondadas; 

o) Delaminação do vidrado – destacamento de superfície vidrada com formação de uma 

camada de ar entre este e a chacota; 

p) Craquelé – fissuração do vidrado em que este apresenta um padrão poligonal 

característico; 

q) Empeno – deformação da chacota; 

r) Inclusão – impurezas de alguma dimensão que permaneceram acidentalmente 

integradas na pasta; 

 

 Resultado da sua aplicação em suporte arquitectónico e da exposição a que estiveram 

sujeitos ao longo de décadas, se não séculos, muitos dos azulejos apresentam ainda outras 

características que podem vir a interferir no seu estado  de conservação. A saber: 

 

a) Argamassas – depósitos de argamassa resultantes da sua colocação no suporte 

arquitectónico; 

b) Sujidades – são, predominantemente, provenientes das características inerentes à 

envolvência a que estão sujeitos os azulejos. Podem ser depósitos de ceras, por 

localização em igrejas, excrementos de pássaros, resultado da exposição no exterior, 

escorrências directamente relacionadas com a proximidades de materiais oxidáveis, 

tintas, ou simplesmente acumulação de poeiras. 

c) Antigos restauros – Resultam de intervenções antigas, metodologias aplicadas em 

determinada época e que, muitas vezes, se encontram danificados e/ou envelhecidos. 

Resultado do envelhecimento natural dos materiais, por acções menos benéficas 

fruto da intervenção humana, pela exposição às condições ambientais, etc... Apesar 

de integrarem a peça na sua composição formal e não apresentarem danos 

consideráveis, devemos ter em conta se os materiais utilizados são compatíveis com 

a pasta cerâmica, esta avaliação permitirá verificar a necessidade de remoção, ou 

não, destas antigas intervenções.   
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 Reconhecido o acervo é imperativo dá-lo a conhecer. É esse o objectivo maior da 

instituição, visando um epílogo satisfatório para o projecto “Devolver ao Olhar”, vector 

referência e desenvolvimento deste relatório.  

 Da articulação entre os departamentos foi possível encontrar novos painéis que, por 

certo, contribuem para o enriquecimento da colecção do museu e, consequentemente, para as 

futuras áreas de exposição permanente, permitindo uma maior rotatividade das peças. Numa 

abordagem  de dinâmica educativa e cultural, este crescente aumento de peças musealizáveis 

que integram a coleção possibilita a realização de exposições de carácter itinerante, levando 

o azulejo e o nome do Museu Nacional do Azulejo onde este seja solicitado, aspecto a que 

voltaremos adiante.   

 Este é um projecto ambicioso que envolveu e continua a envolver uma série de 

recursos humanos pertencentes à instituição, integrando novos colaboradores patrocinados 

pela FCT e abrindo espaço à sociedade em geral, através de uma campanha de voluntariado 

sem precedentes. Estas são as linhas predominantes do projecto "Devolver ao Olhar".  

 Assim, partilhadas estas valências surge o projecto expositivo a que nos propomos, 

através de um conjunto de azulejos restituir uma nova realidade aos painéis encontrados, 

permitindo percorrer uma história de cinco séculos, desde o séc. XVI ao séc. XX. Importa 

saber que o projecto não se encontra terminado e que o espólio não está totalmente 

identificado. Por estes motivos, alguns painéis sugeridos para a nossa exposição estão 

incompletos, não deixando de ser pertinente a sua musealização na dinâmica que temos 

vindo a desenvolver. Depois de selecionadas as peças para integrar uma exposição, quer seja 

esta que iremos desenvolver ou outras já realizadas e que incluíram peças descobertas, é 

necessário desenvolver um plano de acção ou metodologia de intervenção, para o tratamento 

de conservação e restauro. Seguindo os critérios da metodologia aplicada pelo departamento 

de conservação e restauro do MNAz, é elaborada uma proposta de intervenção mediante o 

levantamento prévio das patologias e consequente estado de conservação. 

 

3.1. METODOLOGIA APLICADA À CONSERVAÇÃO E RESTAURO NO MNAz 

 

1. Montagem do painel no chão 

Permite-nos avaliar e registar o estado de conservação do painel. 
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2. Registo fotográfico antes, durante e após o tratamento de conservação e restauro. 

O registo fotográfico permite ao técnico registar e acompanhar todas as restantes fases 

da metodologia de intervenção. Além de nos preservar uma memória passada, este 

primeiro registo permite que o técnico possa fazer uma imagem prévia do que será a 

parte integrante (ou elemento) de um painel, independentemente de qual seja o seu 

código alfanumérico (colocado no tardoz do azulejo). 

 

3. Registo gráfico do painel 

O registo gráfico permite-nos identificar, por azulejo, todas as patologias associadas ao 

painel. É feita uma tabela quadricular onde são registados dois eixos, um vertical, numa 

relação ascendente, onde são colocadas letras de A a ∞ e outro horizontal, da esquerda 

para a direita, onde colocamos uma escala numérica de 1 a ∞. 

 

4. Etiquetagem dos azulejos 

Este é um processo que pode ter sido realizado numa intervenção prévia, mas caso o 

painel não esteja identificado a sua etiquetagem temporária permite-nos verificar a 

colocação de cada azulejo no painel, quando este não apresenta qualquer marca no 

tardoz, ou quando esta não seja facilmente identificada.  

 

5. Ficha de tratamento 

A ficha de tratamento é um suporte fundamental no percurso da peça em tratamento, 

pois é nela que irão permanecer registadas todas as fases de  intervenção que o painel e 

cada azulejo sofreram: o estado de conservação, a metodologia de tratamento aplicada e 

os materiais utilizados. Nela devem ser incluídos o registo gráfico do painel e todas as 

fotografias do mesmo. Esta é ainda complementada com outras características da peça, 

como: datação, proveniência, técnicas de fabrico, pintura e dimensões. Deve ser 

mencionado o local para onde a peça será levada: reservas, exposição permanente ou 

temporária ou identificação do dono, caso seja outra instituição ou particular. 

 

6. Remoção de amostras para análise e identificação de microrganismos ou 

eflorescências de sais 
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Muitos dos azulejos manifestam colonização de microorganismos, resultado da sua 

colocação em locais apropriados para o seu desenvolvimento, como espaços de jardins. 

A recolha é feita, ou o azulejo é enviado, para instituição competente, a fim de se 

identificar a espécie presente.  Já a presença de sais pode advir de incorrectos materiais 

de assentamento, ou por reacção destes com o recorrente contacto dos azulejos com a 

água, tanto pluviais como através da ascensão por capilaridade. Neste caso, ocorrem  

precipitações em forma de eflorescências, resultado da evaporação da água e 

consequente secagem do corpo cerâmico.  

 

 

 

Fig.4  Fichas de identificação de estruturas vegetais de azulejos do MNAz 

 

7. Faceamento dos vidrados em risco de destacamento 

Com esta acção pretende-se que, durante os primeiro processos de  intervenção, como a 

limpeza de tardoz,  não ocorram perdas de fragmentos  vidrados, permitindo a sua 

adesão e a limpeza da interface entre estes e a chacota, caso seja necessário. Assim, são 

utilizados materiais inertes como gaze ou papel japonês, impregnados em resina acrílica 

do tipo Paraloid B72®, diluído em acetona. 

 

8. Limpeza das sujidades depositadas nas zonas vidradas 

A limpeza pode ser efectuada por duas vias: por via húmida ou por via mecânica. O 

método a aplicar depende do tipo de sujidade e da sua adesão ao material vidrado, tendo 

em atenção o estado de conservação que a peça apresenta. A limpeza das superfícies 



DEVOLVER AO OLHAR: PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

 

 
 
 
 

26 

vidradas deve ser cuidada e minuciosa. Devem ser utilizados solventes não abrasivos, 

respeitando a compatibilidade entre os materiais. Os solventes utilizados para a limpeza, 

por via húmida das sujidades depositadas, deve ser à base de água, detergente neutro e 

álcool. Se este método não for suficiente para o tipo de sujidade encontrada devemos 

aplicar, de forma criteriosa e após ensaios, o solvente mais adequado para a matéria 

depositada. Não podemos deixar de mencionar a possível presença de antigos restauros, 

muitos deles feitos com materiais hoje considerados pouco adequados no contexto das 

novas metodologias aplicadas à conservação e restauro. Qualquer tipo de sujidade 

encontrada nas superfícies vidradas sujeita a limpeza mecânica é feita utilizando lâminas 

de bisturi, aconselhadas para cada um dos efeitos pretendidos e recorrendo à utilização 

de pachos ou cotonetes embebidos em água de modo a completar a acção. 

  

9. Remoção, por via mecânica, dos organismos de maior porte 

Esta primeira acção investida nos organismos intervenientes da acção biológica permite 

que as tarefas executadas a seguir sejam facilitadas. Após remover de forma mecânica os 

organismos de maior porte, a superfície apresenta-se mais disponível para a limpeza por 

via húmida. 

 

10. Limpeza das argamassas do tardoz 

É, quase sempre, uma das tarefas mais morosas do processo de conservação e, por vezes, 

das mais difíceis de executar. Não só pela dureza das argamassas existentes no tardoz, 

mas pela relação directa que estas podem ter com o estado de conservação do azulejo. 

Além das argamassas, outros materiais que ao longo dos anos foram sendo aplicados 

para colocação de azulejos em suporte móvel, como ceras, gesso, gesso misturado com 

papel e resíduos de madeira, têm de ser removidos. Este processo é feito através de 

limpeza mecânica com materiais adequados: espátulas e lâminas de bisturis adequados. 

Em situações onde a argamassa apresente índices de elevada dureza, aliadas ao frágil 

estado de conservação, deverá ser utilizado um  suporte eléctrico para sua remoção. 

Nestas situações utiliza-se um vibroincisor e/ou um Dremel com discos e pontas 

adequadas. 

 

11. Limpeza das zonas de fractura 
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Quando os azulejos se encontram fracturados, a limpeza das zonas de fractura, quando 

estas não são recentes, é um processo determinante para a realização de uma boa 

colagem. Assim, devemos ter em conta os procedimentos aplicados aquando da limpeza 

por via húmida ou mecânica. 

 

12. Tratamento de desinfestação dos azulejos 

A acção de desinfestação e remoção de colonização biológica é feita por meio da 

aplicação num produto biocida ou pela imersão dos azulejos. Após diagnosticados os 

microorganismos, seleciona-se o biocida mais adequado a esta fase do processo de 

tratamento. 

 

13. Fixações  e consolidações  

Aplica-se em situações em que o azulejo manifesta destacamentos de vidrado ou chacota 

por laminação, chacota pulverulenta ou sem consistência e zonas de microfissuras. As 

fixações e consolidações têm como principal objectivo a restituição das propriedades do 

azulejo, devolvendo-lhes a sua resistência e aparência. Ou seja, permite a adesão, coesão 

e/ou consistência dos materiais, quer no vidrado, quer na pasta cerâmica, quer na 

interface do vidrado com a chacota. Esta acção visa, não só um reforço imediato, mas 

também uma consolidação dos materiais em profundidade, conferindo-lhe estabilidade. 

Usamos para este procedimento uma resina acrílica, do tipo Paraloid B72®. 

 

14. Colagens 

Esta etapa de tratamento tem como principal objectivo repor a integridade física dos 

azulejos, devolvendo-lhes o aspecto e forma originais. Aqui devem respeitar-se as linhas 

de fractura e ensaiar a ordem de união dos fragmentos, evitando que se formem ângulos 

agudos. Os azulejos fracturados e multifracturados são colados com uma resina acrílica 

do tipo Paraloid B72®. 

 

15. Preenchimento de  falhas de vidrado 

As falhas de vidrado permitem que a área da chacota, próxima da zona vidrada, fique 

exposta e esteticamente corrompida. De forma a reconstituir a zona danificada é 

aconselhável aplicar um material de preenchimento: material sintético e pronto a usar. 
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São pastas cujas características físico-químicas se adequam ao contacto com a cerâmica. 

Depois da aplicação e de terminado o tempo de secagem é aconselhado o nivelamento da 

área preenchida permitindo uma leitura uniforme da superfície vidrada. Finalizado este 

procedimento, a zona preenchida está pronta para ser pintada, restituindo a continuidade 

do desenho. 

