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Anexo I – Reconstituição do painel com alegoria aos sentidos Paladar e Audição  
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Anexo II – Reconstituição do painel Adoração dos Pastores, com os Enxalços e 

Silhar representando um plinto, em trompe l’oeil 
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Anexo III – Figura de Convite Feminina (inv. 101-388) 
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Anexo IV – La Famille de Darius aux pieds D’Alexandre 

 

 
 

LA FOSSE, Charles de (1636-1716) 

LA FAMILLE DE DARIUS AUX PIEDS D'ALEXANDRE 

Salon de Mars, Grands appartements du Château de Versailles 

 

Fonte : http://www.photo.rmn.fr/LowRes2/TR1/3FHBJ0/04-510998.jpg 
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Anexo V – Fotografias dos tardozes (centro e cercadura) do Painel de Azulejos de 

Padrão (inv. 101-274) 

 

  
Azulejos que compõem o centro do painel, patenteando a quadrícula deixada pela 

prensagem mecânica, específica da Fábrica das Devezas. 

 

  
Azulejos que compõem a cercadura patenteando uma moldagem manual, em que se 

verifica as marcas deixadas pela pressão dos dedos dos ceramistas, específico da 

Fábrica de Massarelos. 
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Anexo VI – Exemplos de rajolas valencianas 

 

 
Fonte: Santos Simões (1969), Estampa VI 
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Anexo VII – Exemplo de rajola valenciana 
 
 

  
 
 

 

Exemplo de rajola valenciana, idêntica à identificada por Santos Simões (1969), 

Estampa VI, b., colocada no alegrete nº 5 do Caminho da Índia, na Quinta da Bacalhôa.  

 

Fonte: Santos Simões (1969), Estampa VI, b.  
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Anexo VIII – Escadaria principal do Palácio da Bacalhôa 
 
Panorâmica da escadaria de entrada (fachada NE).  
 

 
 
Azulejaria do rodapé das escadas, junto à parede da fachada, e em ambos os lados da 
porta de acesso ao 2º piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Padrão 
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Segundo lanço de escadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 Pano 
lateral 

 Pano frontal 

Padrão Pano lateral 

Pano frontal 
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Primeiro lanço de escadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 Pano lateral Pano frontal 

 Pano lateral  Padrão 

 Pano frontal  Padrão 
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Anexo IX – Planta esquemática da Quinta da Bacalhôa 
 
 
 
 

5 - Panorâmica do Palácio, visto da Vinha 

4 - Casa da Índia 

3 - Casa do Lago 

1 e 2 - Loggia e Jardim de Buxo 

Fonte: Santos Simões (1969), Estampa XXII (adaptada) 
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Anexo X – Revestimento decorativo da terceira divisão da Casa do Lago 
 

 
 
Padrão composto por estrelas verdes, com pequenos quadrifólios acastanhados e estrias 
azuis, nos cantos. 
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Anexo XI – Padrão com ramalhete de romãs 
 

 
 



 16 

Anexo XII – Revestimento do Caminho da Índia 
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Anexo XIII – Revestimento da parede Oeste do tanque 
 

 
 
 

   
 
Pormenor do revestimento azulejar da parede do tanque com mistura de azulejos de 
aresta e pisanos. 
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Anexo XIV – Imagem esquemática de localização das capelas da Quinta da Bacalhôa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Capela nº1 Altar da capela nº1 

 

Capela nº 1 

Capela nº 2 

 

 

 Casa da índia 

 Casa das Pombas 

 

Capela nº 5 

Capela nº 6 

 

 

Capela nº 3 

Capela nº 4 

 
Fonte: Mapa do Google Earth (adaptado) 
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Anexo XV – Painel de azulejos com representação do Rapto da Hipodémia  
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Anexo XVI – Painel de azulejos com representação da Alegoria ao Rio Tejo 
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Anexo XVII – Painel de azulejos com representação da cena Susana Surpreendida 
pelos Velhos 
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Anexo XVIII – Gravura da autoria de Enea Vico, intitulada Battle of Lapiths and 
Centaurs, ou The Rape of Hippodamia 
 

 
Fonte: Art Institut of Chicago 
 
 
Montagem das partes existentes do painel alusivo ao Rapto da Hipodémia, sobre a 
gravura da autoria de Enea Vico. 
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Anexo XIX – Obras alusivas ao tema Susana Surpreendida pelos Velhos 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Georg Pencz (German, 1500-1550), Susanna and the Elders (Bartsch 27). Original 
engraving, c. 1532, from Stories from the Old Testament. A good impression on laid paper 
cut on or within the platemark; ink stain top right. Titled in the plate. Image size: 46x74mm.  

Bernaert van Orley, Susannah and the 
elders. Pen and sepia ink drawing on laid 
paper without a watermark, c. 1530. Image 
size: 115x82mm. 

Jan Massys (ca. 1509-1575), Netherlandish, 
Susanna and the Elders, 1567, oil paint on 
panel. Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique (Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België), Brussels, Belgium. 
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Anexo XX – Composição heráldica com as armas dos Albuquerques 
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Anexo XXI – Azulejos de rodapé com decoração de grotescos 
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Anexo XXII – Gravuras de Cornelis Bos com decoração de grotescos 
 

   
 

 
Fonte: Rijksmuseum, Amesterdão 
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Anexo XXIII – Ficha de inventário do Rijksmuseum, relativa à gravura de 

Cornelis Bos 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=RP-P-BI-2837&lang=en 

 
 

 

 

Titel(s): Twee sfinxen flankeren een kandelabertitel,  

Groteske vlakdecoraties met kandelabers, mythologische figuren, fabelwezens, bladranken en 
trofeeënserietitel 

Kunstenaar: anoniem, Bos, Cornelis 

Datering: 1516 tot 1556 

Materiaal: papier 

Techniek: graveren (drukprocédé) 

Afmeting hoogte: 236 mm, breedte: 168 mm 

Objectnummer: RP-P-BI-2837 
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Anexo XXIV – Desenho da autoria de A. Blanc, com metade de cartela 

 

Fonte: Joaquim Rasteiro (1895), Estampa XXXVII 
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Anexo XXV – Fragmento de azulejo contendo parte da assinatura – MA 
 
 

 
 
Fonte: Manuel Frango de Sousa (1992), p. 20, fig.2 
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Anexo XXVI – Reconstituição da cartela com assinatura do autor 
 
 

 
 
Fonte: Manuel Frango de Sousa (1992), p. 21, fig.3 
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Anexo XXVII – Rodapé com decoração de grotescos, ostentando libélulas e macacos 
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Anexo XXVIII – Rodapé com decoração de grotescos 
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Anexo XXIX – Painéis figurando alegorias aos rios 
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Anexo XXX – Painel de azulejos com a cena alusiva ao Rapto da Europa 
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Anexo XXXI – O Rapto da Europa 
 
 

 
 
O Rapto de Europa 

Gravura sobre Madeira de Virgil Solis 

Ilustração das Metamorfoses de Ovídio, publicadas em 1563 por Johan Spreng e da 

Emblemata de Nocolas Reusner impressa em 1581 

 

Fonte: Ana Paula Correia (1992), p. 11, fig. 2 
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Anexo XXXII – Primeiro alegrete do Caminho da Índia. Padrão composto por um 
esquema de estrela e cruz, inspirado em laçarias 
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Anexo XXXIII – Listagem relativa à Denominação 

 

Azulejo 

Placa cerâmica, de espessura variável, geralmente quadrada, constituída por base 

argilosa (chacota), decorada e vidrada, ou não, numa das faces, destinada 

essencialmente a revestimento parietal.   

 

Painel de Azulejos 

Composição formada por um número variável de azulejos cuja leitura constitui uma 

unidade formal, funcional e estética.  

 

Placa 

Placa cerâmica de espessura e formas variáveis e de maiores dimensões do que o 

azulejo, constituída por uma base argilosa, lisa ou modelada, decorada e vidrada, ou 

não, numa das faces.  

 

Painel de Placas 

Composição formada por um número variável de placas, cuja leitura constitui uma 

unidade formal, funcional e estética. 

 

Mosaico Cerâmico 

Composição decorativa para pavimentos constituída por peças cerâmicas autónomas, de 

formas variadas (polígonos hexagonais, estrelados ou outros), justapostas segundo 

regras de repetição. 

 

Telha Decorativa 

Corpo cerâmico para cobrir edifícios, geralmente só em chacota, mas que pode ser 

também vidrado, ou até mesmo, decorado.  

 

Tijolo Decorativo 

Peça cerâmica só em chacota, em forma de paralelepípedo, compacto ou vazado 

interiormente, que é utilizado na construção de paredes, podendo ter, também, função 

decorativa, e receber, ou não, vidrado.  
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Anexo XXXIV – Listagem relativa a Outras Denominações 

 

Para Azulejo 

 

Azulejo de barra – Tipo de guarnição, constituída por duas séries de azulejos 

justapostos e sobrepostos, limitando uma composição, tendo como soluções de fecho os 

cantos e contracantos. Actualmente designa, em geral, um motivo linear com as mesmas 

dimensões do azulejo que a acompanha.   

 

Azulejo de cercadura – Tipo de moldura (ou guarnição) simples, constituída 

por uma série de azulejos justapostos. A decoração é limitada por dois bordos.  

 

Azulejo de figura avulsa – Azulejo que contém em si mesmo todo o motivo 

principal – flores, frutos, animais, figuras humanas, barcos, cestos, construções 

variadas. Geralmente é decorado nos quatro cantos com pequenos ornatos que 

constituem elementos de ligação. 

 

Azulejo de friso – Tipo de moldura simples, constituída por secções 

rectangulares de azulejos.  

 

Azulejo de padrão – Composição decorativa regrada pela repetição de um 

módulo. Foi largamente utilizado no século XVI e na segunda metade dos séculos XVII 

e XVIII e, também no século XIX, então como revestimento de fachadas.  

 

Azulejo de pavimento – Tipo de composição utilizada para revestimento 

pavimentar. 

 

Azulejo de rodapé – Tipo de composição para revestimento parietal, aplicado 

na parte inferior das superfícies, vulgo rodapé. Normalmente, constituído por uma só 

fiada de azulejos. 

 

Azulejo hispano-mourisco – Designação dada geralmente ao azulejo produzido 

na técnica de corda seca e de aresta, em Sevilha e Toledo nos séculos XV e XVI. 

Reflectindo por um lado a cultura e o gosto árabe, tanto nas formas decorativas 
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adoptadas, como nos processos de fabrico (técnica) estes azulejos foram produzidos em 

solo peninsular, por artífices descendentes dos alfareros mouriscos que se instalaram, 

nomeadamente em Sevilha desde a queda do reino de Granada (1492). De entre os 

florescentes centros de fabrico peninsulares, Sevilha, exportou para Portugal 

quantidades significativas de azulejaria hispano-mourisca utilizada em campanhas de 

obras, decoração de interiores e jardins de edifícios de grande prestígio, como o Palácio 

de Sintra, a Sé Velha de Coimbra, a Igreja de Santa Maria de Abrantes, o Convento da 

Conceição em Beja, ou a Quinta da Bacalhôa em Azeitão.  

 

 

Para Painel de Azulejos 

 

Albarrada – Vaso de flores ladeado por pássaros, golfinhos, ou putti, 

composições autónomas na segunda metade do século XVII que, no século XVIII se 

transformam em motivos de repetição intercalados por palmitos ou outros motivos 

vegetalistas, constituindo painéis seriados formando silhares.  

 

Alegrete – Painel de azulejos decorativos, que revestem um pequeno canteiro de 

plantas ou flores.  

 

Alminha – Azulejo isolado ou pequeno painel de azulejos representando as 

Almas do Purgatório envolvidas pelas chamas. Na base P.N.-A.M. (Padre Nosso - Avé 

Maria). Esta é uma manifestação de culto popular, a par dos Registos.  