16. Preenchimento de pequenas lacunas 

Este procedimento visa, essencialmente, a leitura correcta e formal da obra de arte, 

permitindo, contudo, a estabilidade física da peça. São utilizados materiais de 

preenchimento sintéticos e prontos a usar, como nas falhas de vidrado. Em situações de 

maior dano e em que as lacunas sejam de maiores dimensões segue-se a metodologia 

aplicada no ponto 19. Dado a que lacunas são a ausência de material cerâmico são 

utilizados, na maioria das vezes, materiais mais resistentes do que aqueles aplicados nas 

falhas de vidrado como, por exemplo, o gesso de dentista. A aplicação do gesso é um 

processo mais moroso e de maior técnica: é necessário fazer o gesso de modo a que, 

após a sua secagem, tenha a consistência e resistência apropriadas. Utilizam-se placas de 

cera de dentista para restabelecer a unidade do objecto e, assim, permitir que o gesso 

permaneça no espaço vazio e seque durante o tempo necessário. Depois da aplicação do 

material de preenchimento e de terminado o tempo de secagem é aconselhado o 

nivelamento da área preenchida, de modo a uniformizar a zona com a de origem e 

prosseguir para a fase da pintura.  

 

17. Integração cromática 

A integração cromática mimética ou através de manchas de uniformização, sempre que 

não se consiga determinar a continuidade do desenho nem a fonte do mesmo, é a técnica 

utilizada no departamento de conservação e restauro do MNAz. Deste modo, permite-se 

que o visitante usufrua da leitura integral da cena representada no azulejo ou no painel 

de azulejos. Para a pintura das zonas preenchidas são utilizadas tintas acrílicas, que 

permitem ao conservador restaurador trabalhar os tons de forma mais aproximada ao 

original devido à oferta de cores disponível no mercado. Ao contrário das primeiras 

tintas acrílicas utilizadas na conservação e restauro que “oscurecían al secarse, lo que 

dificultaba la combinación de colores, por lo que los artistas tenían que acordarse de 

esto al mezclar colores mojados. (…) La alteración del color se debe al cambio del 
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aglutinante de blanco a transparente cuando se seca. Cuando la emulsión blanca se 

seca en el color y se aclara, la pintura se vuelve más transparente y, por tanto, más 

oscura. (…) un nuevo aglutinante exclusivo que es translúcido cuando está mojado y 

que al secarse es transparente. Esto es lo que garantiza que no se produzca 

prácticamente ningún cambio en el color”11. Assim, podemos obter melhores resultados 

no acabamento do trabalho de reintegração cromática, mantendo presente que o nosso 

trabalho deve ficar um sub tom abaixo do original, tendo em conta a fase seguinte. 

 

18. Protecção das zonas reintegradas 

Para esta fase de conclusão do nosso trabalho de conservação e restauro temos duas 

sugestões de utilização fornecidas pelo departamento: verniz ou cera microcristalina. A 

primeira opção é aconselhada para azulejos contemporâneos, em que o vidrado apresenta 

um brilho intenso. Nos restantes azulejos é aplicada cera microcristalina que, depois de 

polida com uma camurça, confere um brilho aproximado ao do vidrado dos azulejos 

mais antigos, com uma vibração mais mate. A aplicação da cera ou do verniz além de 

permitir uma maior resistência à zona de reintegração, sugere um acabamento idêntico 

ao do vidrado. 

 

19. Manufactura de fragmentos e réplicas – Restauro a quente12 

Esta é uma das fases mais importantes na reconstituição volumétrica dos azulejos, pois 

permite uma noção clara de como seria a peça no seu original. Desde a década de 90 do 

século XX que tem vindo a ser aplicada e desenvolvida no MNAz. No caso do azulejo, o 

barro é o material mais indicado para esta fase de intervenção, pois estamos a usar    “ o 

material em consonância com a sua natureza. (...) A técnica consiste na construção de 

fragmentos cerâmicos, segundo processos tradicionais de fabrico. O fragmento ou o 

azulejo em falta são construídos a partir de uma lastra de barro, preferencialmente, em 

terracota ou barro branco. (...) De preferência, deverão ter a mesma espessura do 

azulejo original, onde a retracção do barro não é sentida. (...) Sabendo qual o índice de 

retracção do barro constrói-se um molde com as dimensões aumentadas. (...) Depois de 
                                                
11 http://ww3.winsornewton.com/acrilicos-artists/, consultado a 15 de Maio de 2014  
12Restauro a quente, cf. Esteves, Lurdes; Pinto Silva, Teresa. “O RESTAURO DE AZULEJOS COM 
FRAGMENTOS CERÂMICOS: UMA TÉCNICA DESENVOLVIDA NO MUSEU NACIONAL DO 
AZULEJO”. Aveiro, 2011 
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feita a lastra, é colocado o molde e com uma faca pouco afiada é feito o corte do 

azulejo, a direito ou com uma ligeira inclinação, tendo em conta o acabamento 

pretendido: chanfro ou escaçilhado. (...) a amostra é colocada sobre um suporte 

previamente forrado com folhas de jornal que irão absorver o excesso de humidade do 

barro. (...) Os azulejos deverão estar num local o mais uniformemente ventilado de 

forma a se obter uma secagem perfeita. Depois de completamente secos efectuam-se os 

acabamentos relativamente às esquadrias e ao tamanho que se pretende e colocam-se 

no forno para a primeira cozedura. A retracção durante a cozedura já não é 

significativa.(...)  

Para a construção de fragmentos a metodologia é semelhante à anteriormente descrita. 

Depois de se obter a lastra e com os azulejos originais (com lacunas) dimensionam-se 

as porções a retirar. As superfícies de lacuna são encostadas e pressionadas contra a 

lateral da lastra, de modo a obter a melhor linha de perfil, e com a forma (usada na 

manufactura de azulejos) é cortado o fragmento, para manter a esquadria. (...) Os 

fragmentos construídos são colocados para secagem, juntamente com os originais, 

seguindo a mesma metodologia empregue para a manufactura do azulejo. 

Depois de secos procede-se ao trabalho de encaixe dos fragmentos cerâmicos com a 

superfície de lacuna do original. Para este processo é necessário o uso de um bom papel 

químico, de um instrumento cortante (bisturi ou faca) e papel de lixa. Esta será a fase 

mais morosa da construção. 

O papel químico é colocado na interface aresta da lacuna e aresta do fragmento para 

que ao pressionar os dois (como se fosse para a colagem) o químico faça transferência 

da tinta para o barro. As zonas a preto são as que serão desbastadas, pois encontram-se 

em excesso. Pretende-se que o fragmento construído funcione como o fragmento perdido 

e que o encaixe se estabeleça de forma harmoniosa. À medida que o sistema macho-

fêmea se vai harmonizando a superfície marcada a negro vai aumentando. Após ter 

obtido o correcto encaixe, as arestas laterais em excesso são cortadas ou niveladas com 

papel de lixa e os fragmentos construídos são então cozidos.” 

 

20. Montagem dos azulejos em suporte móvel de acrílico ou outro material 

 O azulejo, enquanto objecto artístico e descontextualizado do seu local original de 

aplicação necessita, eventualmente, de um novo suporte para a sua musealização. Ao 
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longo de décadas têm sido vários os suportes utilizados nesse sentido. Desde a tentativa 

da recriação de pequenos suportes parietais em gesso ou cimento, até à técnica13 aplicada 

por Santos Simões na década de 1960, em que os azulejos eram colados com uma 

mistura de cera de abelha a um suporte em grelha, feito em madeira, previamente 

construído para os receber.  

 Porém, a observação continuada e as experiencias observadas em outros contextos, 

resultou no que é hoje uma das montagens mais utilizadas para a aplicação museológica 

de azulejos: a utilização de placas de Plexiglass14. O Plexiglass trouxe à montagem de 

azulejos em contexto museológico bastantes vantagens, ao apresentar brilho de cerca de 

92%, transparência e beleza comparáveis à do vidro proporcionando uma leitura “limpa” 

da obra de arte. Alia estas vantagens à possibilidade de corte, através de mecanismos 

eléctricos, o que veio facilitar e simplificar todo o processo de musealização dos 

azulejos. A facilidade do acrílico receber colas industriais foi, também, um dos factores 

a ter em consideração, pois veio permitir que os azulejos se fixassem facilmente a este 

novo suporte. O MNAz utiliza silicone neutro e transparente para a fixação dos azulejos, 

aplicado nos quatro cantos do tardoz dos mesmos, em pequenas rodelas com uma pistola 

de silicone. Após a aplicação do silicone e a sua colocação na placa de acrílico, no local 

devido, cerca de 24h é o tempo estimado para conferir resistência e capacidade de 

colagem dos materiais. Só passado este tempo pode colocar-se a placa com os azulejos 

previamente fixados na vertical e em suporte parietal.  

 Outro material aconselhado e utilizado em áreas museológicas para exposição de 

azulejos são as placas do tipo aerolam® ou placas de policarbonato alveolar, compostas 

por camadas de policarbonato interligadas por alvéolos, formando uma espécie de 

colmeia, quer conferindo maior rigidez, resistência ao impacto e uma leveza inferior às 

placas de acrílico. 

Hoje em dias testam-se novos sistemas de musealização dos painéis azulejares 

utilizando, para tal, a técnica de aplicação dos azulejos em suporte arquitectónico, 

                                                
13 Santos, Simões, J.M. “DA MONTAGEM E APRESENTAÇÃO MUSEOLÓGICA DE AZULEJOS”, 
Lisboa, 1963 
14É um material com grande capacidade de resistência ao impacto, 10x superior ao vidro. Placas de acrílico 
com a mesma espessura do vidro apresentam cerca de 50% do seu peso ou cerca de 40%	  quando	  comparadas 
com o peso do alumínio, em unidades de área. É um produto que se apresenta razoavelmente estável, tendo em 
conta que só a partir dos 80oC contínuos é que começa a sofrer um ligeiro coeficiente de expansão. Apesar de 
rígidas, devemos ter em atenção a capacidade de carga em	  uso	  e	  não	  o	  subter	  a	  cargas	  ou	  tensões	  superiores 
a 100 Kg/cm2 .  
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recorrendo de novo à areia e cal, materiais utilizados na origem da sua aplicação. O 

suporte móvel é devidamente preparado e apto a receber as argamassas inóxias ao 

azulejo. Com um percurso recente em Portugal é já uma técnica utilizada em Espanha e 

na Holanda, nomeadamente, no Rijksmuseum, em Amsterdão.  

 

Esquema, em suporte móvel, utilizado na musealização dos painéis no MNAz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte lateral das ripas de alumínio com sistema de encaixe 
macho/fêmea utilizado para afixar as placas de acrílico ao 
suporte parietal, tornando-as amovíveis 

Face Vidrada                      Tardoz  

Película de silicone 

Painel pronto a musealizar 

Ripas de alumínio  
 

Placa de acrílico com cerca de 8 mm  de espessura 
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DEVOLVER AO OLHAR:  

PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO AZULEJO EM PORTUGAL 

 

 Presente no nosso quotidiano e  sendo um  elemento decorativo em mais de cinco 

séculos, o azulejo parece usufruir de identidade própria no contexto português. Contudo, 

trata-se de uma importação que habilmente se adaptou a intenções decorativas próprias da 

nossa cultura.  A origem e evolução da palavra azulejo pode ser difusa, no entanto, é comum 

relacionar-se com a palavra azul (termo persa lazhward, lápis-lazúli). De acordo com os 

etimologistas: “O substantivo azulejo teria tido origem persa, de raiz mesopotâmica, no 

adjectivo azul, que descreve uma pedra semipreciosa, de cor muito forte e já então 

sobejamente conhecida – o lápis-lazúli.”15 Porém, a palavra azulejo, tem origem no árabe 

azzellij (ou al zuleycha, al zuléija, al zulaco) que, significa "pequena pedra polida", sendo 

empregue para designar o mosaico bizantino do Próximo Oriente. Por fim, chegamos ao que 

é hoje a designação de azulejo: um corpo cerâmico, de espessura variável, geralmente 

quadrado, constituído por uma base argilosa – chacota – decorada e vitrificada numa das 

faces, destinado essencialmente ao revestimento arquitectónico16. Da teorização do objecto e 

do seu conceito à macro observação, podemos constatar o crescente dinamismo em torno da 

azulejaria, demonstrado pelas mediáticas acções sociais17 de salvaguarda deste vasto 

património, tanto ao nível da divulgação expositiva como através da investigação, 

testemunhados através de crescente produção teórica.  

 As encomendas e as unidades de produção, olarias ou fábricas, os pintores, os 

azulejadores, e artistas plásticos que desenvolveram produção azulejar, têm vindo a ser fruto 

de dissertações de mestrado, doutoramentos e publicações várias, demonstrando, mais uma 

vez, a importância que esta manifestação ocupa no contexto das artes decorativas. 

 Publicações de valor reconhecido que promoveram o conhecimento e permitem, ainda 

hoje, uma base para a investigação do azulejo, como a grande investigação feita pelo Engº. 

João Miguel dos Santos Simões sobre a azulejaria em Portugal desde o séc. XVI ao séc. 

XVIII. Se  o Engº. Santos  Simões foi, e é, a grande referencia quando falamos do estudo da 

azulejaria em Portugal, outros, com não menos relevância, revelaram-nos suportes de 
                                                
15 Museu Nacional do Azulejo, in Museus de Portugal II 3. fascículo, a parte integrante do PÚBLICO 
número 1000 de 29 de Novembro 1992 
16 Normas de Inventário, Cerâmica, Artes Plásticas e Artes Decorativas. Instituto dos Museus e da 
Conservação. Maio, 2007 
17 SOS Azulejo, PISAL e AzLAB 
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estudo, novas considerações e associações aos demais contextos e temáticas em torno do 

azulejo. Um objecto que é fonte de investigação científica, mote de artigos e análises 

laboratoriais. Nesse sentido, são diversas as instituições, entre elas a Universidades, que 

através dos seus investigadores perpetuam a memória  do azulejo em Portugal. 

   

 

4.1. OS NÚCLEOS HISTÓRICOS 

 

4.1.1. SÉCULO XVI  - A azulejaria no século XVI  

 

 Os azulejos desta época são de inspiração islâmica, essencialmente manufacturados 

em Espanha com especial incidência na zona da Andaluzia. Nestes azulejos empregavam-se 

as técnicas da corda seca18 e aresta19 e na decoração eram usados esmaltes20 com diferentes 

cores, associados ao vidrado branco.   

 A técnica da corda seca procura simplificar processos ainda artesanais e morosos de 

fabrico, como eram os alicatados.  Proveniente do conhecimento da técnica usada na 

decoração do cobre, onde já era usada a separação de zonas para evitar que os esmaltes se 

misturassem durante o processo de fusão. A técnica da corda seca tem como resultado 

primeiro o aumento de produção e a possibilidade de seriar os padrões decorativos, assim 

como a redução de custos inerentes à aplicação dos mesmos.  Conseguiam, assim, obter 

extensas áreas decorativas, ainda que com motivos acentuadamente geométricos,  com 

efeitos visuais mais ricos.  

 No entanto, a técnica manteve-se em constante evolução e adaptação e é desta forma 

que, mais uma vez, se ajusta à cerâmica uma outra metodologia aplicada nos metais, 

resultando numa nova transformação para o azulejo. A observação da técnica usada para a 

modelação dos metais onde uma aresta saliente permite de forma natural a separação das 

cores, foi aplicada ao azulejo.  O barro ainda verde era colocado e pressionado em moldes 

de madeira onde tinham sido esgrafitados  os desenhos pretendidos, o resultado era um 

                                                
18 Técnica de decoração cerâmica que consiste na aplicação de uma corda saturada em matéria gorda, como 
óleo de linhaça, que durante a cozedura queima, permitindo que não haja a fusão de cores.  
19 Técnica que aplica, sobre o azulejo ainda cru, um molde de madeira esculpido com o negativo de um 
desenho que, depois de pressionado contra a pasta, fica marcado em baixo relevo deixando uma aresta viva no 
contorno do mesmo. 
20 É zona vítrea e opaca da superfície do azulejo. Composta, essencialmente, por chumbo e estanho podendo 
ser colorida através da adição de óxidos. 
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azulejo preparado para a colocação dos esmaltes, deixando a criatividade ajustar-se ao 

desenho.  As datações atribuídas aos exemplares destas técnicas permite-nos constatar a sua 

coexistência durante décadas. Deste modo, pensamos que a técnica da aresta, de certa forma 

mais simples, se ajusta intuitivamente ao crescente gosto da época por motivos mais 

renascentistas, mais orgânicos. Este facto é visível na azulejaria, onde os motivos 

geométricos foram sendo substituídos por formas vegetalistas, e a decoração com motivos 

de influência europeia, medieval e renascentista iam progressivamente ganhando lugar de 

destaque. 

 O século XVI foi um período de experimentação na azulejaria portuguesa. Com a 

chegada a Portugal de oleiros espanhóis, italianos e flamengos vieram também diferentes 

métodos e técnicas para o fabrico e pintura do azulejo, designadamente as técnicas da 

Faiança ou Majólica. Sobre a superfície quadrada de barro, já cozido, aplicava-se uma 

mistura de óxidos: estanho e chumbo, diluídos em água. Depois de seca, colocava-se sobre a 

superfície branca, ainda por cozer, um papel com um desenho picotado sobre o qual se 

passava, então, uma pequena bolsa de pano cheia de carvão em pó. Deste modo o desenho 

era transferido para a superfície branca. Em seguida, pintava-se o motivo com os óxidos 

para as cores pretendidas, como óxido de cobre para o verde, o de ferro para o castanho e o 

manganés para o roxo ou o de cobalto para a cor azul, também estes diluídos em água. 

Depois de pintado o azulejo ia a nova cozedura, e assim se obtinham os resultados que hoje 

conhecemos. O estanho dá ao azulejo uma cor branca opaca e o chumbo o efeito vidrado, 

sendo os restantes óxidos a coloração do desenho. Esta nova técnica veio permitir uma 

maior produção de azulejos, menos morosa que as anteriores, assim como ampliar as 

possibilidades artísticas de temas e motivos decorativos, para além da paleta de cores, 

através da sua mistura e sobreposição. 

 Contudo, o modo como se aplicavam os azulejos e a relação com o espaço a que se 

destinavam continuaram a marcar a originalidade desta arte no contexto português. 

 

4.1.2. SÉCULO XVII - A azulejaria do século XVII  

 

 Como nenhuma outra arte decorativa, o azulejo assume um papel de relevância no 

contexto das artes decorativas nacionais: a sua longevidade no uso, por mais de cinco 

séculos de história; a aplicação engenhosa e pioneira na articulação com o espaço 
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arquitectónico, aplicado quer no interior, quer no exterior, ou o modo como se soube adaptar 

e foi entendido como um suporte criativo, onde a renovação do gosto e a criação de registos 

do imaginário foram soberbamente aplicadas.  

 São vários os estudos que apontam os bairros de Santos-o-Velho e dos Anjos como 

locais de referência na implantação das olarias da zona de Lisboa, dois centros produtores 

em pleno coração de Lisboa. Sem perder a referência de Santos Simões, este caracterizava 

num de seus estudos sobre a indústria de faiança  "...a distribuição geográfica dos dois tipos 

de fornos acusa um propósito diferenciador: no velho bairro "das Olarias", a Norte do morro 

do Castelo de são Jorge, estavam oleiros "de vermelho", ao passo que os fornos de "Veneza" 

se situavam para as bandas do Mocambo (hoje Madragoa), Lapa e Pampulha". Também o 

antropólogo e técnico de conservação e restauro de azulejos, Celso Mangucci, no seu artigo 

sobre as "Olarias de Louça e Azulejo da Freguesia de Santos-o-Velho dos meados do século 

XVI aos meados do século XVIII", nos menciona que "... no primeiro quartel deste século, 

quando Lisboa possuía dez fornos de louça vidrada, 28 fornos de louça de Veneza e treze 

oleiros de azulejo."  A quantidade de olarias e fornos, demonstra como esta zona de Lisboa 

flui na capacidade de produção da época. Relação directa para a implementação destas 

unidades de manufactura terá sido a localização de jazidas de argila, recolhida tanto nas 

ribanceiras do Tejo, como nos terrenos agrícolas próximos destas21. Também a proximidade 

da praia da Boa Vista, em Santos, facilitava a tarefa de transporte das matérias primas até às 

olarias. Sem ressalvas,  o processo de fabrico do azulejo era feito nas olarias, "... assim 

entende-se por oleiros, os que fazem obras comuns, e que por isso se podem dar de 

baratas..."22, referindo-se também ao ladrilho. Nestas pequenas unidades fabris articulavam-

se diferentes artífices e mestres: oleiros, mestres oleiros de louça pintada, mestres oleiros de 

azulejo pintado, pintores de azulejo23 e ladrilhadores. Estes últimos  eram de suma 

importância à época, sendo muitas vezes donos das olarias. No entanto, segundo a 

historiadora Rosário Carvalho, devemos ter em consideração as diferenças entre os 

ladrilhadores e os azulejadores, pois ambos executavam tarefas distintas e igualmente 

importantes. O encomendador contratava o revestimento e fazia o levantamento do 

                                                
21 Mangucci, António. “Olarias de Louça e Azulejo da Freguesia de Santos-o-Velho dos meados do século 
XVI aos meados do século XVIII” 
22 Silva, José Ferreira da. “Arte do Louceiro ou Tratado Sobre o Modo de Fazer Louças de Barro mais 
Grossas”; Impressão Régia, Lisboa 1804. 
23 São poucas as referências a pintores de azulejo, presumindo-se que, de início, os pintores de louça também 
pintavam azulejos. 
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local/espaço com o azulejador. Este, por sua vez, encomendava o azulejo ao oleiro e, 

posteriormente, entregava-os ao pintor. Depois de cozidos, o ladrilhador teria de encaixotar 

as peças e transportá-las para o local a que se destinavam e onde teria a tarefa de dirigir 

todas as operações inerentes ao assentamento dos azulejos.  

 Proveniente de terrenos próximos das olarias, como mencionámos, a argila toma 

diferentes tonalidades quando recolhida da terra, podendo apresentar colorações variadas: 

branca, cinzenta, azulada, verde amarelada e vermelha. A cor não é directamente 

proporcional à qualidade da argila, esta quer-se mais clara para a produção de louça fina e 

azulejo e mais vermelha para tijolo ou louça de forno. O bom conhecimento das argilas 

permitia ao oleiro, também ele conhecedor e experiente, fazer as fusões perfeitas, por 

exemplo, argilas magras ou gordas eram misturadas consoante o fim a que eram destinadas. 

A combinação das diferentes argilas com sílica ocorria, se necessário, após tratadas e 

decantadas para a remoção de demais impurezas. Este era um processo cuidado, fazendo 

toda a diferença na qualidade do produto final. Depois de concluída esta operação o oleiro 

deveria sempre certificar-se da homogeneidade da matéria. Para tal fazia um corte na pasta, 

com um arame de latão, de modo a averiguar a textura e coloração ao longo da superfície de 

corte, pois "... nos lugares brilhantes está a argila mais pura.".24 Esta arte de fabrico do 

azulejo carecia de muitos preparos e processos. Após ultrapassados todos os processos, o 

barro era colocado num molde de madeira, assente numa mesa previamente coberta de areia. 

Ao colocar o barro dentro do molde este era batido e comprimido de modo a ir perdendo o 

ar que ficaria entre a pasta. Dada a forma em quadrado, este era colocado em ripas de 

madeira de modo a deixar passar o ar uniformemente. Este processo era repetido diversas 

vezes até ao ponto de ser então colocado num molde de ferro com o fim de lhe dar as 

medidas desejadas. Antes de enfornar os azulejos estes ainda passam, muitas vezes, por um 

processo de acabamento final, que consiste em cortar as arestas com um cutelo de modo a 

dar-lhe uma forma escacilhada. A cozedura e o acto de enfornar eram parte de um processo 

engenhoso e demorado. Os azulejos eram colocados em camadas, separados por tijolos, 

permitindo a passagem uniforme de uma corrente de calor por todos. Durante 36h 

aumentava-se o calor das fornalhas, a lenha, permitindo gradualmente a evaporação de água 

que se mantinha ainda nas peças, sem as partir ou abrir fissuras. Todas as reacções e 

transformações de materiais eram feitas de modo muito lento e em atmosferas de cozedura 

                                                
24 Ibidem 
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bem diferentes das de hoje em dia, resultando em pastas e vidrados diferentes e por isso 

difíceis de igualar. Passados 7 a 8 dias os fornos eram abertos e os azulejos prontos para as 

fases seguintes, onde recebiam a base vidrada e, posteriormente, a decoração. Com o 

aumento de produção numa escala cada vez mais "industrializada", foi necessário implantar 

uma economia de matéria-prima. Os azulejos passam a ser cada vez mais finos (os azulejos 

hispano-mouriscos com cerca de 2cm de espessura dão lugar a azulejos com 1,8 a 1,5cm de 

espessura). Com a vantagem do uso de menos barro para a manufactura do azulejo, há, 

consequente, maior rentabilidade dos fornos que poderiam levar mais peças. 