 

Figura de convite – Painel de Azulejos representando figuras à escala natural – 

laicos, alabardeiros, damas ou guerreiros –, em atitude de receber, colocadas em átrios, 

escadarias e jardins. Estão normalmente associadas a um silhar de azulejos figurativos 

ou de padrão, de que se destacam, sendo a parte superior do corpo feita com azulejos 

recortados. Foram produzidos no século XVIII e XIX. 

 

Frontal de altar – Painel de azulejos para revestimento de altares, ditos de 

caixa, utilizados do século XVI ao século XVIII. É constituído por três partes: sanefa, 

sebastos e pano, podendo este último ser inteiro, bipartido ou tripartido. Na sua 
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decoração é evidente a influência de frontais têxteis, imitando os bordados nas sanefas e 

sebastos, e brocados e tecidos indianos nos panos.  

 

Painel de azulejos alicatados – Os painéis produzidos, segunda a técnica do 

alicatado, resultam numa composição decorativa constituída pela combinação de 

secções recortadas de azulejos de diferentes cores lisas, com múltiplas formas 

geométricas justapostas, segundo esquemas preestabelecidos.  

 

Painel de azulejos de composição figurativa – Composição formada por um 

número variável de azulejos cuja leitura constitui uma unidade formal, funcional e 

estética, de cariz representativo, sendo que, o conjunto dos azulejos permite ter uma 

leitura global da figuração. 

 

Painel de azulejos de figura avulsa – Composição formada por um número 

variável de azulejos cuja leitura constitui uma unidade formal, funcional e estética, 

contendo em si mesmo todo o motivo principal – flores, frutos, animais, figuras 

humanas, barcos, cestos, construções variadas.  

 

Painel de azulejos de padrão – Composição formada por um número variável 

de azulejos cuja leitura constitui uma unidade formal, funcional e estética, originando 

uma produção decorativa regrada pela repetição de um módulo.  

 

Painel de azulejos enxaquetados – Composição formada por um número variável 

de azulejos cuja leitura constitui uma unidade formal, funcional e estética. Produzidos na 

técnica de enxaquetado forma uma composição decorativa obtida por um esquema de 

aplicação de duas cores, com formas geométricas e dimensões variáveis, separados por 

faixas rectangulares, tarjas, em geral de cores lisas. Utilizaram-se em revestimentos 

parietais desde a segunda metade do século XVI até meados do século XVII. 

 

Painel de azulejos enxaquetado compósito – Composição formada por um 

número variável de azulejos cuja leitura constitui uma unidade formal, funcional e 

estética, Produzidos na técnica de enxaquetado compósito, ou seja, variante do 

enxaquetado em que os azulejos brancos interiores são substituídos por azulejos 

decorados, geralmente de padrão. 
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Painel de azulejos hispano-mouriscos – Composição formada por um número 

variável de azulejos cuja leitura constitui uma unidade formal, funcional e estética. 

Produzidos na técnica de corda seca e de aresta, em Sevilha e Toledo nos séculos XV e 

XVI, reflectem por um lado a cultura e o gosto árabe, tanto nas formas decorativas 

adoptadas, como nos processos de fabrico (técnica) estes azulejos foram produzidos em 

solo peninsular, por artífices descendentes dos alfareros mouriscos que se instalaram, 

nomeadamente em Sevilha desde a queda do reino de Granada (1492).  

 

Registo – Painel de azulejos decorativos de intenção devocional, colocado nas 

fachadas dos prédios, invocando a protecção da Virgem, ou dos Santos, contra 

cataclismos, cuja aplicação foi largamente difundida ao longo do século XVIII. 

 

Silhar – Painel de azulejos para revestimento parietal, ocupando uma superfície 

que vai desde o chão até meio da parede.  
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Anexo XXXV – Listagem relativa às Técnicas 

 

Aerografia – Técnica de decoração, que consiste na aplicação na chacota da tinta por 

jacto pulverizado. O pigmento é aplicado, directamente, sob pressão com um aerógrafo 

(pistola), sendo o desenho realizado através de estampilhas de zinco.  

 

Alicatado – Composição decorativa constituída pela composição de secções recortadas 

(fragmentos cerâmicos vidrados) de azulejos de diferentes cores lisas, com múltiplas 

formas geométricas justapostas, segundo esquemas preestabelecidos.  

 

Aresta – Técnica de decoração hispano-mourisca, que consistia na aplicação de barro 

cru em moldes de madeira ou metal, formando arestas salientes, que isolavam os 

diversos esmaltes coloridos. Surge, em Sevilha, em finais do século XV, prolongando-

se a sua utilização no século XVI, substituindo a técnica de corda seca.  

 

Corda Seca – Técnica de decoração hispano-mourisca, que consistia em desenhar o contorno 

dos motivos decorativos com a mistura de uma substância gorda, geralmente óleo de linhaça, 

e manganês, evitando assim, que cores se misturassem, durante a segunda cozedura. 

 

Cromolito – Técnica de decoração usada no grés duro não vidrado e que consiste na 

criação de zonas de cores diferentes, através da incrustação de pastas de diferente coloração. 

 

Enxaquetado – Composição decorativa obtida por um esquema de aplicação de azulejos 

de duas cores em alternância, com formas geométricas e dimensões variáveis, separados 

por faixas rectangulares, tarjas, em geral de cores lisas. Utilizaram-se em revestimentos 

parietais desde a segunda metade do século XVI até meados do século XVII. 

 

Enxaquetado Compósito – Variante do Enxaquetado em que os azulejos brancos interiores 

são substituídos por azulejos decorados, geralmente de padrão (Azulejos de Padrão). 

 

Esgrafitado – Técnica de decoração que consiste na gravação, utilizando um estilete ou 

prego, no corpo cerâmico dos motivos decorativos, retirando o vidrado e deixando 

aparecer a chacota. 
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Esmaltagem – Técnica que consiste na cobertura do corpo cerâmico com substância 

vítrea transparente, mais densa ou de cores opacas, que solidifica após fusão e confere 

impermeabilidade e brilho. 

 

Esponjado – Técnica de decoração que consiste no uso de uma esponja, embebida em 

pigmentos cerâmicos ou óxidos, no corpo cerâmico para obter uma decoração com 

aparência de pedra. Usada desde o séc. XVIII, especialmente, no revestimento de rodapés. 

 

Estampagem – Técnica de decoração, que consiste na aplicação do desenho por meio 

de uma estampa ou decalcomania com ponteados no vidrado, numa só cor. 

 

Estampilhagem – Técnica de decoração, que consiste na colocação de uma máscara ou 

“estampilha” – papel oleado ou placa metálica -, com o recorte do desenho que se quer 

reproduzir, sobre o azulejo. O motivo é pintado à trincha e, consoante o número de 

cores, assim varia o número de estampilhas.  

 

Fotoimpressão (ou Fotocerâmica) – Técnica decorativa a partir da impressão de uma 

imagem fotográfica no corpo cerâmico, fixada após cozedura. 

 

Incrustação – Técnica decorativa oriental que consiste em moldar um desenho sobre a 

argila mole, preenchendo os vazios com outras argilas coloridas.  

 

Lustre – Técnica de decoração obtida por duas cozeduras: a primeira, em forno de alta 

temperatura, fixa o vidrado estanífero, a segunda, em baixa temperatura, origina o 

depósito dos óxidos de prata, cobre, ferro, que conferem um aspecto metálico.  

 

Majólica – Designação com origem, provável, no nome da ilha de Maiorca, cuja 

produção cerâmica se teria estendido a Itália no século XV, adquirindo aí a designação 

de Faiança. Consistia no revestimento da chacota, com vidrado estanífero, ficando a 

superfície preparada para se pintar directamente a decoração. Utilizando-se por vezes 

para designar exclusivamente as faianças de pasta corada. 

 

Relevo – Técnica de decoração que consiste na marcação do desenho na chacota através 

do contorno côncavo de moldes em madeira ou metal.  
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Serigrafia – Técnica de decoração em que os motivos são aplicados ao vidrado com o auxílio 

de bastidores de tecido que têm aberto o desenho, permitindo a passagem dos pigmentos. 

 

Tubagem – Técnica de decoração que consiste em desenhar os contornos dos motivos 

decorativos através de separadores finos de engobe engrossado com areias, aplicados na 

chacota ainda cozida e que funcionam depois como limites entre os esmaltes.  
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Anexo XXXVI – Listagem relativa aos Estilos 

 

Azulejaria Arcaica 

Os azulejos, designáveis por arcaicos, situam-se entre a Baixa Idade Média e 

meados do século XVI. Amplamente estudados por Santos Simões, com trabalho 

precursor intitulado Azulejos Arcaicos em Portugal, insere-se dentro desta denominação 

os pavimentos cristãos; a azulejaria levantina; as composições alicatadas e a diversa 

azulejaria sevilhana, sendo esta última, de grande uso em Portugal.  

Na segunda metade do século XV, os pavimentos de mosaico vidrado, encadeados 

de formas geométricas em cores lisas, dão lugar aos pavimentos de alfardons com losetas 

e tijolos com rajolas, decorados com engobe e importados de Manises.  

Entre o final do século XV e a primeira metade do XVI, o azulejo passa a ser 

usado em Portugal com elevada singularidade, guarnecendo, integralmente, superfícies 

parietais colossais, definindo-se então, o gosto por sítios decorativos circundantes e cuja 

génese, poderá ser encontrada, na presença da apurada cultura árabe, na Península Ibérica. 

Os azulejos hispano-mouriscos foram utilizados, em quase todo o país, muitas 

vezes aplicados, apenas nos altares, numa ostentosa nota decorativa, e em número 

menor a revestir paredes, escadas e pavimentos de valor expressivo. Caracterizados 

pelas técnicas de corda seca e aresta, este tipo de azulejos, mantinham nos seus 

desenhos, a influência das decorações árabes e reproduziam as laçarias e os esquemas 

geométricos, sendo o ocre-amarelo, o azul, o verde e o manganês, as cores mais 

utilizadas. Em meados do século XVI, acabam por cair em desuso em Portugal, sendo 

substituídos por azulejos em técnica de majólica ou faiança. 

 

Renascentista 

Nos finais do século XVI surge a majólica, uma nova técnica vinda de Itália, que 

permite pintar directamente no azulejo vidrado. Trazida para Portugal, por Francisco 

Niculoso, esta técnica transporta toda a estética Renascentista com a sua própria 

gramática decorativa, e que mais tarde evoluiria para o Maneirismo.  

A época Renascentista de transição para o Maneirismo funde-se com género 

gráfico flamengo numa harmoniosa e meticulosa pincelada, tornando delicada a 

distinção de ambos os movimentos na azulejaria portuguesa.  

Por influência dos valores contra-reformistas saídos do Concílio de Trento, foi 

abolido tudo quanto pudesse evocar a arte islâmica e em sua substituição multiplicaram-
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se os motivos ornamentais ítalo-flamengos. A Igreja, empenhada em difundir as suas 

disposições, fez uso do azulejo como meio privilegiado para veicular mensagens.  

Neste período as composições passam a ser figurativas, transpondo para a 

azulejaria cenas mitológicas; alegóricas; religiosas; guerreiras e satíricas, patentes em 

gravuras estrangeiras. 

Fazendo porfia à pintura mural, o azulejo desta época é suporte para o traço 

erudito dos mestres do desenho e da pintura, destacando-se os nomes de Francisco de 

Matos e Marçal de Matos.  

No contexto da estética Renascentista, evidenciam-se em Portugal, os painéis da 

Quinta da Bacalhôa, ostentando exemplos de temática religiosa e mitologia grega, bem 

como, painéis alegóricos, em alusão aos Descobrimentos Portugueses, e a Capela de 

São Roque, em Lisboa, da autoria de Francisco de Matos. 