 Uma das grandes referências para a evolução e desenvolvimento da produção azulejar 

do séc XVII é a introdução da técnica de decoração em majólica ou faiança. Esta está 

directamente associada à utilização de um novo vidrado, agora com características 

opacificantes, resultado da introdução do óxido de estanho na sua composição. Em Portugal, 

o uso seriado desta técnica é tardio, em comparação com outros países da Europa, como 

podemos observar através dos excelentes exemplares da azulejaria do Paço Ducal de Vila 

Viçosa, encomendados em 1558 pelo Duque de Bragança D. Teodósio,  em Antuérpia, na 

técnica de pintura de majólica. 

 A introdução desta técnica na produção azulejar dos finais do séc. XVI e início do séc. 

XVII muito se deve à presença regular de pintores italianos e flamengos nas oficinas de 

Lisboa, que trouxeram para o azulejo a prática e saber da pintura de cavalete. Esta técnica, 

majólica, deve o seu nome à exportação de peças cerâmicas de Espanha para Itália, através 

do porto de Maiorca, de onde lhe advém o nome. Em Itália, a majólica desenvolveu-se, 

técnica e estilisticamente, de forma admirável, adaptando um novo vocabulário decorativo 

de cariz renascentista e maneirista, a um modo de pintar semelhante à técnica do óleo, numa 

base de vidrado branco. Na Península Ibérica esta técnica foi, segundo os mais variados 

registos, introduzida por um italiano de nome Francisco Niculoso, dito Pisano, por ser 

natural de Pisa, que se instalara no centro produtor de Sevilha no final do séc. XV, aplicando 

esta nova técnica à azulejaria. A proliferação nos principais centros produtores de cerâmica 

de pintores cada vez mais aperfeiçoados neste tipo de técnica, proporcionou a expansão da 

azulejaria em técnica de majólica, transferindo para segundo plano, de que viria a culminar 

com o seu total abandono, os processos de aresta ou corda-seca. Em Lisboa, Marçal de 

Matos terá sido o precursor desta técnica, sendo-lhe atribuída a autoria do "Retábulo de 

Nossa Senhora da Vida", de cerca de 1580, proveniente da Igreja de Santo André, em 
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Lisboa, e agora colocado na exposição permanente do MNAz. Observados estes exemplares, 

seria expectável que, no princípio do século seguinte, surgissem conjuntos semelhantes ao 

nível da técnica. Contudo, o que se encontra durante a primeira metade do séc. XVII é uma 

produção de qualidade pouco apurada, com carácter artesanal, recorrendo a representações 

ingénuas e populares, com principal incidência para os motivos decorativos de influência 

flamenga e espanhola. Os motivos que, durante a primeira metade do século, se caracterizam 

por ser pintados com um contorno fino a azul vão, na segunda metade da centúria, adquirir a 

predominância  do púrpura, intenção que se torna bem evidente durante o último quartel do 

século. Também as cores de fundo vão sofrendo alterações nesse período. Se a primeira 

metade de seiscentos caracteriza-se por uma fixação do azul e do amarelo, com alguns 

apontamentos de verde, resultado da sobreposição de duas primeiras, já o manganés, ou 

púrpura, era aplicado no intuito de evidenciar pormenores ou sombras. Na segunda metade 

do século cresce a paleta cromática com a introdução do verde de cobre nas suas mais 

variadas concentrações e consequentes tonalidades, aspecto que também vai ser 

incrementado nos tons e sub tons das gamas dos amarelos e laranjas e por uma maior 

presença dos púrpuras. Resultando em painéis de composições pictóricas e estilísticas mais 

dinâmicas e ricas no contexto do espectro cromático.  

 Tecnicamente, a majólica traduz-se numa técnica decorativa cujo revestimento 

cerâmico é caracterizado por um vidrado branco opaco, constituído por sílica (SiO2), óxido 

de chumbo (PbO), que actua como fundente, alumina (Al2O3), servindo de agente 

estabilizador e óxido de estanho (SnO2), agindo como opacificante, e ao qual de deve a 

designação de: vidrado estanífero.  Estes componentes, depois de misturados com água, 

formam uma suspensão que se vai aplicar sobre a chacota, nome dado ao barro depois de 

cozido, constituindo uma camada de pó fino e delicado de tom branco, resultado da 

evaporação da água, seu constituinte inicial. É sobre este pó que se vai então proceder à 

decoração cerâmica, utilizando óxidos previamente diluídos em água. A paleta cromática 

usada no séc. XVII é variada, apesar das cores provirem exclusivamente dos óxidos 

correntes: branco de estanho, azul de cobalto, púrpura de manganês. Já o amarelo era o 

resultado de um composto denominado antimoniato de chumbo ou de antimónio de chumbo, 

por vezes combinado com ferro. Tonalidades como o verde esmeralda ou os alaranjados 

ponteavam também a paleta, no entanto, o modo como se obtinham esses tons e sub tons é 
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algo que se encontra ainda em estudo. É pela aplicação destas matérias em aguadas que se 

alcança uma paleta heterogénea.  

 A rápida absorção da tinta e a impossibilidade de fazer grandes rectificações durante o 

processo de pintura impunham a marcação prévia do desenho. Este era transferido para a 

base de vidrado, por meio de um estresido, um papel vegetal picado com o motivo 

decorativo a aplicar sobre o painel, onde se passava com uma boneca de pano cheia a 

carvão. Ficava, de imediato, pronto a ser pintado. 

 Não cabe neste trabalho uma análise detalhada da constituição química dos pigmentos 

utilizados na pintura da azulejaria do séc. XVII, no entanto, justifica-se referenciar algumas 

das técnicas disponíveis de observação e análise: microscópio electrónico de varrimento 

com microanálise de raios X (SEM-EDS); o microscópio óptico e a lupa binocular; a 

espectrometria de fluorescência de raios X dispersiva de energias (EDXRF) ou a micro 

espectroscopia de Raman25. 

 A crescente qualidade dos materiais utilizados na manufactura e pintura dos azulejos, 

a utilização de pastas bem depuradas, a qualidade das fritas e dos óxidos, reflecte-se em 

azulejos com um vidrado cada vez mais sem defeitos de cozedura ou fabrico, num processo 

de aprimoração técnica que se verifica presente ao longo de séculos.  

 Com a técnica da majólica assimilada, a expansão das olarias, a fixação de pintores 

estrangeiros em Lisboa e a necessidade de azulejadores, catapultou a produção azulejar deste 

século para um novo paradigma. O século XVII em Portugal caracterizou-se, na sua 

essência, por uma capacidade criativa  e inventiva nos azulejos de padrão. No século XVI 

produzia-se um desenho ou motivo que, por si só, constituía o padrão a repetir, mas à 

medida que vamos entrando no século XVII os padrões vão-se tornando cada vez mais 

complexos: de padrões de 2 por 2, com 4 azulejos que se poderiam repetir até ao infinito; de 

4 por 4, com 16 azulejos; de 6 por 6, com 36 azulejos, até aos 12 por 12, com 144 azulejos 

por forma a criar um módulo de padrão, que parece não conhecer limites. Este último, foi o 

padrão mais complexo alguma vez criado na história da azulejaria europeia da época, sendo 

uma tipologia utilizada para revestir grandes espaços, em que o azulejador se torna um 

elemento fundamental de orientação e método, expressos em trabalhos de grande riqueza 

rítmica e cromática. 

                                                
25 Coentro, Susana, “Estudo da camada pictórica na azulejaria portuguesa do século XVII”. LNEC, 2011 
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 Nesses complexos tapetes vidrados, que nos remetem para influências iconográficas 

encontradas noutras artes, como a ourivesaria, os têxteis, os couros e os metais, entravam, de 

uma forma cada vez mais evidente, pequenos registos, apontamentos representando santos, 

cenas religiosas ou metáforas enquadrando discursos da simbologia cristã. Representações 

ingénuas, muitas vezes imperfeitas e, frequentemente, com alguns erros anatómicos.   

 Fruto da simbiose entre as diferentes culturas e absorvidos os vastos reportórios 

iconográficos provenientes do Médio Oriente e do mais longínquo oriente, cruzam-se 

composições vegetalistas e antropomórficas que, resgatada uma aplicação usada já no século 

XV, assumem uma nova tendência na decoração das mesas de altar das nossas igrejas. 

Substituem-se os ricos e delicados panos bordados vindos de além mar por uma decoração 

tão manifestamente portuguesa e que torna, hoje, esta decoração de frontais de altar uma 

tipologia tão diferenciadora da aplicação azulejar em Portugal. 

 No período da Restauração de 1640 a temática da figuração profana assume novos 

visuais.  Desenvolveram-se géneros como o brutesco, o "brutesco acântico"26 e o grotesco, 

que proliferaram na azulejaria ornamental de seiscentos recorrendo a fontes iconográficas, 

muitas delas, hoje identificadas. É de ressalvar, mais uma vez, a capacidade inventiva destes 

pintores, capazes de adaptar gravuras individualizadas, organizando-as em discursos 

específicos. Começa a assistir-se à constituição de verdadeiras obras pictóricas de 

referências nacional, por vezes pontuadas com elementos relacionados com os 

Descobrimentos, cenas mais exóticas de conhecimento de novas realidades. Encomendadas 

por uma nobreza abastada, nelas se reflectia um gosto e uma função dupla: a decoração e a 

mensagem de afirmação social e política. Surgem, cada vez com maior protagonismo 

representações de cenas de caça, mas também de batalhas, temas mitológicos e outros de 

carácter mais satírico.  

 Com o final do século afirmou-se uma tendência monocromática onde é possível 

associar a inspiração oriental, com referentes da porcelana chinesa, e de um gosto mais 

erudito que chegava do norte da Europa. Esta nova moda parte de encomendas feitas à 

Holanda, mas o gosto português, aliado ao factor económico,  proporcionaram que, em 

Lisboa, Porto e Coimbra um conjunto de pintores rapidamente transformem a azulejaria e as 

grandes encomendas da época, nomeadamente religiosas, desenvolvendo as condições que 

                                                
26 C.f. Serrão, Vitor  “Catálogo da Exposição: Um gosto Português, o uso do azulejo no séc. XVII”,  
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irão conduzir a que o século XVIII venha a tornar-se conhecido como o grande século da 

produção azulejar.   

 

4.1.3. SÉCULO XVIII - A azulejaria portuguesa do século XVIII 

 

 No final do século XVII começaram a chegar a Portugal os primeiros azulejos 

holandeses, designados por "figura avulsa", e que se caracterizavam por  representar um 

motivo figurativo completo e isolado, no centro do azulejo. Predominantemente pintados a 

azul, mas também a púrpura de manganés, sobre fundo branco, os azulejos provenientes da 

Holanda eram bastante apreciados em Portugal, pois, ao contrário da produção nacional, 

demonstravam a excelência do rigor e pormenor do desenho, assim como um brilho, 

especialmente do azul, que remetia para as porcelanas chinesas, sinónimo de requinte, 

sofisticação e qualidade. Inspirados nos azulejos holandeses de "figura avulsa" surgiram 

tentativas de criação portuguesa, com motivos bastante variados e desenhos ingénuos, como 

flores, cestos com frutos, pássaros, coelhos, barcos, casas e castelos, para além de um 

mostruário de diversos personagens, num sem fim de tipologias. Eram azulejos que 

demonstram pouca habilidade técnica, uma produção que era realizada por aprendizes de 

pintores nas oficinas de olaria, mas de forte expressividade, a que não é alheio algum humor. 

Com uma paleta azul dominante com eles iniciou-se um período que influiu claramente na 

evolução qualitativa da azulejaria portuguesa. Cultivando o gosto dos Portugueses pela 

monumentalidade e exuberância no preenchimento dos espaços arquitectónicos, longe da 

realidade das figuras holandesas de tamanho mais reduzido ou mesmo dos painéis de maior 

dimensão, produzidos em exclusivo para o mercado português, a necessidade da produção 

de cenas monumentais religiosas, mitológicas ou palacianas - como podemos observar por 

todo o país e também com forte expressão no Brasil - levou à necessidade das olarias 

recorrerem a pintores de qualidade, reconhecidamente treinados na pintura ilusionista e 

cenográfica sobre madeira ou tela. São estes que, contratados pelas olarias, iniciam o que 

deu origem ao que hoje designamos por "Ciclo dos Mestres". Este é considerado o momento 

de apogeu desta arte salvo algumas excepções conhecidas da pintura de excelência em 

cerâmica feita no decorrer do século XVI, como nos deixaram os pintores Marçal e 

Francisco de Matos. Pintores especializados transportam para o azulejo a qualidade técnica 

associada à produção da pintura de cavalete, ajustando composições parietais de cerâmica 
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para grandes espaços de palácios e igrejas. Nomes como o de Gabriel del Barco, o 

monogramista PMP, Manuel dos Santos e a família Oliveira Bernardes27, marcaram um dos 

períodos mais exuberantes da azulejaria portuguesa. O sucesso deste período levou a que o 

legado de criação e consolidação de um saber, associado a uma maior procura de painéis de 

azulejos, permitisse o desenvolvimento daquilo que, comummente, veio a ficar conhecido 

como o "Ciclo da Grande Produção". Aqui, proliferaram  representações de cenas do 

quotidiano e palacianas, caça, religiosas ou mitológicas, conforme o gosto do 

encomendante. Destacaram-se, então, pintores como Teotónio dos Santos, Bartolomeu 

Antunes e Nicolau de Freitas28. Uma das características dos azulejos deste período é a 

complexidade cada vez maior das molduras, que assumem um protagonismo quase tão 

importante como a cena representada. Recortadas e de grande exuberância, as molduras 

acabam por funcionar como bocas de cena para a quase teatralização do tema central. O 

grande terramoto que destruiu a cidade de Lisboa, em 1755, também deixou marcas na 

azulejaria portuguesa. A necessidade de reconstrução, aliada a um inovador conceito de 

higiene pública, levaram o Marquês de Pombal a optar por este tipo de revestimento por 

preencher estes requisitos. Fábricas de cerâmica, como a Real Fábrica de Louça, ao Rato, 

em Lisboa, uma das primeiras e das mais importantes do país, foram produtoras em série de 

azulejos, com motivos simples, de repetição, o que hoje designamos como "padrões D. 

Maria". Os azulejos imitavam trabalhos em ferro, tecidos ou papel de parede, com molduras 

simulando madeira ou pedra. As cores foram recuperadas, regressando a exuberante paleta 

do séc. XVII, dando um enquadramento mais alegre aos espaços, embora se continuasse a 

usar o azul sobre o fundo branco. Um conceito curioso de painéis, e que nos remete para 

uma sociedade profundamente católica, foi a introdução de pequenos registos de santos  nas 

fachadas dos edifícios - registos hagiográficos - evocando a protecção divina em cataclismos 

como fora o terramoto. Com a segunda metade do século XVIII e a assimilação da estética 

Rococo, consolida-se o regresso à policromia, primeiro com a introdução dos amarelos 

fortes, dando continuidade à diversidade da paleta cromática, sem nunca descurar a pintura a 

azul. Esta mudança de gosto manifesta-se, primeiro, nas molduras com complexos 

concheados, tornando-se paulatinamente de carácter orgânico, evoluindo e incorporando 

gradualmente elementos neoclássicos. Surgem também os painéis de azulejo designados 
                                                
27 Os pintores do “Ciclo dos Mestres”, cf. Rosário Carvalho, “A pintura do azulejo em Portugal (1675-1725). 
Autorias e Biografias – um novo  paradigma”, Lisboa 2012  
28  No “Ciclo da grande produção” ou “Produção Joanina”, cf. José Meco, “Azulejaria Portuguesa”,  Lisboa, 
1992 
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como chinoiseries, de manifesta inspiração orientalizante, de observação ingénua de novas 

realidades, contribuindo de forma tão particular para esta "corrente" decorativa na arte em 

Portugal.  De produção coeva à lisboeta, instala-se em Coimbra uma tipologia cromática 

muito característica, de azuis acinzentados, verdes cintilantes e amarelos mais alaranjados. 

Seguindo uma tradição de painéis grandes e recortados, Coimbra, contudo, priveligia o 

conceito de grandiosidade e composição cénica, com molduras exuberantes em motivos e 

perfis predominantemente assimétricos. Há outras características de diferenciação da 

produção de Coimbra em relação à de Lisboa, contribuindo para uma melhor destrinça entre 

ambas29. 

 

4.1.4. SÉCULO XIX - A azulejaria portuguesa do século XIX 

 

 Com um início de século conturbado para a sociedade portuguesa, que assiste à 

ocupação Napoleónica entre 1807-1811 e a uma guerra civil entre o período de 1823 e 1834, 

a produção azulejar restringiu-se depois do apogeu exuberante do final de século XVIII. 

Resgatada a identidade nacional, (re)iniciou-se a grande produção do azulejo, agora com um 

carácter mais industrial. Com uma burguesia assente no comércio e indústria, a proliferação 

de pequenas unidades fabris e com o consequente desenvolvimento de técnicas de produção 

"em série", como a estampilha, o azulejo veio ocupar as fachadas e espaços públicos com 

uma dimensão nunca vista. Com ele, as cidades portuguesas, definiram uma identidade 

urbana singular, ao nível das cores e do ritmo dos padrões associados“ ... a grande maioria 

dos padrões de azulejo... traduziram a permanência dos motivos dos séculos anteriores e de 

influência internacional, nomeadamente inglesa, com adaptações, geralmente com 

alterações cromáticas e, no caso do azulejo, com redução de modulo de 

repetição...”(Almeida, 2011)30. De norte a sul do país instalaram-se fábricas como a 

Roseira31, em Lisboa, e com uma produção característica em azulejos relevados,  

Massarelos, na zona do Porto. Em Aveiro, destacou-se a Fábrica da Fonte Nova e nas Caldas 

da Rainha a Fábrica de Faianças, fundada por iniciativa do caricaturista e ceramista Rafael 

                                                
29Cf. Características diferenciadoras da produção de Lisboa, cf. Diana Santos, “Azulejaria de Fabrico 
Coimbrão (1699-1801). Artífices E Artistas. Cronologia Iconografia.”, Porto 2013. 

30Almeida, Ana (e. al.),  “A Cerâmica Portuguesa da Monarquia à República”  
31 Sobre a Fábrica Roseira, ver: ARRUDA, Luísa. “A Caminho do Oriente: Guia do Azulejo.” Lisboa: Livros 
Horizonte, 1998. 
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Bordalo Pinheiro, com um projecto que conseguiu implantar desenvolvendo um estilo tão 

identitário na faiança e na cerâmica portuguesa; por fim, na zona de Lisboa, fábricas como a 

Constância, a Viúva Lamego ou a Fábrica de Louças de Sacavém32, produziram em grande 

quantidade, para uma clientela cada vez mais diversificada. De entre os autores que maior 

sucesso conheceram na época destaca-se o nome de António Ferreira, dito o "Ferreira das 

Tabuletas", pioneiro no uso do azulejo como suporte publicitário, uma genuína vertente na 

pintura azulejar que se tornou moda em pleno século XX. 

 Paralelamente a esta industrialização e democratização do uso do azulejo, 

respondendo às necessidades e gosto de circuitos aristocratas e palacianos, desenvolveu-se a 

produção de autor, vincando, de certa forma, o poder da diferenciação social.  Mantêm-se a 

tradição dos painéis religiosos ou de cenas do quotidiano, que nunca se perdeu, mas que foi 

sucessivamente adaptada ao gosto da época, remetendo os motivos utilizados e a 

ornamentação à decoração eclética do período, preenchendo com uma aura de romantismo a 

arquitectura nacional, mas cada vez mais a exaltar uma tendência nacionalista. 

 

4.1.5. SÉCULO XX - A azulejaria portuguesa do século XX 

 

 A diversidade temática e compositiva da azulejaria do séc. XX pauta-se pela própria 

diversidade artística e das linguagens individualizadas dos vários autores.  

 Percorrendo diferentes discursos surge, inicialmente, uma afirmação estratégica de 

implantação de valores nacionais; de uma identidade, transmitidos através de uma narrativa 

histórica e espelhados na azulejaria da primeira metade do século. As evocações das glórias 

passadas intentando num cariz patriótico presente nos movimentos revivalista e romântico. 

Estes movimentos surgem, em contraponto, com uma linguagem divulgada pela Arte Nova, 

mais cosmopolita. Ultrapassado esse momento, libertos de constrangimentos estilísticos, a 

linguagem dos artistas exalta a expressividade individual; envolvendo fachadas, interiores 

privados ou públicos, promovendo uma simbiose perfeita entre estes e as principais fábricas 

de cerâmica.  

 Ilustradores, desenhadores, artistas plásticos, ceramistas e arquitectos, nomes 

marcantes como os de Raul Lino, Almada Negreiros, Jorge Barradas, Maria Keil, Querubim 

Lapa, Manuel Cargaleiro, Eduardo Nery, e Bela Silva; estes surgem como pólos de 
                                                
32 Sobre esta, ver: ASSUNÇÃO, Ana Paula, “Fábrica de Louça de Sacavém: Contribuição para o Estudo da 
Indústria Cerâmica em Portugal 1856-1974”. 2ª ed. Lisboa: Inapa, 1997. 
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referência numa afirmação do azulejo como elemento de identidade urbana, num contributo 

definitivo da elevação do azulejo como arte, ou seja, de autor. 
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DEVOLVER AO OLHAR:  

PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

5. CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO  

 

5.1. DISCURSO EXPOSITIVO 

 

 O discurso que propomos apresentar nesta exposição temática “Devolver ao Olhar”: 

Percurso e Projecto Expositivo no Museu Nacional do Azulejo, é o de uma narrativa 

cronológica, percorrendo a história da azulejaria em Portugal, num período de cinco séculos, 

que se inicia no século XVI e se estende até ao século XX, apresentado como proposta 

museográfica no Anexo II. Deste modo, numa perspectiva didáctica e de fácil compreensão 

para o visitante, assumem-se cinco núcleos cronológicos que espelham o que as reservas do 

“Fundo Antigo” nos foram devolvendo ao olhar. Associado a este discurso histórico e 

cronológico decorre um outro, de forma paralela, que pretende integrar a perspectiva da 

conservação e restauro associada ao projecto e à própria exposição. A abordagem da 

conservação e restauro é proposta pela estreita ligação entre as patologias e formas de 

degradação e os respectivos contextos  a que os azulejos estiveram sujeitos. Não 

pretendemos fazer caracterizações ou associações lineares das patologias e formas de 

degradação com determinado século, pois sabemos que as mesmas estão relacionadas com 

diversos factores: qualidade de fabrico/manufactura, local onde estiveram colocados, 

ambiente, etc. No entanto, podemos aproveitar as evidências dos conservadores 

restauradores no processo de conservação e restauro pelos quais os azulejos passaram e, 

assim, nessa perspectiva, delinear um paralelismo com a maior quantidade de patologias 

associadas a determinado século. De uma forma esquemática sugerimos as seguintes 

patologias e formas de degradação com os seguintes núcleos: 

 
Núcleo do século XVI 

Fracturas; Danos de Impacto; Degradação da chacota; Inclusões; Resíduos de argamassa no 

tardoz; preenchimentos volumétricos. 

Núcleo do século XVII 

Multifracturas; Fissuras; Falhas de vidrado; Inclusões; Degradação da chacota; Delaminação 

de vidrado; Vidrado picado. 
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Núcleo do século XVIII 

Fracturas e multifracturas; Fissuras; Vidrados e destacamento; Lacunas; Colonização; 

Vidrado pardo; Danos de picagem; Picados; Sujidades. 

Núcleo do século XIX 

Picados; Craquelé; Falhas de vidrado; Fissuras. 

Núcleo do século XX 

Craquelé; Fissuras. 

 

 Simultaneamente, iremos utilizar as informações descritas no capitulo “Percurso por 

um Projecto: Devolver ao Olhar” para, de uma forma pedagógica, informar os visitantes dos 

vários procedimentos levados a cabo durante a intervenções de conservação e restauro, então 

efectuadas. Com isto, pretendemos chamar a atenção do público visitante para as 

dificuldades, morosidade e custo que estes tratamentos acarretam e que podem, muitas 

vezes, ser evitados com acções de conservação preventiva deste património. 

 Como já mencionamos, esta exposição é para ser apresentada no MNAz, como tal os 

espaços destinados às exposições temporárias encontram-se distribuídos por dois pisos como 

podemos ver na fig5: piso térreo e fig.6: primeiro piso 

 

                    
Fig.5 (Piso 0)                                                                    Fig.6 (Piso 1) 
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 O visitante é convidado a entrar pelo piso 0 seguindo o percurso indicado no esquema 

em planta. Terminada a visita desta sala, os visitantes deparam-se com uma pré existência 

do edifício que os conduz ao piso 1 e a uma escadaria revestida a azulejos do século XVIII, 

funcionando como uma ponte para a continuidade do percurso a fazer no piso superior. 