A par das temáticas referidas, este período caracteriza-se na azulejaria, pela 

utilização de cores suaves e harmoniosas, em tons de branco, amarelo, azul e verde, e 

uma grande variedade ornamental, nomeadamente, flores, frutos, folhas de acanto, 

obeliscos, putti, medalhões, ânforas, entre outros motivos, que de certo modo, 

representam já a transição para o Maneirismo.  

 

Maneirista 

A aprimorada e erudita azulejaria Maneirista foi o reflexo de uma curta época de 

fausto e opulência vivida por Portugal, em consequência do negócio de especiarias e da 

abundância de distintos bens derivados da expansão marítima, conjuntura que entrou em 

espontânea declinação e deterioração, a partir de meados de seiscentos. A séria crise, do 

final do século, à qual se veio juntar o cataclismo de Alcácer Quibir, reflectiu-se na 

economia e na sociedade portuguesa perante o domínio dos Filipes. As dificuldades 

financeiras, que não possibilitavam o acesso fácil às tapeçarias, vitrais e mármores, 

associadas às experiências reunidas pelos portugueses no âmbito das artes e da 

cerâmica, levaram à maximização do azulejo, enquanto, material decorativo. É então, 

que surgem imensos exemplares de composições geométricas, que vão desde as 

combinações em xadrez até formas mais complexas como os "azulejos de caixilho", de 

linhas oblíquas, decompondo e modelando as superfícies onde se encontram aplicados. 

Esta falta de meios, a disseminação da Nobreza, e a inexistência da corte, 

acarretaram numerosas mudanças à produção artística nacional, dando origem a uma 
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fase maneirista pobre, de arquitectura simples, essencialmente religiosa, e na qual 

laboraram artífices decoradores de formação não erudita.  

Neste contexto, o azulejo passa a ser criado, particularmente, em função da 

arquitectura que reveste e na qual desempenha um complexo papel dinamizador e 

transformador do espaço, aglutinando também, as restantes artes ornamentais. O 

ladrilhador cumpre uma função preponderante nestas decorações, pela forma como 

manipulava os diferentes tipos de azulejos e adaptava soluções ornamentais, em função 

das necessidades arquitectónicas. Balanceando a dimensão, forma e irregularidade das 

paredes e dos variados incidentes da arquitectura, enaltecia os jogos de ornatos, 

resultados rítmicos, cromatismo e esplendor dos azulejos, afastando-os dos métodos 

decorativos ítalo-flamengos e dos revestimentos mouriscos peninsulares. 

Dos vastos elementos decorativos maneiristas, destacam-se, grinaldas, medalhões, 

putti, troféus, vasos, frutas, flores, ferroneries, folhas de acanto, entre outros. 

 

Tardo-maneirista e Protobarroca  

Não se tendo dado, no início do século XVII, continuidade à produção erudita – 

o que se poderá ter ficado a dever a uma natural evolução no gosto, mas também a 

vicissitudes várias, sobretudo de ordem económica, relacionadas com o processo que 

conduziu à perda da Independência Nacional – o azulejo português desenvolveu, em 

contrapartida, novas potencialidades decorativas. 

No seguimento da produção sevilhana, criou-se uma enorme variedade de 

azulejos de padrão destinados ao revestimento de superfícies parietais, que encontraram 

na Igreja o seu principal cliente. Trabalho oficinal, a riqueza dos azulejos portugueses 

de padrão do século XVII ficou-se a dever ao modo como a imaginação dos nossos 

artífices soube trabalhar a partir de uma multiplicidade de influências, maioritariamente 

italo-flamengas, mas também extra europeias. 

Ao longo da centúria de seiscentos, produz-se nas olarias de Lisboa, os célebres 

tapetes do século XVII, formados pela repetição de padrões policromos. Estes padrões, 

cujo módulo poderia ser de 2X2, 4X4, 6X6 ou, até mesmo, 12X12 azulejos, repetiam 

motivos decorativos vegetalistas e geométricos. 

Embora seguindo, ainda, os cânones do Maneirismo, numa espécie de Tardo-

Maneirismo, estes motivos ornamentais, ferroneries; cartelas; grinaldas; putti e 

quimeras, foram interpretados pela sensibilidade portuguesa aplicando-os ao azulejo, 

mas em grande elaboração e escala do desenho, em composições cenográficas 
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monumentais, com exímia integração no espaço arquitectónico, já de sensibilidade 

Barroca, ou Protobarroca. A liberdade de interpretação facultou a utilização de motivos 

eruditos, bem como, a inclusão de outros, heráldicas civis e religiosas, animais exóticos 

e fantásticos, servidos por uma pintura de azuis e amarelos sobre o branco. 

Sobre as padronagens, que simulam as guarnições de tecidos luxuosos e ricos 

bordados europeus, utilizadas, principalmente, nos revestimentos de capelas e igrejas, 

integravam-se registos, composições figurativas independentes, imitando quadros de 

pintura de pequena medida, afigurando sucessões de santos e acontecimentos de 

narrativas religiosas, emblemas e símbolos eucarísticos.  

As grandes viagens dos Descobrimentos por locais, pouco conhecidos dos europeus, 

designadamente, à Índia, China e Japão, proporcionaram proeminentes trocas culturais, 

evidenciando-se um gosto nacional pelo exotismo. Inspirados em motivos de origem 

oriental são os frontais de altar em azulejo, produzidos até cerca de 1675. Aplicados em 

igrejas e conventos, simulam as guarnições de tecidos sumptuosos e opulentos bordados 

europeus, formados por sanefa e sebastos e por pano onde se copiaram os motivos 

estampados vindos da Índia, que retratavam exuberantes imagens de flora e fauna. 

A quase exclusividade da temática religiosam da primeira metade do século 

XVII, cede lugar à proliferação da temática profana, na segunda metade do século. A 

execução destes painéis era feita por artesãos, recorrendo a séries de gravuras, que 

circulavam internacionalmente. Aplicando policromias viçosas e habilidade 

imaginativa, exploravam os valores da pintura, numa pincelada solta, forjando texturas, 

que simulam as matérias representadas.  

Com a Recuperação da Independência de Portugal e o regresso da Corte a 

Lisboa, a mudança de elementos iconográficos, agora profanos, dá origem a 

composições decorativas com cenas de caça e, também, cenas satíricas, evidenciando-se 

entre estas o tema das macacarias, protagonizadas, na sua maioria, por símios. Outro 

tema da azulejaria do século XVII foi a mitologia clássica, especialmente, na decoração 

dos espaços imponentes do Portugal Restaurado.  

A azulejaria portuguesa de seiscentos compreende uma significativa variedade 

de representações, desde a azulejaria para tapetes com composições de “caixilho” e 

padronagem; painéis ornamentais ou “brutescos”; painéis figurativos, como sejam, os 

emblemáticos, os hagiográficos e os narrativos; painéis alegóricos; frontais de altar; e a 

azulejaria de arquitectura civil.  
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A partir do último quartel do século XVII, vários factores despertaram profundas 

modificações na estética do azulejo. Os navegadores portugueses, que tinham viajado pelo 

Oriente, difundiram na Europa a faiança chinesa azul e branca, que velozmente conquistou 

o gosto dos países do Norte da Europa, tendo mais tarde, se estendido aos países 

meridionais. A policromia começou então a ser substituída pela exclusividade do azul e 

branco, que caracterizou a produção portuguesa da primeira metade do século XVIII.  

 

Barroco  

Ao longo do século XVIII o azulejo português conhece vários períodos, 

nomeadamente, a Grande Pintura ou o Ciclo dos Mestres (1701-1725); a Grande 

Produção (1725-1755); e azulejaria Rococó, que tem início, ainda no período da Grande 

Produção, sensivelmente, por volta de 1735 até finais do século, englobando, a dita 

azulejaria Pombalina.  

O apelidado Ciclo dos Mestres surge com Gabriel del Barco e deve-se à 

indispensabilidade de existirem artistas portugueses com formação académica, diante a 

importação de azulejos holandeses com enorme qualidade artística. Assim, despontam 

novos pintores de azulejos, que se distinguem pela qualidade e originalidade das suas 

obras, evidenciando-se António e Policarpo de Oliveira Bernardes, bem como, António 

Pereira, Manuel dos Santos e o monogramista P.M.P. 

No segundo quartel do séc. XVIII, o fabrico de azulejos aumentou, 

consideravelmente, fruto de um acréscimo da procura e consequência também de 

encomendas vindas do Brasil. Respondendo com uma maior e mais intensa produção 

azulejar, esta situação resultou na execução de azulejos estereotipados, de cenas sem 

história (caçadas, paisagens, vistas de portos, etc.) emolduradas por complexos ornatos, 

que conferiam o protagonismo crescente, o qual cabia assegurar a cenografia das 

composições. Deste ciclo designado de Grande Produção, destacam-se alguns pintores 

de qualidade, nomeadamente, Teotónio dos Santos, Valentim de Almeida, Bartolomeu 

Antunes e Nicolau de Freitas.  

O período Barroco fica assim marcado pela presença dos painéis historiados, 

onde as cenas adquirem um estatuto teatral e onde as molduras, de carácter exuberante, 

chegam a ter quase tanto peso como as cenas principais que envolvem (cenas bucólicas, 

mitológicas, religiosas/bíblicas, maneiristas, caçadas, quotidiano cortesão e alegóricas). 

Distinguindo-se pela riqueza ornamental; pelo contraste claro-escuro em ilusão de 

volumetria (oriundas dos livros de ornamentos de Jean Bérain I, Claude Audran III, 
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Gilles Marie Oppenord, Nicolas Pineau, Pierre Lepautre, entre outros), oferecendo uma 

desmedida organicidade e dinamismo ondulante à composição na sua totalidade. Vão 

multiplicar-se os côncavos e convexos, concheados, flores, frutos, cartuchos, 

entrelaçados, putti, baldaquinos, efeitos ilusionistas arquitectónicos e figuras de convite. 

Nas igrejas, o azulejo envolve todas as superfícies, mesmo tectos e abóbadas, 

vislumbrando-se um suplemento estético, entre a talha dourada do período barroco 

português e as molduras ondulantes do azulejo.  

 

Rococó 

Em meados do século XVIII a azulejaria reflecte as mudanças de gosto na 

sociedade portuguesa, que se altera com a adopção de uma gramática decorativa 

influenciada pelo estilo Regência francês, mas sobretudo pelo Rococó, através de 

gravuras originárias da Europa central. 

A afirmação de um novo estilo internacional, cujo vocabulário decorativo se 

estabelece, no azulejo português, ganha autonomia e uma excepcional expressão 

individualizada por volta de 1750, embora os primeiros sintomas sejam já detectados na 

azulejaria joanina a partir de 1735. Esta fase inicial do Rococó é dissecada pelo 

terramoto de 1755, dando origem ao período mais estável deste estilo, pelo menos na 

azulejaria de Lisboa, vulgarmente designado por “pombalino”, e que permaneceu até 

finais do terceiro quartel. Embora, conservando a linguagem desenvolvida nos anos 

anteriores, a azulejaria da fase pombalina perde a excelente identidade expressa no 

início, e os seus motivos tornaram-se mais repetitivos e estereotipados. Adaptando-se às 

normas gerais da arquitectura, na fase de reconstrução de Lisboa, as composições 

remontam um sentido geral, que as aproximam do tipo “tapete” seiscentista, mantendo a 

policromia, contudo, revelando um certo empobrecimento dos motivos decorativos, 

sendo os mais executados a flor estrelada azul e a aspa amarela, numa composição sob a 

forma de silhar com espaldar. 

Na fase pós-terramoto desenvolveu-se, ainda, uma outra aplicação de azulejos, 

em fachadas, habitualmente, com um carácter devoto e neles figuravam imagens de 

santos protectores. 