Deste modo, o visitante faz uma leitura integrada do azulejo enquanto revestimento 

arquitectónico em espaço museológico e do azulejo enquanto objecto descontextualizado. 

Ao chegar ao piso 1, prossegue o seu percurso pelo século XVIII, seguindo a cronologia do 

esquema em planta até ao século XX. Assim, e de uma forma esquemática, podemos 

demonstrar as tipologias e características estilísticas apresentadas através do percurso 

expositivo. 

 

 

 

SÉC. 
CARACTERÍSTICAS 

ESTILISTICAS 
PADRÃO 

FIGURATIVO ORNAMENTAL 

RELIGIOSO PROFANO  

XVI 

ARESTA X    

CORDASECA X    

MAJÓLICA X   X 

XVII  X x x X 

XVIII 

FIGURA AVULSO   X x 

CICLO DOS MESTRES  X   

PROD. COIMBRA X x   

GRANDE PRODUÇÃO x x   

REGRESSO À COR    X 

ROCAILLE 

 

NEOCLÁSSICO 

 X X X 

XIX 
X  X  

FACHADA 
   X 

XX 
X   X 

PRODUÇÃO DE AUTOR X  X X 
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5.2. GUIÃO EXPOSITIVO 

 

 Para a elaboração do guião da exposição iremos recorrer às imagens de alguns dos 

azulejos que estarão expostos, bem como a uma série de aspectos que consideramos 

pertinentes, tal como as imagens das patologias associadas. O guião da exposição é 

apresentado no Anexo I, onde se podem observar todas as peças apresentadas em exposição 

bem como os azulejos da mostra de conservação e restauro, seguindo o percurso sugerido. 

 Como já mencionado anteriormente, esta exposição segue um discurso cronológico 

apresentado em cinco núcleos distintos. Em cada núcleo serão apresentadas e organizadas as 

características estilísticas específicas das tipologias.  

 A apresentação da exposição, sinopse e logótipo do projecto “Devolver ao olhar” será 

feita na parede da entrada da sala de exposição, onde se começa por apresentar o século XV 
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5.2.1. TEXTO DE APRESENTAÇÃO DA EXPOSIÇÃO  

 
SINOPSE 

 
 

 

 

5.2.2. O SÉCULO XVI  

 

Texto de sala 

  

Os primeiros azulejos hispano-mouriscos desta época são de inspiração islâmica, 

manufacturados em Espanha, na zona da Andaluzia. Usavam técnicas variadas e na sua 

	  

"DEVOLVER	  AO	  OLHAR"	  é	  um	  projecto	  que	  resulta	  de	  uma	  parceria	  

com	  a	   Rede	   Temática	   em	  Estudos	   de	   Azulejaria	   e	   Cerâmica	   João	  

Miguel	  dos	  Santos	  Simões	  (RTEACJMSS),	  do	  Instituto	  de	  História	  de	  

Arte	  da	  Faculdade	  de	  Letras	  da	  Universidade	  de	  Lisboa	   (IHA/FLUL),	  

desenvolvido	  no	  Museu	  Nacional	  do	  Azulejo	  (MNAz)	  ao	  longo	  de	  cinco	  

anos,	  com	  financiamento	  da	  Fundação	  para	  a	  Ciência	  e	  Tecnologia	  

(FCT).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Após	  anos	  de	  recolha	  e	  acondicionamento	  no	  MNAz	  de	  milhares	  de	  

azulejos	  nas	  reservas,	  no	  núcleo	  denominado	  "Fundo	  Antigo",	  iniciou-‐

se	  há	  cinco	  anos	  um	  trabalho	  multidisciplinar	  entre	  os	  Departamentos	  

de	  Inventário	  e	  Conservação	  e	  Restauro	  com	  o	  fim	  de	  identificar,	  

inventariar,	  conservar	  e	  restaurar	  esse	  acervo	  inédito.	  Surge,	  

finalmente,	  a	  oportunidade	  de	  restituir	  a	  identidade	  a	  centenas	  de	  

painéis	  fragmentados	  e	  subtraídos	  em	  data	  incerta	  aos	  seus	  locais	  de	  

origem,	  na	  sua	  maioria	  desconhecidos.	  O	  espólio	  que	  agora	  é	  trazido	  a	  

público	  ilustra	  cinco	  séculos	  da	  azulejaria	  em	  Portugal,	  desde	  o	  séc.	  XVI	  

ao	  séc.	  XX,	  num	  percurso	  que	  envolveu	  antigos	  conventos,	  igrejas	  e	  

palacetes	  de	  Portugal,	  e	  que	  volta	  agora	  a	  ganhar	  vida	  no	  MNAz.	  

Devolver ao 
Olhar 

Projecto de Investigação 
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decoração eram colocados esmaltes com diferentes cores, associados ao vidrado. A 

técnica da corda seca surge na tentativa de simplificação do processo de fabrico e 

aplicação dos alicatados, assim como outras técnicas que foram sendo adaptadas à 

cerâmica, como a técnica usada para a modelação dos metais onde uma aresta saliente 

permite de forma natural a separação das cores. A técnica da aresta, mais simples, ajusta-

se intuitivamente ao crescente gosto da época por motivos renascentistas, mais orgânicos. 

Este aspecto é visível na azulejaria, onde os motivos geométricos foram sendo 

substituídos por formas vegetalista e a decoração com motivos de influência europeia foi 

ganhando lugar de destaque. 

Através de oleiros espanhóis, italianos e flamengos vieram para Portugal diferentes 

técnicas para o fabrico e pintura do azulejo, como a Majólica. Sobre a superfície quadrada 

de barro, já cozido, aplicava-se uma mistura de óxidos: estanho e chumbo, diluídos em 

água. Depois de seca, colocava-se sobre a superfície branca, ainda por cozer, um papel 

com um desenho picotado que se transferia empregando uma pequena bolsa de pano 

cheia de carvão em pó. Pintava-se o motivo, assim obtido, com vários óxidos, como óxido 

de cobre para o verde, óxido de ferro para o amarelo, óxido de manganés para o púrpura 

ou óxido de cobalto para a cor azul. Depois de pintado, e de novo cozido, assim se 

obtinham os azulejos tal como hoje os conhecemos. Contudo, o modo como se aplicavam 

os azulejos e a relação que estabeleciam com o espaço a que se destinavam marcam a 

originalidade desta arte no contexto português, aspectos patentes nos exemplares que 

agora de expõem. 

 

 A porta de entrada para a nossa exposição é, exactamente, a reprodução do painel 

simulando uma porta,tal como surge colocada na Sé Velha de Coimbra.  A sua elaboração, 

no MNAz, ocorreu a partir da descoberta de grande número de azulejos de padrão hispano-

mourisco, muitos dos quais permitiram reproduzir esta peça emblemática da azulejaria do 

século XVI.  
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 Desconstruindo o objecto apresentamos outros exemplares de azulejos do século XVI, 

nas suas diferenciadas caracterizações estilísticas. Propomos, ainda, a representação de uma 

rosácea azulejada, reconstituindo museologicamente aquela que se encontra na Igreja de São 

Paulo de Frades.  

 No fim deste núcleo são apresentadas fotografias e uma vitrine com azulejos 

representativos das patologias encontradas e que, para nós, melhor caracterizam os azulejos 

sujeitos às intervenções de conservação e restauro33. Sugerimos grandes lacunas com 

posteriores preenchimentos volumétricos e com aplicação das técnicas de aresta e corda 

seca; preenchimentos de falhas de vidrado, também com aplicação das mesmas técnicas. 

 

A exemplo: 

 

         
 

 

 

 

 

 
                                                
33 Textos utilizados no ponto Metodologia Aplicada à Conservação e Restauro e sugeridos nos Factores de 
Degradação.  
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Exemplo de azulejos apresentados na vitrine de conservação e restauro 

 

 

    
 

 

 

5.2.3. O SÉCULO XVII 
 

Texto de sala 
 

O século XVII em Portugal é caracterizado por uma capacidade criativa  e inventiva nos 

azulejos de repetição ou de padrão, que se vão tornando cada vez mais complexos: dos 

padrões de 2x2, com 4 azulejos, até aos 12x12, com 144 azulejos a formar um módulo que 

se poderia repetir até ao infinito, o mais complexo alguma vez criado na história da 

azulejaria europeia da época, a capacidade criativa portuguesa parece inesgotável. 

Utilizados para revestir grandes espaços, os azulejos de padrão preenchem paredes 

proporcionando grande riqueza rítmica e cromática. Novas interpretações dos têxteis e 

outras artes decorativas manifestam-se em tipologias diferenciadoras da arte do azulejo e 

da sua aplicação criativa, como os frontais de altar.   

Com a Restauração de 1640, a temática da figuração profana assume novos visuais, 

prosseguem géneros como o brutesco ou o grotesco, desenvolvido na azulejaria 

ornamental encomendado por uma nobreza abastada, reflectindo no gosto uma função 

dupla: a decoração e a mensagem de afirmação social e política. Proliferam 

representações de cenas de caça, mas também de batalhas, temas mitológicos e outros 

de carácter mais satírico.  

Lacuna 

Falha de Vidrado 

Acabamentos dos preenchimentos 
volumétricos 
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No final do século afirma-se uma tendência monocromática de inspiração oriental, 

proveniente da porcelana chinesa, e de um gosto mais erudito que chega do norte da 

Europa. Inicialmente produzidos na Holanda, o gosto português rapidamente suplanta as 

grandes encomendas estrangeiras da época, nomeadamente as religiosas, abrindo as 

portas ao século XVIII e a uma exuberante produção azulejar.  

 

 

 O núcleo do século XVII inicia-se com a apresentação de uma temática emblemática 

da azulejaria decorativa e funcional da época: os frontais de altar. Não sendo uma novidade, 

pois temos conhecimento de frontais de altar revestidos com azulejos hispano-mouriscos já 

no século XV, podemos agora constatar como a influência de outras manifestações 

artísticas, como os têxteis provenientes do Oriente, com as suas temáticas iconográficas 

próprias, trouxe para a arte portuguesa e, nomeadamente, para o azulejo, presenças 

vegetalistas e antropomórficas de rara beleza. São pequenos apontamentos dessa tipologia 

que nos propomos apresentar, elementos desconstruídos da sua leitura formal do que terão 

sido frontais de altar.  

A exemplo: 

 

 

                                         
 

 Paralelamente, revestem-se as paredes de padronagem característica da época, onde se 

vão incluindo azulejos representativos das primeiras tentativas de figuração. São alguns 

fragmentos de registos ou painéis que, apesar de não estarem completos, são uma tipologia 

muito presente nos interiores das igrejas azulejadas no século XVII. O objectivo é incluir 

nas exuberantes paredes revestidas com padrões uma iconografia representativa da devoção 



DEVOLVER AO OLHAR: PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

 

 
 
 
 

56 

presente nas igrejas. São geralmente registos de índole ingénua. Estes pequenos 

apontamentos figurativos, necessários como ilustrações de temáticas representativas e 

elucidativas dos discursos religiosos, traduzem a simbologia inerente ao próprio espaço de 

culto. Estes surgiam como quebras para ritmos que inicialmente se traduziam por padrões 

onde proliferavam grandes linhas orientadoras de cariz geométrico, limitando os espaços na 

vertical, horizontal ou na diagonal. A paredes são cada vez mais preenchidas por múltiplos 

padrões coloridos, adaptando, também estes, as influências representativas da época.  

Contrastando com as primeiras referências portuguesas da pintura figurativa em azulejo 

como, por exemplo, a Capela de São Roque, em Lisboa, atribuída a Francisco de Matos 

ainda da década de oitenta34 da centúria de quinhentos, de representação mais erudita e de 

técnica mais apurada, com uma pintura mais cuidada e de melhor qualidade, surgem dois 

anjos, peças inéditas na colecção do MNAz.  