Simultaneamente, tal como sucedeu noutros géneros artísticos, os registos e 

painéis de azulejos começam a admitir ambientes soltos do novo vocabulário, como os 

elementos vegetalistas. Insinuam-se formas, orgânicas e assimétricas, com concheados 

irregulares de diferentes volumetrias e folhagens sinuosas desenhando molduras de 
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recortes complexos. Os efeitos decorativos são alcançados pelo emprego de tons 

contrastantes de azul, e depois pelo uso de exuberante policromia (inicialmente amarelo, 

verde e violeta, mais tarde cenas centrais monocromáticas a violeta). A cartela Rocaille é 

o elemento fundamental da decoração Rocócó. 

Na fase final, que se prolongou até cerca de 1790, o Rococó foi perdendo a 

força, fundindo-se progressivamente com elementos gráficos do estilo Neoclássico. 

 

Pombalino 

Após, o Terramoto de 1755, pela urgência de recuperar os edifícios afectados e 

redecorar os novos, em especial os da Baixa de Lisboa, retomou-se a produção dos 

azulejos de padrão, que vai permitir a aplicação rápida e prática no património 

edificado, elevando o seu valor estético.  

A azulejaria da época, pronunciou-se, espontaneamente, pelas mais diversas 

formas e soluções ornamentais. Embora, não seja inteiramente adequada a designação 

de Pombalino, tendo em conta a disparidade de produção, o termo é utilizado neste 

contexto, designando as criações específicas do período e as que correspondem à 

segunda fase das manifestações Rococó, tendo-se estabilizado plasticamente por volta 

de 1757-1758. 

Conservando a linguagem Rococó desenvolvida nos anos antecedentes, a 

azulejaria da fase pombalina perdeu a exímia individualidade revelada no início, e os 

seus motivos tornaram-se mais repetitivos e estereotipados, particularmente com a 

multiplicação dos concheados volumosos e sinuosos, que passaram a ser, extensamente, 

utilizados neste período.  

Na azulejaria Pombalina podem ser considerados três tipos fundamentais: o 

painel historiado, a composição ornamental e a padronagem.  

O desenvolvimento dos painéis historiados foi semelhante ao dos registos, no 

envolvimento, nos motivos, nas cores e no carácter. Os painéis devocionais, que 

proliferaram após o Terramoto, eram colocados nas igrejas, conventos e capelas, alguns 

inspirados em gravuras muito anteriores, bem como, nas fachadas dos edifícios, de 

modo a garantir protecção divina contra as grandes catástrofes, que tanto apresentam 

um figura de santo como várias, agrupadas ou isoladas, em cartelas distintas, muitas 

vezes datados. Os painéis aplicados nos acessos aos edifícios, em portas ou escadarias, 

além da função devocional, davam também, à semelhança das figuras de convite, as 

boas vindas, indicando o percurso ao visitante. 
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É muito próprio dos painéis historiados Pombalinos, a recuperação de 

características de azulejos de épocas anteriores, por vezes contrárias mas bem 

reconciliadas, como a dualidade entre o tratamento espacial e ilusório das cenas e o 

despir destas características através das “bocas de cena”, reflectindo em termos 

decorativos, a antítese entre a representação e a vida, num jogo de contrastes muito 

típico do gosto Barroco. Também, as figuras de convite pombalinas têm mais a ver com 

uma retórica barroca, do que com as insinuações e requintes das figuras Rococó. 

As composições ornamentais não historiadas, ou as que combinam com a 

figuração, são das mais criativas manifestações de azulejos da época, pela dinâmica 

movimentação e delicadeza dos ornatos, prevalecendo os concheados, associados a 

vasos floridos, grinaldas, faixas, aves, florões, apainelados marmoreados, bustos, 

pintados em “grisalha” ou fortemente cromáticos. A cor cumpre, nas obras, um papel 

decisivo, avolumando-as ou diluindo-as, em função da dinâmica de contrastes a atingir.  

Associados a este tipo de azulejaria depara-se uma grande multiplicidade de 

acessórios ornamentais, como sejam, as faixas, os apainelados, os rodapés, e os frisos, 

de diferente inspiração e coloração. A estes silhares sobrepõem-se, com muita 

frequência, as figuras de convite.  

Apesar do cunho de todas estas manifestações, a criação mais emblemática do 

período Pombalino acha-se na padronagem. A sua concepção, patenteando a quebra 

com a precedente padronagem de tradição seiscentista, através das preocupações 

estéticas, que se interligam com conceitos utilitários e funcionais, anuncia a estética 

Neoclássica. Os ornatos resumem-se a leves e coloridas insinuações gráficas e 

superficiais, conseguidas de forma espontânea, através do recurso a pinceladas suaves, 

com sombras discretas, sugeridas por traços mais densos, ou por apontamentos roxos, 

com efeito ornamental, extraordinariamente, dinâmico.  

Os azulejos de padrão Pombalinos evidenciam-se, assim, pela concepção do 

desenho, com encadeamentos e alternâncias elaboradas, e na simulação espacial 

através de Trompe l’oeil de gradeamentos, em contraste de luz e sombra, sugerindo 

efeitos de tridimensionalidade. 

 

Neoclássico 

A partir de 1790, o estilo Neoclássico começa a entrar, lentamente, na azulejaria 

portuguesa, orientando-se, então, a produção de modo a responder a encomendas que se 

alargam a uma nova clientela. Efectivamente, se tanto a Igreja como a Nobreza 
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continuam a fazer largo uso do azulejo, prolongando as temáticas tradicionais, palacetes 

e casas de campo de uma nova classe social, burguesia em ascensão desde o tempo do 

Marquês de Pombal, recebem pela primeira vez revestimentos cerâmicos. 

À excepção dos programas iconográficos religiosos, destinados a igrejas e 

conventos, preferem-se então temas como exóticas chinoiseries, ou paisagens bucólicas, 

por vezes associados, transcritos de gravuras Rococó de autores como Jean Pillement e 

François Boucher, e que pela sua utilização tardia, atestam a especificidade do 

Neoclássico português. Estes temas figuram, normalmente, em cartelas ou reservas, 

sendo a restante superfície do painel preenchida por ornatos que, progressivamente, as 

vão secundarizar, afirmando uma nova gramática decorativa em que pontificam 

grinaldas pendentes, festões, laçarias, urnas, vasos, águias segurando coroas de louros, 

penas, molduras rectas e cestos com flores e frutos. 

O azulejo de padrão da época, que comummente é designado como “D. Maria”, 

é um prolongamento natural do Pombalino, pois tendo a reconstrução de Lisboa 

continuado durante largos anos, entrando pelo reinado de D. Maria I, os edifícios que 

entretanto ficavam concluídos, receberam novos revestimentos, cuja concepção 

acompanhou a evolução do gosto. Podemos mesmo afirmar, que alguma da chamada 

azulejaria pombalina é o Neoclássico português. 

 

Azulejaria Romântica e Industrial 

A agitação e transformação social da primeira metade do século XIX limitaram, 

profundamente, a produção e utilização do azulejo deste período. As invasões napoleónicas 

(1807-1811) e a guerra civil, que devastaram Portugal até à implantação do regime 

constitucional em 1834, causaram uma inevitável crise interna. Os efeitos na indústria 

cerâmica, fizeram-se sentir, nomeadamente, com o encerramento da Real Fábrica de Louça, 

ao Rato, um dos principais e mais importantes, centros produtores de Lisboa.  

É a ascensão e afirmação da burguesia liberal, que ultrapassando a aristocracia e o 

clero, vai possibilitar o (re) surgimento, a partir do segundo quartel, de novas unidades 

fabris que, em alguns casos, alcançaram dimensões deveras consideráveis. Sendo que, a 

assinatura do tratado de comércio entre o Brasil e Portugal, em 1834, determinando a 

compra preferencial de louça e azulejos a Portugal, contribuiu também, e de forma 

significativa, para o aparecimento de grandes e pequenas fábricas, em Lisboa e no Porto. 

Nesta época predominou a utilização de padronagem diversa, na aplicação de 

técnicas semi-industriais, como a estampilhagem. Embora a produção de azulejos de 
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estampilha pintados a azul fosse abundante, prevaleceu a policromia variada, a 

acompanhar motivos de origem floral e vegetal. 

A partir da segunda metade do século XIX desenvolveu-se a azulejaria 

industrializada, com a introdução de novas técnicas, como a estampagem. Esta produção 

possibilitou que o azulejo tivesse uma grande aplicação, essencialmente, no revestimento 

de fachadas, criação vital para a definição das identidades urbanas em Portugal.  

No norte do País, a produção adoptou características muito próprias, recorrendo 

a azulejos relevados com eficazes resultados de luz e sombra, que sublinhavam uma 

forte volúpia de origem barroca e um cunho misto, entre o plano do azulejo e valores 

escultóricos da superfície.  

Mais a sul, particularmente em Lisboa, com o reaver da tendência remota de 

padronagens de guarnecimento de muros, redefine-se o seu modo de aplicação, pela permuta 

do gosto intimista, que descreveu os espaços interiores, dos palácios e jardins privados do 

final do século XVIII, para uma ostentação pública nas fachadas do século XIX. 

Dentro da imensa produção seriada de oitocentos incluem-se várias 

manifestações mais individualizadas, relacionadas com o movimento Romântico e o seu 

apego a formas e motivos artísticos do passado. Destacam-se desta corrente os diversos 

vasos floridos, silhares ornamentais, bem como, os painéis figurativos.  

Na segunda metade do século foram frequentes as apropriações da linguagem 

eclética deste movimento às novas necessidades do período, particularmente, a 

utilização nas fachadas das lojas, compondo letreiros e ornatos variados, como vasos 

floridos, emblemas heráldicos, e motivos alegóricos ao comércio, à industria e às forças 

primeiras da Natureza. As obras mais representativas deste uso foram executadas, no 

terceiro quartel do século, por Luís Ferreira, dito o Ferreira das Tabuletas. Diligente 

nas Fábricas da Calçada do Monte e Viúva Lamego, este artista enriqueceu, ainda, as 

fachadas que proviam os jardins privados com produções simulando esculturas, flora e 

fauna vigorosas, e harmoniosos vasos floridos.  

A Fábrica de Faianças, fundada em 1884 nas Caldas da Rainha, por iniciativa de 

Rafael Bordalo Pinheiro, será responsável pela divulgação de estéticas modernas em 

Portugal, tornando-se um importante centro de produção. Influído pelos modelos 

criados internacionalmente, num revivalismo da cerâmica de Bernard Palissy, Bordalo 

Pinheiro, reformulou-os de acordo com um gosto eclético e revivalista. Artistas como 

Pereira Cão, Leopoldo Battistini e Jorge Colaço irão fazer perdurar até ao segundo 

quartel do século XX, este imaginário revivalista e historicista, através de inúmeros 



 55 

painéis com representações realistas, aplicadas em locais públicos, com especial 

destaque para as estações de comboio e mercados.  

 

Arte Nova 

As primeiras duas décadas do século XX distinguiram-se por um gosto sensual e 

mundano, bem patente na Arte Nova. Através da fremência das formas, do brilhantismo 

das cores e da plasticidade suscitada nas volumetrias dos azulejos, os exemplares deste 

estilo, quando apreciados nos contextos arquitectónicos em que estão integrados, 

assumem-se como a expressão mais original da Arte Nova Portuguesa. Embora alguns, 

possam denotar alguma aspereza no tratamento, quando admirados em pormenor.  

Descobrindo a aplicação distinta nas fachadas, entradas de prédios, casas de 

habitação, lojas e em construções públicas, fez uso de composições ornamentais, painéis 

figurativos, bem como, da padronagem. 

Os princípios estéticos da Arte Nova materializaram-se no azulejo, quer com 

função publicitária, quer como revestimento de fachadas, com primazia por painéis 

narrativo-historicistas e naturalistas, aplicados em frisos horizontais e verticais 

estandardizados que, se repetiam ao longo da faixa, decorando cimalhas (com animais 

ou imagens femininas), arquitraves e fachadas. As cores utilizadas eram o branco, o 

azul e o pastel, ou cores mais intensas, as “cores saloias”. 

As características deste estilo encontram-se nas obras finais de Rafael Bordalo 

Pinheiro, a quem coube introduzir um gosto decorativo moderno na Cerâmica portuguesa, a 

Arte Nova de inspiração francesa que teve em Costa Mota um insigne continuador. 

A Arte Nova foi um fenómeno pontual, embora tenha lançado as sementes, que 

permitiram o aparecimento do movimento Modernista e tenha articulado a transição 

para o gosto Art Deco.  

 

Art Deco  

A Art Deco surge como consequência directa do desfecho da I Grande Guerra 

Mundial e como reacção estética ao movimento da Arte Nova, tendo-se desenvolvido, 

em Portugal, por volta de 1920 e mantido até 1940. A geometrização das formas e a 

abolição dos efeitos volumétricos contrariam a liberdade da Arte Nova, pronunciando-

se com um design rígido, de notável qualidade, relativamente, à depurada expressão 

formal e ao primor técnicos obtidos. 
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A racionalidade da Art Deco propõe a desmultiplicação de planos nas superfícies 

decoradas, circunscrevendo aos efeitos gráficos qualquer tentativa de insinuação 

volumétrica, sendo este resultado possível através de três tipos de decoração: as 

composições geométricas, com azulejos de cores lisas; os azulejos relevados; ou 

produções espontâneas, igualmente geometrizantes, formando por vezes, composições 

figurativas em painéis ou placas soltas.  

Para a divulgação das novas estéticas da Arte Nova e, mais tarde, da Art Deco 

foram de grande importância as produções massivas de unidades industriais como a 

Fábrica de Louça de Sacavém e a Fábrica Lusitânia em Lisboa. 

 

Modernista (1900-1950)  

O Modernismo enunciou-se na azulejaria com os padrões de Raul Lino, 

desenhados entre 1907 e 1915 numa expressão rígida de abstracção geométrica, com 

alguma génese em feições naturais, mas declinando todo e qualquer mimetismo 

naturalista, postura contígua de um decorativismo alemão, que o autor tomou 

conhecimento através dos seus percursos académicos em Hanôver.  

O Azulejo foi base do pensamento artístico moderno, em Portugal, tendo os 

arquitectos e artistas criado copiosos padrões e composições figuradas, durante o século XX. 

As obras modernistas são, claramente, marcadas pela multiplicidade de 

linguagens próprias de cada autor. Neste encadeamento evidencia-se Jorge Barradas, 

ilustrador e pintor da primeira geração de artistas modernos anunciado na década de 

1910, e intensamente activo nas de 1920 e 1930. Através de uma estética modernista 

originária de um desenho de ilustração, com uma presença muito delimitada de linhas e 

texturas apensas a uma figuração simulada e exótica, anunciando influências de 

algumas pinturas do quatrocento. 

Sendo, precisamente, Jorge Barradas a devolver à Cerâmica em Portugal o 

estatuto nobre de disciplina artística moderna, reassumindo o azulejo e analisando as 

suas potencialidades como sustentáculo de imaginário e de exploração matérica, na 

modelação dos barros e das qualidade elaboradas dos vidrados. 

Embora este período não tenha sido de desmedido interesse pela azulejaria, 

deve-se considerar a grande encomenda de obras públicas e as campanhas de decoração 

das estações ferroviárias, bem como, a encomenda privada. 
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Moderno (1950-1980)  

Com o desfecho da II Guerra Mundial, em 1945, os artistas portugueses 

reconquistam a proximidade com a Europa e com o que lá se produz, sobretudo em 

Paris. A obra de Picasso terá uma preponderância evidente em Portugal. Retendo, 

particularmente, as suas práticas em cerâmica, as formas inovadoras, os esmaltes e o 

reencontro entre pintura, cerâmica e forma, os artistas portugueses recuperam a 

cerâmica de vulto e linguagem moderna. Tornando-se uma espécie de moda, atiça o 

interesse do público e algumas obras despertam um certo impacto, chegando a ser 

divulgadas e expostas. Nessa sequência promovem-se certames e prémios especiais. 

Outra das direcções do azulejo moderno, na década de 1950, é a exploração 

deste suporte pela sua especificidade matérica, atitude que encontra origem na criação 

de Jorge Barradas. 

Querubim Lapa e Hein Semke produzem, também, uma série de experiências 

cerâmicas, que darão frutos na azulejaria pelo aproveitamento do sentido experimental 

da nova cerâmica.  

Durante a década de 1960 e 1970 é sensível na disciplina do Azulejo a transferência 

de linguagens vindas da Pintura, sobretudo, as investigações Op e Pop. Neste âmbito, 

situam-se as criações do pintor Eduardo Nery, sendo que, reencontramos uma lógica 

análoga, da desconstrução dos painéis, nas obras de Abel Manta e Luís Pinto Coelho.  

No período pós-guerra, surge um espírito moderno de franca ruptura com as 

tradições artísticas. Na década de 1950, constroem-se então novos edifícios e estruturas 

urbanas com projectos de jovens arquitectos formados num funcionalismo internacional 

e que integram obras de jovens artistas plásticos. 

Neste contexto, tenham-se como exemplos o maior conjunto de azulejaria de 

linguagem figurativa moderna jamais vista em Lisboa, na Avenida Infante Santo; as 

estações do metropolitano de Lisboa, decoradas com Azulejos de Maria Keil, a partir de 

1957; o muro de suporte da Avenida Calouste Gulbenkian, de João Abel Manta, entre 

muitos outros.  

 

Contemporâneo (1980 até à actualidade)  

A moderna cultura do azulejo deve-se sobretudo ao notável trabalho do 

engenheiro Santos Simões, que em 1971 realiza o Congresso Internacional de 

Azulejaria, em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, seguido de uma eminente 

exposição de azulejaria contemporânea. 
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De entre os artistas com produção de azulejo desde a década de 1950, destacam-

se Querubim Lapa, Manuel Cargaleiro, Cecília de Sousa e Rogério Ribeiro, 

essencialmente, pela actualização da linguagem desta disciplina, determinando a 

continuidade da criação até à contemporaneidade.  

No terceiro quartel do século XX, a encomenda para edifícios públicos não 

deixa de crescer, assim como, o interesse da encomenda privada manter-se-ia sempre 

constante, com acesso a produções de escala menor ou em casos especiais a decorações 

comissionadas. Em 1987, aparece a Ratton Cerâmicas em Lisboa, galeria cujo projecto 

era propiciar e difundir a criação do azulejo contemporâneo convocando para o efeito 

artistas nacionais e estrangeiros. Fruto desta dinâmica, muitos foram os autores, que se 

interessaram pelas tipologias e técnicas específicas deste suporte como veículo para as 

diferentes poéticas particulares. 

Por seu turno, as grandes realizações públicas como Lisboa, Capital da Cultura, 

em 1994 ou Exposição Mundial de 1998 têm proporcionado a criação do Azulejo 

contemporâneo. Entendida, também, como arte urbana, surgem diversas encomendas 

pelo país fora, vindas sobretudo das autarquias, sociedades públicas ou comissões. 

Júlio Pomar decora o generoso espaço da estação de metropolitano do Alto dos 

Moinhos, em 1989, sob o tema de quatro poetas portugueses: Camões, Bocage, Fernando 

Pessoa e Almada Negreiros, sendo que neste caso, a quadrícula modular do azulejo pouco 

interessa, salientando-se antes, o branco e o desenho. Sá Nogueira, oriundo da terceira 

geração de pintura do século XX em Portugal, dedica-se também à azulejaria contemporânea, 

numa manifestação do gáudio pela via da cor, do contraste, da ironia e da surpresa. 

À semelhança de outras expressões artísticas contemporâneas a azulejaria 

pretende, também, colocar questões da estética moderna da obra de arte. A estação de 

metropolitano das Laranjeiras, de 1988, é um desses exemplos paradigmáticos, uma 

comemoração de laranjas retratadas e dispostas em proporção despropositada, pela gare e 

acessos, acabam por se tornarem inquietantes e divertidas, incitando o passageiro a 

interrogar-se sobre a contemporaneidade, sendo esta uma das funções primordiais da arte. 

O vigor da criação em azulejo, compreendido como suporte de pensamento artístico 

contemporâneo é evidente na obra de Bela Silva, a quem se junta, os nomes de Lourdes Castro, 

Jorge Martins, Pedro Proença, Eduardo Nery, Luís Camacho, Fernanda Fragateiro, Júlio Pomar, 

Bartolomeu Cid dos Santos e António Costa Pinheiro. Pelo impacto de obras recentes merecem, 

ainda, especial destaque Menez, Paula Rego, Graça Morais e Leonel Moura. 
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Anexo XXXVII – Listagem relativa aos Estados de Conservação 

 

Muito Bom 

Obra considerada em excelente estado de conservação em todos os estados integrantes.  

 

Bom 

Obra sem problemas de conservação (materiais estabilizados), mas que pode apresentar 

alguma(s) lacuna(s) e/ou falha(s), sobretudo de limpezas superficiais e protecção final.  

 

Razoável 

Obra que apresenta lacuna(s) e/ou falha(s) e que necessita de intervenções de 

conservação e/ou restauro pontuais, quer ao nível da estrutura, quer ao nível da 

superfície pictórica.  

 

Mau 

Obra que se apresenta seriamente deteriorada a todos os níveis, sendo urgente a 

intervenção. 

 

Muito Mau 

Obra que apresenta graves problemas de conservação, num estado muito avançado de 

deterioração, quer ao nível da estrutura, quer ao nível das diferentes camadas que a 

compõem, constituindo uma ameaça para a sua integridade física.  
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Anexo XXXVIII – Listagem relativa às Modalidades de Incorporação 

 

Desconhecida 

Sempre que não seja possível apurar a modalidade de incorporação de um objecto 

museológico, registar-se-á Desconhecida.  

 

Compra 

A Compra poderá ser feita em privado ou em hasta pública (leilão). Esta modalidade de 

incorporação implica a existência de um contrato, sem condições, incluindo uma 

avaliação pecuniária da peça, aceite pelas partes; o título de autenticidade, caso se 

aplica, e uma factura/recibo. 

 

Doação 

Uma doação pressupõe um contrato entre duas partes, e que deverá conter, sempre, o 

valor de doação feito por terceiros. Ou seja, não poderá ser feito pelo museu, ou pelo 

Coleccionador, nem pela pessoa, ou entidade, que está a doar. 

Este tipo de modalidade de incorporação requer, também, um título de propriedade (por 

exemplo: cópia da escritura da habilitação de herdeiros), e uma declaração, ou procuração, 

no caso de existir co-propriedade, e ser apenas um representante a assinar o contracto.  

 

Legado 

O legado difere da doação porque é feito depois da pessoa ter falecido. Implica a 

existência de um testamento reconhecido notarialmente.  
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Anexo XXXIX – Ficha de inventário da Quinta e Palácio da Bacalhôa (adaptada) 

 

Palácio da Quinta da Bacalhôa em Vila Fresca de Azeitão 

 

IPA 

Monumento 

 

Nº IPA  

PT031512060005 

 

Designação 

Palácio da Quinta da Bacalhôa em Vila Fresca de Azeitão 

 

Localização 

Setúbal, Setúbal, São Simão 

 

Acesso 

EN 10 de Setúbal para Vila Fresca de Azeitão 

 

Protecção 

MN, Dec. 16-06-1910, DG 136 de 23 Junho 1910, ZEP, DG 174 de 29 Julho 1949, Dec. nº 

2/96, DR 56 de 06 Março 1996, Decl. de Rectificação nº 10-E/96 de 31 Maio 1996, ZEP, 

Desp. Conj. Setembro 1996, ZEP, Port. 255/96, 2ª Série, DR 263 de 13 Novembro 19961. 