 

A exemplo: 
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 Integrando um período de contenção nacionalista desenvolveram-se géneros como o 

brutesco e o grotesco, que proliferaram e enriqueceram a variedade de motivos e decorações 

da azulejaria ornamental de seiscentos, recorrendo a fontes iconográficas, muitas delas hoje 

identificadas. Mais uma vez, a capacidade inventiva dos pintores, capazes de adaptar 

gravuras individualizadas, desmultiplicando-as ou adaptando-as a novas escalas recorrendo 

às necessidades das encomendas requisitadas por uma nobreza abastada, iam reflectindo um 

gosto e uma função duplas: a decoração e a mensagem de afirmação social e política. Vão 

surgindo, cada vez com maior protagonismo, representações de cenas de caça, mas também 

de batalhas, temas mitológicos e outros de carácter mais satírico.  
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A exemplo: 

           
 

               

 Com o final do século afirmou-se uma tendência monocromática, onde é possível 

associar a inspiração oriental com referentes da porcelana chinesa e de um gosto mais 

erudito que chegava do norte da Europa. É o início tímido do que se tornou no século 

seguinte: uma exaltação ao azul e branco! 

A exemplo: 
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 Resultado da observação das várias etapas do processo de conservação e restauro,  

pelos quais alguns destes painéis passaram, são mostrados, em paralelo, algumas das 

patologias encontradas durante a avaliação do estado de conservação e respectivo tratamento 

efectuado. Estes processos poderão ser vistos através de azulejos da mesma época e com 

características semelhantes e, também, por fotografias realizadas durante o processo de 

conservação e restauro35 das peças agora expostas. 

 

Exemplo de azulejo apresentado na vitrine de conservação e restauro 

 

                               
 

 

5.2.4. O SÉCULO XVIII 

 

Texto de sala 

 

A concorrência da azulejaria holandesa levou as olarias a contratar pintores com formação 

em pintura de cavalete que assim aplicaram nos azulejos as suas técnica e qualidade 

pictóricas. Este é o chamado "Ciclo dos Mestres", onde sobressaem nomes como os de 

Gabriel del Barco, do monogramista PMP, Manuel dos Santos e da família Oliveira 

Bernardes. Estes marcam um dos períodos mais exuberantes da azulejaria portuguesa. A 

crescente procura de painéis de azulejos traduz-se no período subsequente, designado 

como "Ciclo da Grande Produção", com representações de cenas do quotidiano, religiosas 

ou mitológicas. A grande complexidade das molduras, recortadas e de grande 

exuberância, funciona como bocas de cena para a representação central.  

                                                
35 Textos utilizados no ponto Metodologia Aplicada à Conservação e Restauro e também descritos nos Factores 
de Degradação. 

Degradação da chacota 
 
 
Multifracturas 
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Inspirados nos azulejos holandeses de figura avulsa surgem as primeiras tentativas de 

criação portuguesa dessa tipologia, de carácter mais ingénuo e feitos por aprendizes nas 

oficinas de olaria.  

O terramoto de 1755 e a necessidade de reconstrução, aliada a um conceito de higiene 

pública, levaram o Marquês de Pombal a privilegiar este tipo de revestimento, investindo 

numa produção azulejar de padronagem em série, hoje denominada "pombalina". Surgem 

fábricas de louça, como a Real Fábrica de Louça, ao Rato, em Lisboa, que prossegue a 

produção de azulejos com motivos simples e coloridos, de repetição, que hoje designamos 

como "padrões pombalinos" ou os mais tardios como “D. Maria”. 

Na segunda metade do século XVIII, o Rococó, marcou o regresso à policromia, sem 

nunca descurar a pintura a azul. Em Coimbra surge uma produção característica numa 

tipologia cromática de azuis acinzentados e amarelos mais alaranjados, mantendo a 

tradição de painéis grandes e recortados.  

 

 

 É com painéis de um dos grandes mestres deste período do “Ciclo do Mestres” que se 

dá início a este nosso percurso pelo século do azul e branco.  

 

 

A exemplo: 

 

 

           
 

!
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 O sucesso deste período reflectiu-se num legado de criação e consolidação de um 

saber. A uma maior procura de painéis de azulejos correspondeu o desenvolvimento do que 

comummente veio a ficar conhecido como o "Ciclo da Grande Produção". Nele se 

manifestam representações de cenas do quotidiano, caça, palacianas, religiosas ou 

mitológicas, conforme o gosto do encomendante. Destacaram-se, então, pintores36 como 

Teotónio dos Santos, Bartolomeu Antunes e Nicolau de Freitas. Uma das características dos 

azulejos deste período é a complexidade cada vez maior das molduras, que assumem um 

protagonismo quase tão importante como a cena representada. Recortadas e de grande 

exuberância, as molduras acabam por funcionar como bocas de cena para a quase 

teatralização do motivo central. Assim é o acervo do MNAz, rico em motivos religiosos, 

devido ao facto da sua proveniência ser, por certo, fruto de reestruturações e readaptações 

dos edifícios das ordens religiosas, descontextualizados no séc. XIX.  

 

 

A exemplo: 

 

          
 

                                                
36No “Ciclo da grande produção” ou “Produção Joanina”, cf. José Meco, “Azulejaria Portuguesa”,  Lisboa, 
1992 
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 Com a segunda metade do século XVIII manifestaram-se duas necessidades, resultado 

do Terramoto de 1755: a necessidade de reconstrução, aliada a um inovador conceito de 

higiene pública. Como consequência, o Marquês de Pombal optou por um tipo de 

revestimento nos edifícios capaz de preencher estes requisitos, surgindo as primeiras 

unidades de carácter fabril. Também, e paralelamente com a assimilação da estética Rococó, 

consolidou-se o regresso à policromia, primeiro com a introdução dos amarelos fortes, 

dando continuidade à diversidade da paleta cromática, sem nunca descurar a pintura a azul. 

A mudança de gosto manifestou-se primeiro nas molduras com complexos concheados, 

tornando os motivos paulatinamente de carácter mais orgânico. Com o tempo, estes 

evoluíram e incorporaram, gradualmente, elementos neoclássicos. Surgem também os 

painéis de azulejo designados como chinoiserie, de manifesta inspiração orientalizante,  

registos ingénuos de novas realidades, contribuindo de forma tão particular para esta 

"corrente" decorativa da arte em Portugal.  

A exemplo: 
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 De produção coeva à lisboeta instala-se, em Coimbra, uma  tipologia cromática muito 

característica de azuis acinzentados, verdes cintilantes e amarelos mais alaranjados. 

Seguindo uma tradição de painéis grandes e recortados, Coimbra, contudo, extrapola o 

conceito de grandiosidade e composição cénica, com molduras exuberantes em motivos e 

perfis, predominantemente assimétricos. São, no entanto, mais diversificadas as 

características de diferenciação da produção de Coimbra em relação à de Lisboa, 

contribuindo para uma melhor destrinça entre ambas37.  

A exemplo: 

 

 
 

 Seguindo a tendência dos núcleos anteriores, também no século XVIII se 

manifestaram diversas patologias, aspecto que exigiu do departamento de conservação e 

restauro do MNAz um trabalho intenso na preservação e restauro de alguns dos painéis 

intervencionados. Além da mostra de algumas das patologias pela presença física de 

algumas peças e de etapas do processo de conservação e restauro, prevemos apresentar uma 

sequência de imagens através da produção de um pequeno filme (tipo apresentação Power 

Point) relatando o exemplo dos planos levados a cabo numa intervenção de um painel, neste 

projecto do “Devolver ao Olhar”. 

 

 

 

                                                
37Características diferenciadoras da produção de Lisboa, cf.  Diana Santos, “Azulejaria De Fabrico Coimbrão 
(1699-1801).Artífices E Artistas. Cronologia. Iconografia.” Porto 2013 

!
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Exemplo de azulejo apresentado na vitrine de conservação e restauro 

 

    
 

 

 

5.2.5. O SÉCULO XIX 

 

Texto de sala 

 

Com o desenvolvimento de pequenas unidade industriais e de técnicas, como a 

estampilha, o azulejo preenche fachadas e incorpora-se nos espaços públicos. Assim, 

Lisboa adquire uma identidade urbana singular, ao nível das cores e do ritmo dos padrões 

associados a várias cidades do país. De norte a sul surgem novas fábricas como 

Massarelos e Miragaia, na zona do Porto, Fonte Nova, em Aveiro, e nas Caldas da Rainha 

a Fábrica de Faianças, fundada por iniciativa do caricaturista e ceramista Rafael Bordalo 

Pinheiro. Na zona de Lisboa implantam-se fábricas como a Roseira, a Constância, a Viúva 

Lamego ou a Fábrica de Louças de Sacavém.  

Ainda que predomine o azulejo de padrão para as fachadas, a tradição dos painéis 

religiosos ou de cenas do quotidiano nunca se perdeu, sendo sucessivamente adaptada ao 

gosto da época, remetendo os motivos utilizados e a ornamentação à decoração eclética 

do período. 

 

 Iniciamos este núcleo com o que mais determinante caracterizou a produção azulejar 

do século XIX. Predominantemente foram os padrões, ora resgatados ao século XVI e XVII, 

ora adquirindo as tendências da época. Estes motivos reformularam os espaços interiores, 

das arquitecturas, mas foi através da sua presença nos exteriores dos edifícios que, ousamos 

dizer, se democratizou o uso do azulejo.  

 

 

 
Azulejo com contaminação biológica 
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A exemplo: 

                 

                               
   

 Este gosto mais popular surge como rotina desta vertente industrializada e 

democratizada da aplicação do azulejo. Contudo, mantém-se um estilo manifestamente 

diferenciado onde a produção de autor e o gosto romântico da época prevalecem nos 

circuitos aristocratas e palacianos.  

A exemplo: 

 

 
 

 A alterações de materiais registadas durante este século, fruto da constante evolução 

ao nível industrial e do conhecimento dos materiais, proporcionam uma melhoria dos 

processos de fabrico, da coesão das pastas e dos vidrados. Porém, permite-nos hoje 

observar, apesar da menor período temporal, que esta evolução não se traduziu numa 
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necessária melhoria da qualidade dos matérias. Apresentam-se, assim, algumas das mesmas 

patologias, mas de uma forma diferenciada. 

Exemplo de azulejo apresentado na vitrine de conservação e restauro 

 

 
 

 

5.2.6. O SÉCULO XX 

 

Texto de sala 

 

Livres de constrangimentos que se podiam associar à constituição de movimentos 

artísticos, a linguagem dos autores, na segunda metade do séc. XX exalta a 

expressividade individual. Promove-se uma produção de carácter pessoal, envolvendo 

projectos de fachadas, interiores privados ou públicos, numa simbiose perfeita entre 

autores e fábricas de cerâmica.  

Ilustradores, desenhadores, artistas plásticos, ceramistas e arquitectos, nomes marcantes 

como os de Almada Negreiros, Raul Lino, Jorge Barradas, Vieira da Silva, Maria Keil, 

Querubim Lapa, Manuel Cargaleiro, Eduardo Nery, entre muitos outros, assumem-se como 

pólos de referência numa afirmação do azulejo como elemento de arte urbana, 

contribuindo definitivamente para a elevação do azulejo como disciplina de arte. 

 

 Com os museus a iniciarem os seus caminhos na divulgação da arte em Portugal, 

respectivamente o Museu Nacional de Arte Antiga e, posteriormente, o Museu Nacional do 

Azulejo, que surge com uma identidade própria, fruto de uma campanha sem precedentes 

em redor do estudo do azulejo. o seu reconhecimento coincide com a necessidade de uma 

autonomização desta arte identitária para o país, em que o seu reconhecimento e valorização 

é traduzido na forma de um museu nacional.  

 Com as fábricas a acolherem os projectos dos artistas, a traduzirem as suas ideias ou 

deixando-lhe espaço de produção, a liberdade estilística preconizada por cada um leva-nos, 

Sujidades 
depositadas 
no vidrado 
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neste passado recente, ao reconhecimento dos autores e das suas obras. Muitas delas 

identificadas e registadas, quer em projectos, notas de encomenda ou fotografia. 

 Esta atenção leva a que sejam manifestamente poucas as produções de artistas 

reconhecidos a entrar sem registo na instituição, porém, a exposição mostrará uma evidencia 

do contrário. Assim como a produção decorativa continua a prevalecer no contexto de 

aplicação azulejar, integrando influências da Arte Nova que manifestamente embelezaram as 

fachadas por todo o país.  

 Surgem, dentro do contexto do século XX, painéis e padrões muito diferenciados, 

fruto da diversidade de estilo e gostos latentes ao longo do presente século.  