 

Enquadramento 

Rural, isolado, implantação harmónica. Insere-se no extremo E. da Quinta do mesmo 

nome, (v. PT03151206025) dentro de uma cerca de planta quadrangular, intercalada por 

cubelos cilíndricos com cúpula gomada e rasgada por 3 portões; o principal abre-se a S., 

em portal rusticado, encimado pelo brasão dos Albuquerque, para um pátio quadrado 

para o qual deita a fachada NE. do palácio e uma galeria fronteira de 13 arcadas 

toscanas sobre colunas. O terreno intramuros, com c. de 4 ha, mostra 2 terraplenos: um 

superior na metade S., em que está implantado o Palácio, o tanque e a casa de fresco 

                                            
1 Decreto que altera a redacção da designação. 
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(encostada à cerca, a S.) o jardim, o pomar e uma vinha, um inferior na metade N., com 

outra vinha, separado do superior por 2 pavilhões quadrados (Casa da Índia e das 

Pombas) junto à cerca e um cubelo cilíndrico a meio do muro de suporte. 

 

Descrição 

PALÁCIO - planta composta, 2 rectângulos unidos em "L", a que se adossam, nas 

extremidades e no ângulo, 3 cubelos de planta circular; os volumes articulados dos 2 

corpos prismáticos com coberturas diferenciadas em telhados de 4 águas, os cubelos 

cobertos por cúpulas gomadas. Corpos de 2 andares, cubelos de 3; fachadas nobres 

delimitadas pelos cubelos adossados às arestas: a que deita para o pátio (corpo NE.) 

centrada por escada de acesso ao 2º piso, em 2 lanços opostos, sobre arco redondo 

rasgado no 1º, com janelas de sacada encimadas por nichos, no 2º piso; as paredes da 

escada são revestidas de azulejo hispano-árabe. A fachada que deita para o pomar e 

vinhas (corpo NO.) rasgada assimetricamente por arcadas toscanas sobrepostas, com 

medalhões e bustos nas enjuntas, (de 3 arcos sobre pilares, no 1º piso, de 6 arcos sobre 

colunas cilíndricas, no 2º), por frestas no 1º e janelas de sacada com nichos sobrepostos 

no 2º. As fachadas opostas deitam para um jardim com buxo recortado: uma galeria de 6 

arcos toscanos sobre colunas rasga simetricamente o 2º piso do corpo NE., ladeada por 

janelas de sacada; frestas e janelas de sacada rasgam o corpo NO.  

CASA DE FRESCO - planta composta por 3 torreões quadrados unidos por 2 galerias 

rectangulares; telhados piramidais sobre os torreões, de 2 águas sobre as galerias; estas 

abrem para o tanque por arcadas toscanas sobre colunas; 2 janelas de sacada nos 

torreões laterais, um portal rusticado no central. A Quinta possui uma vasta colecção de 

azulejos: painéis de composição figurativa, policromos, representando a personificação 

de rios na galeria SO. do palácio; painel figurando "Susana e os Velhos" a par de outros 

na torre central da casa do tanque, e painel representando "O rapto de Europa" no 

espaldar de um banco do jardim. No terrapleno superior, entre o Palácio e a casa de 

fresco e entre esta e a casa da Índia, são ainda visíveis nichos, bancos e alegretes 

revestidos de azulejo. Sobre as portas de comunicação interna da casa de fresco nichos 

vazios com legendas alusivas às virtudes2. 

 

Descrição Complementar 

                                            
2 Estes outrora possuíam estátuas e eram revestidos por azulejos; os muros eram coroados por pirâmides e 
esferas armilares e decorados com medalhões cerâmicos com bustos, tipo "della Robbia" (RASTEIRO, 1898) 
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AZULEJO: espólio único, da 2ª metade do séc. 16, constituído por azulejo de padrão, 

azulejo hispano-mourisco (já com motivos ornamentais renascentistas), painéis de 

azulejo de composição figurativa ilustrando cenas bíblicas, mitológicas ou alegóricas.  

 

PALÁCIO:  

ESCADARIA: a que deita para o pátio (corpo NE.) de acesso ao 2º piso, em 2 lanços 

opostos, sobre arco redondo rasgado no 1º. A escadaria encontra-se revestida por 

azulejos hispano-mouriscos de aresta, evidenciando-se a sua disposição diagonal. Todos 

os panos de azulejo da escadaria têm uma cercadura monocromática, composta por 

tarjas de cor verde. PRIMEIRO LANÇO DE ESCADAS – PANO FRONTAL: azulejos 

de aresta nas cores azul, verde, ocre e negro, com motivos cruciformes, sendo o mais 

fino lanceolado, com decoração de folhagem. – PANO LATERAL: azulejos de aresta 

nas cores azul, verde, ocre e nego, sobre fundo branco, com padrão composto por florão 

cruciforme, preenchido por folhagem. SEGUNDO LANÇO DE ESCADAS – PANO 

FRONTAL (rasgado pelo arco redondo): azulejo de aresta nas cores azul, ocre, verde e 

negro, sobre fundo branco, com padrão composto por florão cruciforme, sendo o centro 

preenchido por quadrifólio, ladeado por quatro flores-de-lis. – PANO LATERAL: 

motivo idêntico ao pano frontal do 2º lanço de escadas. – RODAPÉ DAS ESCADAS 

(junto à parede da fachada e em ambos os lados da porta de acesso ao 2º piso): motivo 

idêntico ao pano lateral do 1º lanço de escadas.  

 

LOGGIA que dá para o labiríntico jardim de buxo: revestimento, até 1.72m de altura, de 

azulejos de padrão, de módulo 2 X 2, nas cores azul, amarelo, verde e castanho, sobre 

fundo branco, emoldurados por cercadura. Incluídos neste tapete cerâmico, estão 5 

painéis de composição figurativa, sendo a sua temática a personificação de rios. São 

constituídos, cada, por 7 x 13 azulejos, de policromia, azul, amarelo, verde e manganês, 

com respectiva legenda. Painel 1 – DOVRO (Douro); painel 2 – MONDEGVO 

(Mondego); painel 3 – WILO (Nilo); painel 4 – EVPHRATES (Eufrates); painel 5 – 

TANVBIO (Danúbio). 

 

JARDIM:  

PÁTIO (acesso à Casa do Lago ou Casa do Prazer): bancos, e alegretes e canteiros 

corridos, em ambos os lados do pátio. BANCOS: 1banco, localizado junto ao palácio, 

com revestimento de azulejos enxaquetados, a branco com as tarjas a azul, no espaldar 
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inferior, com cercadura composta por óvalos e setas; azulejos de padrão, de módulo 2 x 

2, na técnica de majólica, no assento; azulejos de aresta, na lateral direita do banco; 

azulejos de composição de xadrez, azuis e brancos, localizados no espaldar superior 

(tipo friso). 1 banco no inicio dos canteiros corridos, com revestimento de azulejos de 

composição de xadrez, brancos e azuis, que revestem o espaldar inferior e 

superiormente, sendo o superior de pequenas dimensões (tipo friso) e o assento.  1 

banco encostado ao Muro que limita a propriedade a SO, sensivelmente a meio, com 

revestimento  de dois tipos de azulejos de padrão de módulo 2 x 2, técnica de majólica, 

do século XVI. O primeiro reveste a parte superior dos braços do banco; o segundo 

reveste o espaldar superior e inferiormente, assim como as laterais dos braços e o 

assento. As arestas do banco são acentuadas por tarjas monocromáticas, de cor verde. 2 

bancos situados em ambos os lados da entrada para a Casa da Água, com revestimento 

em azulejos de composição em xadrez, brancos e verdes, no assento, e de aresta, nas 

cores azul, verde, manganês e negro, sobre fundo branco, no espaldar inferior. 

ALEGRETES: 1 alegrete, junto ao palácio, cujo espaldar superior representa o Rapto de 

Europa e no espaldar inferior uma composição ornamental composta por máscaras e 

adereços arquitectónicos de inspiração flamenga, repetidos linearmente. Ambos os 

espaldares apresentam cercadura monocromática, azul, de óvalos e setas; as laterais do 

alegrete, assim como a borda do topo, apresentam azulejos de padrão, de módulo único, 

de técnica majólica, com um motivo corrido de “ferronerie”, nas cores azul, verde e 

ocre. Intercalados entre os canteiros corridos, de altura menor, encontram-se vários 

alegretes, decorados com azulejos de aresta, à frente e aos lados, cujos padrões são 

idênticos aos que revestem a escadaria principal, à excepção de um alegrete, que 

apresenta azulejos de aresta, cuja decoração se desenvolve a partir de uma 

circunferência. Os azulejos dos alegretes foram dispostos na diagonal. As arestas dos 

alegretes são acentuadas por tarjas monocromáticas, de cor verde. CANTEIROS 

CORRIDOS: os canteiros corridos apresentam revestimento frontal de azulejos de 

composição de xadrez, nas cores verde e branco, à excepção do primeiro canteiro, assim 

como, os que ladeiam o banco ao centro do pátio, cujos apresentam uma singular 

composição geométrica, nas cores azul, ocre e branco, num efeito volumétrico curioso, 

sendo que estes apresentam uma cercadura policroma, com decoração de óvalos e setas.  

 

CASA DA ÁGUA: Pequenos grupos de azulejos com diversa figuração de grotescos, de 

requintada composição maneirista de inspiração flamenga, produzidos em Lisboa no 
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terceiro quartel do século XVI, com painéis centrados, ora por um vaso florido, ora por 

uma cartela marmoreada, com figuras de faunos nos cantos, presos ao remate dos painéis. 

 

CASA DO LAGO: SALA 1 – apresenta as paredes totalmente guarnecidas com 

azulejos de padrão, de módulo 2 x 2, na técnica de majólica, colocados na diagonal. O 

padrão é formado por uma estrela de quatro pontas de cor amarela, com contorno a 

branco, estando a mesma decorada por florão cruciforme. Os elementos de ligação 

constituem-se por uma “ferronerie”, que se intersecta com as pontas da estrela, e que 

desenha um quadrifólio, estando o mesmo decorado por um florão sobre fundo verde. 

Esta sala apresenta, ainda, um rodapé de placas cerâmicas, decoradas com grotescos, 

evidenciando-se esfinges, libélulas e meninos alados que brotam de flores, tocando um 

instrumento de sopro. SALA 2 – a parede a SO (no lado oposto ao lago), encontra-se 

totalmente revestida de azulejos de aresta, de módulo 2 x 2, sendo o padrão formado por 

um florão radiante de oito pontas, de cor verde, e os elementos de ligação, formados por 

um pequeno quadrifólio de cor ocre, sobre fundo azul e branco. Ao centro do 

revestimento de padrão, encontra-se, ainda, uma cercadura, que em tempos conteve um 

painel figurativo, a julgar pelos existentes nos outros compartimentos da Casa do Lago. 

Todo o espaço é percorrido por um rodapé composto por placas cerâmicas na técnica de 

aresta, com decoração de “ferroneries”, nas cores azul, verde e ocre, sendo que este 

rodapé contorna, também, a moldura em cantaria das portas. Sobre o lintel das portas, 

tabelada pelos azulejos que contornam a cantaria surge, na primeira porta, uma cartela 

com a inscrição IUSTICA (Justiça) e na segunda PRVDENCIA (Prudência), alusões, 

por certo, às imagens que figurariam nos nichos, imediatamente acima. SALA 3 – 

apresenta as paredes totalmente guarnecidas com azulejos de padrão (exceptuando a que 

tem a abertura para o lago) de módulo 2 x 2, na técnica de majólica. O padrão é 

formado por um motivo radiante geométrico, intercalado com um quadrilobo, tendo ao 

centro um pequeno florão sobre fundo ocre. O elemento de ligação é constituído por 

uma pequena flor, sobre fundo manganês, circunscrita por um elemento hexagonal. A 

disposição dos azulejos na diagonal salienta o resultado caleidoscópio das formas 

cristalinas, levemente aligeirado por elementos fitomórficos, em que os tons claros de 

amarelo, verde e azul, combinam harmoniosamente com o fundo branco. Os rodapés 

são constituídos por dois azulejos de altura, também de fundo branco, e são de traço 

fino, à maneira ítalo-flamenga. Integrando a decoração “atapetada”, encontram-se três 

painéis historiados, que ostentam figurações mitológicas ou bíblicas, nomeadamente: a 
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cena do Rapto da Hipodémia (sobre a porta de acesso à sala 2), a alegoria ao Rio Tejo 

(na parede SO, oposta ao lago) e a cena de Susana Surpreendida pelos Velhos (sobre a 

porta de acesso à sala 4). Estes painéis figurativos ostentam frisos clássicos, de cor azul, 

e têm dimensões idênticas, de 8 X 14 azulejos. Apenas o último painel se encontra 

completo, ostentando o cronograma 1565. SALA 4 – encontra-se totalmente revestida 

de azulejos de aresta, de módulo 2 x 2, sendo o padrão formado por um florão radiante 

de oito pontas, de cor verde, e os elementos de ligação, formados por um pequeno 

quadrifólio de cor ocre, sobre fundo azul e branco. Ao centro do revestimento de 

padrão, na parede a SO (oposta ao lago), encontra-se, uma cercadura contendo uma 

cópia produzida no século XIX, do painel original, que ostentava uma composição 

heráldica com as armas dos Albuquerques em tons azuis, verdes, amarelos e brancos. 

Todo o espaço é percorrido por um rodapé composto por placas cerâmicas na técnica de 

aresta, com decoração de “ferroneries”, nas cores azul, verde e ocre, sendo que este 

rodapé contorna, também, a moldura em cantaria das portas. Sobre o lintel das portas, 

tabelada pelos azulejos que contornam a cantaria surge, na primeira porta, uma cartela 

com a inscrição TEMPERANCA (Temperança) e na segunda FORTALEZA (Fortaleza), 

alusões, por certo, às imagens que figurariam nos nichos, imediatamente acima. SALA 5 

– apresenta as paredes totalmente guarnecidas com azulejos de padrão de módulo 2 x 2, 

na técnica de majólica. O padrão é formado por um florão geometrizado, de oito pontas, 

tendo ao centro um pequeno florão cruciforme, sobre fundo verde, com terminação em 

flores-de-lis, no eixo vertical e horizontal. O padrão é fortemente marcado pela presença 

das flores-de-lis, enquanto parte integrante da “ferronerie” que desenha os elementos 

decorativos mais marcantes, ora surgindo separadas de cor branca sobre fundo azul. O 

rodapé desta sala é constituído por grotescos, onde se destacam as libélulas, macacos e 

meninos segurando festões com frutos.  

 

PAREDE DO TANQUE: A parede do tanque, limite da propriedade a SE, apresenta 

uma cercadura a toda extensão, composta por padrão de módulo 2 x 2, evidenciando-se 

a curiosidade do mesmo englobar azulejos de aresta e de majólica3. Dispostos na 

                                            
3 Sobre estes azulejos, Santos Simões diz o seguinte: “Devemos ainda chamar a atenção para o 
guarnecimento do paredão que limita o tanque pelo poente. Aqui é manifesto que se começou por eleger 
azulejos de «aresta» – provavelmente uma última encomenda de Sevilha – de um padrão que se afasta da 
gramática usual. Ou porque não chegassem para completar a decoração ou porque se tenha resolvido 
reproduzir em azulejo «pisano» o mesmo desenho, são desta última técnica alguns «remendos», acusando 
insipiências técnicas patentes na má fixação das cores. Teriam sido verdadeiros ensaios e daí, as primeiras 
tentativas de pintar com cores de Pisa? O esquema ornamental é sensivelmente o mesmo que 
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diagonal, os azulejos deste padrão, de desenho idêntico aos que figuram na sala 1 da 

Casa do Lago, apresentam moldura policroma, composta por óvalos e setas. 

 

CAMINHO DA ÍNDIA (ligação do tanque para a Casa da Índia): no seguimento da 

parede limítrofe da propriedade a SE, apresenta bancos, alguns com braços e espaldar, e 

outros sem braços e sem espaldar, alegretes, canteiros corridos e nichos, em ambos os 

lados do caminho. BANCOS: - com braços e espaldar – encontram-se revestidos por 

azulejaria de xadrez, nas cores azul e branco, ou então, verde e branco. O espaldar 

inferior tem, normalmente, incorporados padrões de 2 x 2 azulejos da técnica de aresta, 

ou então de módulo único. Os bancos com axadrezado verde e branco apresentam as 

arestas evidenciadas por tarjas monocromáticas de cor verde. – sem braços e sem 

espaldar – encontram-se revestidos por azulejaria de aresta, na frente e no assento, com 

as arestas acentuadas por tarjas monocromáticas, de cor verde ou ocre. Alguns 

apresentam as faces laterais com azulejaria de xadrez, disposta na diagonal, e têm a 

altura dos canteiros corridos. 

ALEGRETES: os que se encontram revestidos com azulejos de aresta, apresentam ou 

módulo único ou então de 2 x 2, com as arestas acentuadas por tarjas de cor verde. O 

primeiro alegrete, junto ao tanque, apresenta azulejaria de padrão na técnica de 

majólica, com dois módulos distintos, 2 x 2, sendo que o que se encontra na face lateral 

direita, apresenta o mesmo motivo decorativo, da cercadura do tanque. O quinto 

alegrete, junto ao muro, na continuação do lago, limitando a propriedade a SE, 

apresenta no topo um azulejo arcaico – levantino – o que poderá confirmar a tese, que já 

haveria algum azulejamento nas construções da quinta antes da compra por Afonso de 

Albuquerque (filho). 

CANTEIROS CORRIDOS: encontram-se revestidos por azulejos de composição de 

xadrez, nas cores azul e branco, dispostos na diagonal, englobando pequenos 

apontamentos renascentistas, normalmente constituídos por quatro azulejos sevilhanos 

de aresta. As arestas são acentuadas por tarjas monocromáticas de cor verde. 

NICHOS: 3 nichos localizados na parede limítrofe da propriedade a SE. 1º nicho – 

apresenta a base revestida com azulejaria de aresta de módulo único, com a aresta da 

base acentuada por tarjas monocromáticas de cor azul; 2º nicho – moldura rectangular 

                                                                                                                                
encontramos – agora perfeito nos contornos e na fixação das cores – no primeiro compartimento da «Casa 
do Lago», o que pressupõem que o artista responsável por estes já tinha adquirido maior segurança no 
emprego das cores e do doseamento do fogo.”. Santos Simões (1969), p. 104. 
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com azulejaria de xadrez, azul e branco, com cercadura interior e exterior, composta por 

tarjas monocromáticas de cor verde. A base interior do nicho encontra-se revestida com 

azulejaria de aresta, de padrão composto por módulo de 2 x 2, com a aresta da base 

acentuada por tarjas monocromáticas de cor azul; 3º nicho – moldura rectangular com 

azulejaria de xadrez, azul e branco, com cercadura interior e exterior, composta por 

tarjas monocromáticas de cor verde. A base interior do nicho encontra-se revestida com 

azulejaria de xadrez na cor azul, com a aresta da base acentuada por tarjas 

monocromáticas de cor azul.  

 

CASA DA ÍNDIA: exterior – apresenta um rodapé composto por azulejaria de 

composição de xadrez, disposta diagonalmente, nas cores azul e branco, com cercadura 

composta por tarjas monocromáticas de cor verde, englobando pequenos apontamentos 

renascentistas, normalmente constituídos por quatro azulejos sevilhanos de aresta, no 

centro do tapete de xadrez. A cantaria da porta é revestida, lateralmente, por uma barra 

composta por placas cerâmicas, na técnica de aresta, com desenho de “ferroneries”, nas 

cores azul, verde e ocre, sobre fundo branco. Interior – azulejaria de padronagem, dita 

de tapete, de modelo pisano, de produção flamenga (Antuérpia). O tapete é constituído 

por módulos de 2 x 2 azulejos, na técnica de majólica, sendo o padrão desenhado por 

“ferroneries” que circunscrevem ao centro uma cartela quadrilobada com florão, e aos 

cantos, constituindo-se como elementos de ligação, folhagem. As cores presentes neste 

padrão são o azul, verde, ocre e roxo. O tapete apresenta um rodapé constituído por 

óvalos e setas.  

 

CASA DAS POMBAS: neste pequeno edifício, de tipologia idêntica à Casa da Índia, 

estão guardados, em caixotes, vários exemplares de azulejaria, que se encontravam 

dispersos pela propriedade.  

 

VINHA: 

CAPELAS GOMADAS: existem cinco capelas gomadas, inseridas no muro que limita 

a propriedade vinícola, com acesso pelos caminhos circundantes da vinha. A capela 1 

está localizada a meio do muro a SE; a capela 2 encontra-se na esquina de ligação entre 

os muros a SE e a NE; a capela 3 encontra-se a meio do muro a NE; a capela 4 

encontra-se na esquina de ligação dos muros a NE e a NO, e a capela 6 encontra-se a 

meio do muro a SO. CAPELA 1 – exterior – em ambos os lados da entrada, existe um 
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banco, revestido com azulejaria de composição de xadrez, azul e verde, disposta na 

diagonal, com as arestas dos bancos acentuadas por tarjas monocromáticas, de cor 

verde; interior – rodapé composto por azulejaria de composição de xadrez, verde e 

branco, disposta diagonalmente, com cercadura composta por tarjas monocromáticas de 

cor verde; altar revestido a azulejaria de padrão, na técnica de majólica. O padrão, 

formado a partir de um módulo de 2 x 2, permite uma alternância de dois centros de 

rotação que estabelece um eficaz diálogo entre a rigidez dos motivos geométricos e a 

organicidade dos fitomórficos. CAPELA 2 – interior – rodapé composto por azulejaria 

de composição de xadrez, verde e branco, disposta diagonalmente, com cercadura 

composta por tarjas monocromáticas de cor verde; altar revestido a azulejaria de aresta, 

de módulo 2 x 2, disposta de forma diagonal. As arestas do altar são acentuadas por 

tarjas monocromáticas, de cor verde. À volta da cantaria do nicho sobre o altar, está 

uma barra de azulejos, na técnica de majólica, com decoração interior de “ferroneries”, 

nas cores azul, verde, ocre e roxo. CAPELA 3 – exterior – em ambos os lados da 

entrada, existe um banco, revestido com azulejaria de composição de xadrez, azul e 

verde, disposta na diagonal, com as arestas dos bancos acentuadas por tarjas 

monocromáticas, de cor verde; interior – rodapé composto por azulejaria de composição 

de xadrez, verde e branco, disposta diagonalmente, com cercadura composta por tarjas 

monocromáticas de cor verde; altar revestido a azulejaria de aresta, de módulo 2 x 2, 

disposta de forma diagonal. As arestas do altar são acentuadas por tarjas 

monocromáticas, de cor verde. CAPELA 4 – exterior – em ambos os lados da entrada, 

existe um banco, revestido com azulejaria de composição de xadrez, azul e verde, 

disposta na diagonal, com as arestas dos bancos acentuadas por tarjas monocromáticas, 

de cor verde; interior – rodapé composto por azulejaria de composição de xadrez, verde 

e branco, disposta diagonalmente, com cercadura composta por tarjas monocromáticas 

de cor verde; altar revestido a azulejaria de aresta, de módulo 2 x 2, disposta de forma 

diagonal. As arestas do altar são acentuadas por tarjas monocromáticas, de cor verde. À 

volta da cantaria do nicho sobre o altar, está uma barra de azulejos, na técnica de 

majólica, com decoração interior de “ferroneries”, nas cores azul, verde, ocre e roxo. 