 

A exemplo: 

 

 

         
 

  

 O uso generalizado e a aplicação de azulejos com cimento ao longo do séc. XX tornou 

as tarefas de conservação e restauro mais dificultadas. Na vitrine alusiva à conservação e 

restauro são mostrados azulejos com resíduos desse tipo de material de assentamento e 

algum do equipamento usado para a sua limpeza. 
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Exemplo de azulejo apresentado na vitrine de conservação e restauro 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Craquelé 
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DEVOLVER AO OLHAR:  

PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

6. A COMUNICAÇÃO E A EXPOSIÇÃO  

 

 

 Vivemos na era da comunicação. Independentemente dos meios disponíveis há três 

factores indispensáveis para que esta aconteça: EMISSOR - MENSAGEM - RECEPTOR.  

Contudo, se a mensagem não for compreendida, assimilada e descodificada em toda a sua 

plenitude pelo receptor, esta deixa de fazer qualquer sentido e a relação entre emissor e 

receptor perde-se, cristalizando-se no primeiro.  

 Inserida no contexto em análise, uma exposição é um factor preponderante na 

comunicação dos museus, sendo-lhe exigida a capacidade de abranger um público mais 

ecléctico. É vital que a mensagem que se pretende transmitir se articule e seja veiculada, se 

necessário, por todos os canais sensitivos. Expor, é propor emoções, conhecimento, 

reflexões sobre o objecto, numa abordagem inovadora, talvez nova para o receptor, de 

paradigmas e conceitos. Aplica-se na forma mais visível, no resultado de um trabalho que se 

quer tenha sido metódico, rigoroso e exaustivo, nos processos de investigação e nos 

tratamentos de conservação e restauro, assim como nos critérios de selecção dos bens a 

mostrar. A exposição é a síntese de esforços de uma rede multidisciplinar, disponível para 

um fim comum. Se as obras de arte se encontram descontextualizadas (o que é muito 

comum) e inseridas num espaço  específico, criado e encenado para um fim, e que, por sua 

vez, precisam de estudo atento para revelar os seus significados, é de  crer que tal 

conhecimento provoque um avanço nas aptidões cognitivas do espectador, estimulado pelos 

objectos expostos. A abordagem deverá enriquecer os indivíduos e envolve-los naquilo que 

se pretende seja um espaço de convivência com os objectos e o contexto da sua criação. 

 

 A comunicação, por sua vez, não pode esgotar-se na exposição. Todo o trabalho 

interdisciplinar referenciado anteriormente e que tem no seu principal mote a comunicação 

interna da instituição para a produção expositiva, resultando numa mensagem específica, 

terá que ser suportado por meios acessórios de divulgação, que se vão revelando durante 

todo o percurso. Para tal, deve ter-se em conta a importância dos meios e recursos 

disponíveis na divulgação da mensagem e dos conteúdos expostos, bem como na interacção 

destes com o público, heterogéneo na sua sintaxe. Em última análise, o propósito final de 
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um projecto expositivo é a memória que o visitante levará consigo, tanto no plano material, 

como no sensorial. Uma memória que deverá ser o mais clara e agradável possível, 

garantindo um veículo secundário difusor e divulgador da própria exposição, o que 

usualmente se designa como o processo "boca a boca".  

 A pouca proximidade afectiva que se tem com as obras de arte, a sua incompreensão e 

afinidades, afastam ou, simplesmente, não conseguem interessar um grande espectro da 

nossa sociedade pelos circuitos museológicos. Os meios tecnológicos hoje em dia 

disponíveis são uma mais valia para a aproximação desses públicos, afastados cultural e 

socialmente dos museus, e cujo conhecimento, muitas vezes, ocorreu única e 

exclusivamente durante o percurso escolar. Folhas de sala, com uma abordagem sucinta dos 

núcleos expositivos ou de peças de referência da exposição, são um material acessível e que 

não requer qualquer custo para o visitante, podendo estar disponíveis ao longo da exposição. 

Paralelamente, mas com um custo inerente, deverá existir um catálogo, prolongando, dessa 

forma, a exposição e o trabalho de investigação desenvolvido em seu torno e que deverá 

servir para completar uma busca específica de informação, tendo em conta um público mais 

exigente. Captar o maior número de visitantes é um desafio constante e que deverá ser nos 

museus, concorrentes com estímulos sociais de áreas tão diversas como a constituição da 

própria sociedade, um desafio permanente. 

É surpreendente como o projecto “Devolver ao Olhar” trouxe de raiz uma forma espontânea 

de comunicação; externa ao museu, dando visibilidade a funções habitualmente reservadas 

num espaço em que é permitido ao visitante observar uma série de etapas da primeira fase 

do trabalho. Vário factores contribuíram para isso: novos colaboradores para a equipa 

permanente dos serviços, que através da FCT dispõe de mais três técnicos para a 

conservação e restauro; numa campanha de voluntariado, sem precedentes e, num período 

de tempo tão curto, na área dos museus, que proporcionou a abertura de um espaço – 

inventário e conservação e restauro - até então vedado ao cidadão comum. Este último 

permitiu uma inclusão totalmente nova, de modo sumário, e tarefas práticas de metodologias 

de conservação e restauro, com mais valias para a instituição e o reconhecimento pessoal de 

todos os intervenientes. A incorporação de bolseiros e estagiários de instituições de ensino 

superior, realizando uma interacção prática entre o património e a investigação no seu estado 

mais puro, têm permitido alcançar resultados que ultrapassam as expectativas tanto destes, 

como da própria instituição. Esta multiplicidade de factores tem permitido uma contribuição 
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mútua para o conhecimento e compreensão de uma manifestação cultural tão 

especificamente assimilada pela cultura portuguesa, como é o azulejo. 
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DEVOLVER AO OLHAR:  

PERCURSO E PROJECTO EXPOSITIVO NO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO 

7. DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO 

 

 

 O discurso museológico necessita de constantes desafios e captação de públicos, pelo 

que as exposições temporárias vêm contribuir de forma positiva para sustentar essa 

dinâmica.  Inseridos nesta visão, a divulgação e a promoção da nossa exposição têm uma 

importância acrescida. Pensar em pequenas dinâmicas de integração de mensagens sem 

sobrecarregar o visitante com informação, mas permitir que este se sinta integrado e intua  

os meios  à sua disposição., é um dos nossos propósitos. 

 Ao longo da exposição serão disponibilizados para o visitante dispositivos multimédia, 

como o programa AZInfinitum, recentemente premiado pela APOM38, é um elemento de 

valorização para o conhecimento e que deverá estar disponível no núcleo do século XVII. 

Assim como tablets ou compatíveis que permitam, de forma interactiva, a visualização do 

percurso realizado por determinada peça desde o momento em que se fez a primeira 

montagem, para identificação e inventariação, até à passagem pelo Departamento de 

Conservação e Restauro. Nessa perspectiva, haverá um texto de sala com informação de 

apoio semelhante, ilustrado com fotografias  e posters de patologias associadas, assim como 

de algumas fases do tratamento de conservação e restauro.  

 Com um trabalho interno intenso, o Serviço Educativo do MNAz está capacitado para 

responder de forma específica às solicitações dos grupos. Assim, o diálogo com o curador é 

crucial para o real conhecimento da informação e para o modo como esta deve ser 

transmitida, adequando-a, através das visitas organizadas ou de actividades pedagógicas 

propostas. Como referido anteriormente, a grande finalidade de uma exposição é que ela 

seja visitada, com tudo o que posteriormente poderemos concluir dessa mesma visita, 

pretendendo-se que o público seja ecléctico, para que a capacidade de informar e transmitir 

deva  ser o mais diversificada possível.   

                                                
38 APOM 2012 – Prémio Inovação, atribuído ao projecto Az Infinitum –Sistemas de Referência e Indexação de 
Azulejo. Autores: MNAz e FLUL 
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 A crescente utilização das redes sociais deverá ser tida em conta na divulgação do 

nosso projecto expositivo e devemos prever que essa informação seja transmitida, também, 

durante a montagem da exposição. O contacto prévio e a envolvência do possível visitante 

com  este processo será uma fonte de captação e, consequentemente, uma mais valia para o 

sucesso da exposição. Identificar os grupos de visitantes e tentar captar o seu interesse, 

assim como procurar alcançar aqueles que se encontram afastados destes circuitos. 

Paralelamente a este trabalho o curador deverá elaborar os textos a fornecer à comunicação 

social, assim como um calendário específico para receber e mostrar antecipadamente a 

exposição. 

 Além dos sistemas multimédia disponibilizados ao longo do percurso, também 

deverão ser introduzidos flyers informativos, um suporte físico acessível a quem não possa 

investir num catálogo.  

 O catálogo da exposição é, sem dúvida, o resultado mais duradouro, além do restauro 

das peças, claro, da produção expositiva. Assim, deverá ficar disponibilizado um catálogo, 

em suporte físico, com textos de investigação e que é a extensão do projecto expositivo e do 

projecto associado: "DEVOLVER AO OLHAR", desenvolvido no MNAz, com o apoio da 

RTEACJMSS, do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, financiado pela FCT. 

DIVULGAÇÃO 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PRESS RELEASE 

MAILING LIST 

OPINION MAKERS DE JORNAIS E 
REVISTAS DA ESPECIALIDADE 

REDES SOCIAIS 

FACEBOOK 

TWITTTER 

CATÁLOGO 
 

PROMOÇÃO 
 

 
PROMOÇÃO 
 

SERVIÇO EDUCATIVO      VISITAS GUIADAS (GERAL) 
 
                                                      ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

CURADORIA              WORKSHOPS TEMÁTICOS  
 

             SEMINÁRIOS/ CONVERSAS COM.... 
    
               VISITAS GUIADAS  
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 Organizada a exposição e após a sua abertura ao público é necessário pensar na 

continuidade da sua divulgação e nas melhores formas de a promover. A promoção da 

exposição continuará a passar pela organização de actividades pedagógicas, tendo em 

atenção a constituição dos diferentes grupos,  mas terá que ser enfatizada a parceria entre o 

serviço educativo e o curador, no sentido de viabilizar workshops temáticos, seminários e 

visitas guiadas destinadas a um público mais informado, proveniente de universidades ou 

sectores específicos da sociedade. 

 Por fim, pensamos que uma estratégia de itinerância fará todo o sentido neste contexto 

de divulgação, não somente do azulejo, mas porque a exposição pode funcionar como fonte 

de informação das actividades decorrente da instituição. Revelando-se, assim, de forma 

educativa/pedagógica uma cronologia azulejar inserida numa metódica apreciação das 

metodologias aplicadas à conservação e restauro do azulejo. Paralelamente, o propósito final 

deste projecto é sensibilizar o público nacional para a necessidade de preservar um 

património tão ameaçado. 
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8. CONCLUSÃO... 

 

 Após a conclusão do meu percurso pelo projecto “Devolver ao Olhar”, como bolseira 

da FCT, fez todo o sentido desenvolver este trabalho para a conclusão do mestrado em Arte, 

Património e Teorias do Restauro. Dadas as características deste projecto e o período em 

que este trabalho de dissertação foi elaborado, muitos dos painéis ainda se encontram por 

completar, possivelmente nunca o serão,  no entanto, a sua qualidade ou raridade são um 

contributo para o enriquecimento da colecção do MNAz e, por consequência, do património 

nacional, justificando a sua presença no espaço expositivo. Centrados na baliza cronológica 

de cinco séculos, pensamos que se apresentam alguns dos exemplares que melhor 

caracterizam a azulejaria em Portugal deste período, deixando, ainda, espaço para reflexão 

sobre áreas reservadas da instituição, como o departamento de conservação e restauro e 

algumas das metodologias empregues no tratamento dos azulejos. Esperamos deixar ao 

visitante uma olhar didático sobre o antes, durante e pós tratamento de conservação e 

restauro, consciencializando-o, também, para a necessidade de preservação deste nosso 

património. 

 Realizada esta reflexão e a apresentação da exposição “Devolver ao Olhar: percurso e 

projecto museográfica no MNAz”, pensamos ser perceptível para o leitor do trabalho e ao 

futuro visitante da exposição, o universo azulejar integrado nas reservas do dito “Fundo 

Antigo”. O qual ao longo de quatro anos mobilizou dezenas de pessoas, desde quadros do 

MNAz a bolseiros da FCT, inseridos no referido projecto, até aos muitos voluntários que 

participaram em muitas das tarefas necessárias ao bom desenvolvimento deste imenso 

trabalho de identificação, inventariação e conservação e restauro dos azulejos integrados no 

“Devolver ao Olhar”. Um trabalho intenso, realizado a um ritmo vertiginoso, num contexto 

de centenas de caixotes onde muitos azulejos aguardam por uma investigação e um 

tratamento de conservação e restauro.  

 Esperamos que o sejam num futuro próximo.  
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