CAPELA 5 – exterior – em ambos os lados da entrada, existe um banco, revestido com 

azulejaria de composição de xadrez, azul e verde, disposta na diagonal, com as arestas 

dos bancos acentuadas por tarjas monocromáticas, de cor verde; interior – rodapé 

composto por azulejaria de composição de xadrez, verde e branco, disposta 

diagonalmente, com cercadura composta por tarjas monocromáticas de cor verde; altar 
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revestido a azulejaria de aresta, de módulo 2 x 2, com as arestas do altar acentuadas por 

tarjas monocromáticas, de cor azul. CAPELA 6 – interior – rodapé composto por 

azulejaria de composição de xadrez, verde e branco, disposta diagonalmente, com 

cercadura composta por tarjas monocromáticas de cor verde; apresenta no interior um 

nicho quadrangular, revestido interiormente, em todas as faces, por azulejaria de aresta, 

de módulo único. 

 

Utilização Inicial  

Residencial: palácio 

 

Utilização Actual 

Residencial: palácio 

 

Propriedade  

Privada: pessoa singular 

 

Afectação  

Sem afectação 

 

Época Construção 

Séc. 15 / 16 

 

Arquitecto | Construtor | Autor 

Francisco de Matos, pintor de azulejos4; Diogo Torralva (atrib.)  

 

Cronologia 

Séc. 15, finais - Séc. 16, inícios - construção do palácio e cerca por D. Brites, filha do 

infante D. João, mestre de Santiago, mulher do infante D. Fernando, mãe de D. Manuel, 

influenciada por artistas italianos e integrando construções mais antigas, ainda de cunho 

gótico (RASTEIRO, 1898); 1528 - 1554 - alterações significativas italianizantes 
                                            
4 Em 1924 ainda era visível a assinatura de Francisco de Matos no painel "Susana e os Velhos" 
(RASTEIRO, 1898). Em 1992 existiam, arrumados em caixotes na dita Casa das Flores, vários azulejos 
provenientes dos frisos que faziam a ligação tecto-paredes da Casa do Lago. São azulejos de composição 
figurativa, representando brincadeiras infantis, paisagens, cenas com macacos, cenas marítimas com 
sereias e monstros marinhos. Quase todos os azulejos estavam partidos excepto alguns conjuntos 
colocados pela Sra. Scoville em "quadros" com moldura de madeira e fundo de cimento. 
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introduzidas após a compra por Brás de Albuquerque, filho de Afonso de Albuquerque 

(MARKL, 1986); 1565 - data painel de azulejos "Susana e os Velhos"; 1609 - 

casamento da detentora do morgado, D. Maria de Mendonça e Albuquerque, com D. 

Jerónimo Manuel, por alcunha "o Bacalhau", ao qual se liga a designação "Bacalhoa"; 

1631 - a descrição mais antiga da quinta refere " casas (...) com varandas de todas as 

partes e casas e muitas salas, camaras, recamaras, postas de parte do norte e do levante, 

ficando a quinta e pomar com seus jardins da parte sul e poente. Tem mais estas casas 

cubellos nos três cantos que se fazem para fora contra o norte (...) e na entrada que está 

em um pateo muito grande e com seus portais, cerrado de muro, em que se correram e 

podem correr touros, está uma escada toda de pedraria com uma volta, toda com seus 

balaústres de mármore, que forma a entrada da primeira sala. Tem mais duas varandas 

com seus arcos de jaspe e columnas do mesmo, uma parte para a banda poente e outra 

para o norte com as suas grades de ferro até ao meio, com seus azulejos até meio das 

paredes. Há um pateo defronte das ditas casas cercado de muro com dois meios 

cubellos, com duas portas por que se entra e sae à estrada pública. Na parte nascente 

tem uma varanda de columnas de jaspe que serve entre as casas terreas e gasalhadas de 

creados e tem um chafariz de agua e uma parede de banda norte. Possui também jardim 

e um pomar...."; 1730, a partir de - sob a admnistração de D. Francisca de Noronha; 

1767 - D. José esteve aqui instalado com a Corte e ministros; 1888 - visitada por D. 

Carlos e D. Amélia; 1903 - compra do palácio por D. Carlos à família Mesquitela, 

descendente dos Albuquerques; 1924 - palácio e quinta muito arruinados (tinha 

desaparecido a galeria virada a SO.) (PROENÇA, 1924); 1929 - 1937- Orlena Scoville, 

americana, compra a quinta e faz importantes obras de restauro a cargo do arquitecto 

Norte Júnior e do engenheiro hidráulico Santos Simões. 1997 - Thomas Scoville, neto 

de Orlena Scoville e proprietário do Palácio e quinta põe o conjunto à venda. 2000 - O 

palácio e quinta são comprados por Joe Berardo, através da Sociedade Anónima Matiz 

S.A. São realizadas várias obras, nomeadamente no jardim, suscitando grande polémica. 

 

Tipologia  

Arquitectura civil residencial, renascentista. Subsistem abóbadas de perfil gótico, 

integradas no corpo NO. (RASTEIRO, 1898); espírito renascentista na concepção do 

conjunto palácio-jardim, na regularidade da planta e na composição dos alçados 

rasgados por loggias, com medalhões com bustos esculpidos. 
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Características Particulares 

Exemplar único de quinta de recreio quinhentista. Construção singular pela coerência 

entre o palácio e o espaço exterior, constituindo um todo no qual se conjugam princípios 

estéticos de expressão mudéjar e renascentista. O Palácio, a mata, os jardins e pomar 

formam um espaço coerente animado pelas casas de fresco, o tanque, os revestimentos 

de azulejo. Espólio azulejar incontornável para o conhecimento da azulejaria do 

3ºquartel do séc. 16. 

 

Dados Técnicos 

Estruturas autoportantes e mistas. 

 

Materiais  

Cantaria e alvenaria de pedra, telha cerâmica, azulejo, madeira, vidro. 
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Documentação Gráfica  

IHRU: DGEMN / DSID 

 

Documentação Fotográfica  

IHRU: DGEMN / DSID; Arquivo Pessoal de Ilídio Alves de Araújo (IAA); 

DRMLisboa 

 

Documentação Administrativa 

IHRU: DGEMN / DSARH / DRMLisboa / DSID 

 

Intervenção Realizada 

Proprietário: 2000 - No jardim, substituição do laranjal que se desenvolvia no segundo 

patamar por plantação extensiva de vinha; 2002 - construção de uma nova vedação. 

 

Observações 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO REVESTIMENTO AZULEJAR: 

AZULEJOS: Os azulejos aplicados no exterior da Quinta da Bacalhôa, principalmente 

na escadaria, loggia, muros, bancos, canteiros corridos, alegretes, Casa do Lago, Casa 

da Água, Casa da Índia e Capelas, apresentam alguns problemas de conservação, em 

grande parte, devido ao longo período de abandono que a propriedade sofreu, bem 

como, por uma manutenção inadequada. Durante esse período de abandono, vários 

painéis de azulejos, património escultórico e arquitectónico da Quinta, sofreram, ainda, 

actos de vandalismo e/ou roubo. 

PALÁCIO:  

ESCADARIA: a escadaria, revestida por vários padrões de azulejos hispano-mouriscos, 

apresenta uma ruptura ao alto da estrutura, delimitada e desenhada pelas juntas entre os 
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azulejos. Estes encontram-se bem aderentes à argamassa de assentamento, onde 

proliferam musgos e líquenes.  

LOGGIA: cerca de 70% dos azulejos aplicados na loggia encontram-se em 

destacamento, constituindo este o seu principal problema. A consolidação é a prioridade 

para a sua conservação.  

 

JARDIM:  

PÁTIO (acesso à Casa do Lago ou Casa do Prazer): bancos, alegretes e canteiros 

corridos; CASA DA ÁGUA: canteiros; PAREDE DO TANQUE; CAMINHO DA 

ÍNDIA: bancos, alegretes, canteiros corridos e nichos; CASA DA ÍNDIA; CASA 

DAS POMBAS: os azulejos presentes nestes espaços do jardim, apresentam 

problemas semelhantes entre si, fruto das recentes obras de recuperação, e da falta 

de um estudo cuidado dos materiais aplicados, o que pode originar novos problemas 

de conservação neste património azulejar. O revestimento de grande parte das 

paredes com cimento, pode dificultar a drenagem adequada das águas, como é o 

caso dos canteiros corridos e dos alegretes. Tendo sido revestidos com cimento no 

seu interior (julgando-se desta forma que se estaria a bloquear infiltrações de águas), 

a aplicação de argamassa de cal hidráulica pode desencadear uma deterioração dos 

azulejos, que se encontram na outra face da parede revestida. Apesar de terem sido 

colocados tubos para drenagem das águas no fundo dos canteiros e alegretes, e de 

nos mesmos assentarem floreiras amovíveis, o cimento aplicado, fará com que a 

água, proveniente da rega das plantas ou das chuvas, seja mais difícil de escoar ou 

evaporar, após infiltração pelas juntas dos azulejos. O problema da humidade 

constante, levará a um crescente desenvolvimento dos líquenes e fungos, já 

evidentes, sobre e sob o vidrado dos azulejos. Os líquenes, extremamente resistentes 

a condições climatéricas adversas só necessitam de luz e humidade para colonizarem 

superfícies, sendo ainda fixadores de poluição, o que pode originar a perda de cor 

dos azulejos.  

CASA DO LAGO: é o local com maiores problemas de degradação, devido ao 

excesso de teor de humidade provocada pelo lago artificial, que faz fronteira com 

toda a sua frente, agravado pelo facto de a parede oposta às arcadas, suportar a 

elevação da estrada e de terras, a uma altura de cerca de dois metros. A inexistência 
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de uma vala periférica5 faz com que a parede de alvenaria esteja constantemente 

humedecida, propiciando o crescimento de líquenes e fungos nos azulejos. As 

árvores e arbustos plantados à face da estrada, nas terras contíguas à Casa do Lago, 

têm exercido alguma pressão na parede de alvenaria, constituindo um risco 

acrescido aos azulejos. Este espaço, por si só, é um conjunto paradigmático de 

problemas, quer pelo ataque de vários tipos de líquenes, quer pelas diferentes 

produções azulejares, que naturalmente sofrem alterações distintas. Por exemplo, os 

azulejos de majólica já perderam grandes extensões de superfície vítrea, enquanto 

que os de aresta apresentam alguns destacamentos de vidrado e proliferação de 

fungos de coloração branca.  

VINHA:  

CAPELAS GOMADAS: devido à sua forma circular e fechada, criam no seu interior 

um microclima específico, que em muito contribui, o facto do chão ser em terra. As 

paredes caiadas apresentam fissuras ao alto e uma grande proliferação de musgo, sendo 

que, com o passar dos tempos, os pequenos altares de azulejos e rodapés, ficaram em 

péssimo estado de conservação.  
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5 A ser construída uma vala periférica, a mesma deveria ser sem enchimento, tendo o cuidado de no fundo 
existir uma caleira que recolheria e conduziria, a um esgoto, as águas de infiltração. A zona superior 
poderia ser coberta, desde que contemplasse um dispositivo de ventilação, propício para a evaporação das 
águas das paredes.  
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