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Outão - Hospital do Outão, capela 1046 
 
Palmela - Igreja de Santiago, enjuntas dos arcos da nave central  1048 
 
Peniche - Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sub-coro e nave 1050 
 
Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios 1057 
 
Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, coro baixo  1066 
 
Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, dormitório  
demolido cerca de 1915 [azulejo no Museu de Ponta Delgada]  1072 
 
Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Igreja paroquial de São José, capela-mor 1074 
 
Portalegre - Capela particular 1077 
 
Portalegre - Convento de São Bernardo, capelas laterais e sacristia 1080 
 
Portalegre - Fuga para o Egipto [proveniência desconhecida em Portalegre 
adquirido pelo Eng.º Leitão]  1083 
 
Portalegre - Igreja de São Lourenço 1084 
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Portalegre - Sé, sacristia 1089 
 
Porto - Sé, casa do Cabido 1095 
 
Porto Salvo - Quinta do Torneiro, capela 1100 
 
Porto Salvo - Quinta do Torneiro, salas 1103 
 
Recife, Brasil - Capela Dourada da Ordem Terceira de São Francisco  1106 
 
Redondo - Convento de Santo António 1109 
 
Rio de Janeiro [Brasil] - Convento de Santo António, sacristia  1112 
 
Rio de Moinhos, Borba - Convento de Nossa Senhora da Luz 1114 
 
Safara, Moura - Igreja de Nossa Senhora da Assunção 1118 
 
Salvador, Brasil - Convento de São Francisco, refeitório, painel da Última Ceia  1121 
 
Salvador, Brasil - Convento de São Francisco, sacristia  1124 
 
Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio]  1127 
 
Samora Correia - Igreja Matriz, nave e capela-mor  1131 
 
Santa Iria  - Igreja Paroquial de Santa Iria, capela-mor 1133 
 
Santarém - Capela do Cemitério [antigo Convento dos Capuchos] 1139 
 
Santarém - Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de São Francisco 1142 
 
Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade 1149 
 
Santiago [Cabo Verde] - Sé, capela lateral [Cidade Velha da Ribeira Grande] 1158 
 
São Bartolomeu de Messines - Igreja de São Bartolomeu, painel da Imaculada 
Conceição 1159 
 
São João da Rebelva - Fonte de São João da Rebelva 1162 
 
Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor 1165 
 
Sassoeiros - Quinta das Encostas, capela [frontal de altar] 1170 
 
Serpa - Igreja dos Terceiros de São Francisco [do Bom Pastor], sacristia 1172 
 
Setúbal - Capela de Nossa Senhora da Porta da Erva ou de Évora  1178 
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Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho 1179 
 
Setúbal - Igreja de São João Baptista 1187 
 
Setúbal - Igreja do Bonfim, capela-mor 1188 
 
Setúbal - Igreja do Bonfim, nave 1191 
 
Silva Escura, Maia - Igreja de Santa Maria 1197 
 
Sintra - Capela da Peninha  1201 
 
Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões 1209 
 
Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo inferior e intermédio 1216 
 
Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo superior 1221 
 
Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores 1225 
 
Torres Vedras - Convento da Graça, sacristia, ante sacristia, portaria e duas 
galerias do claustro 1230 
 
Torres Vedras - Igreja de São Tiago, capela-mor 1238 
 
Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior 1242 
 
Torres Vedras - Quinta das Lapas, tanque da sereia 1248 
 
Torres Vedras - Sanatório de Barro, Igreja, capela-mor 1254 
 
Torres Vedras [Serra da Vila] - Capela de Nossa Senhora da Pena 1257 
 
Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, capela-mor 1260 
 
Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, nave [parede fundeira] 1265 
 
Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] 1268 
 
Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia  1274 
 
Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capela-mor 1285 
 
Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capelas colaterais 1288 
 
Vidigueira - Igreja da Misericórdia, falso transepto [e fragmentos dos frontais de 
altar das capelas colaterais] 1292 
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Vila do Conde - Capela de Nossa Senhora do Socorro 1296 
 
Vila Franca de Xira - Igreja Matriz, sala sobre a sacristia  1301 
 
Vila Viçosa - Igreja do Convento dos Agostinhos, capela de São Nicolau 
Tolentino 1302 
 
Viseu - Igreja de Santo António [antigo Convento de São Bento], capela-mor 1306 
 
Viseu - Igreja de Santo António [antigo Convento de São Bento], nave 1309 
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Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 361]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

António de Oliveira Bernardes [CORREIA, 1917, p. 202]

Século XVIII, primeiro quartel - Construção a expensas de D. João V, enquanto Grão Mestre da Ordem de Santiago

António de Oliveira Bernardes [COSTA, 1935, p. 56]
António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, oficina]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 34 e 361]
Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 52; IDEM, 1989, p. 442; IDEM, 1993, p. 230]
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Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03
    01.01.04
    01.01.05
    01.01.06
    01.01.07
    01.01.08
    01.01.09
    01.01.10
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
    01.02.04
    01.02.05
    01.02.06
    01.02.07
    01.02.08
    01.02.09
    01.02.10
  01.03
    01.03.01
    01.03.02
    01.03.03
    01.03.04
    01.03.05
    01.03.06
  01.04
    01.04.01
    01.04.02
02
  02.01
    02.01.01
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
  02.03
    02.03.01
    02.03.02
03
  03.01
    03.01.01

  03.02
    03.02.01

Nave
Lado do Evangelho
São Tiago e Fileto
São Tiago e Hermógenes a ser atacado pelos demónios
Nossa Senhora do Pilar
São Tiago distribui esmola
Caravela decorada com vieiras
Hermógenes atira os livros de magia ao mar [?]
Cavaleiros [um deles dentro de água] dão indicações à caravela para se aproximar de terra
Circuncisão
Adoração dos Magos
Fuga para o Egipto
Lado do Evangelho
Centauro a ser atacado por demónios com São Tiago a ver
São Tiago abençoa Hermógenes [?]
Degolação de São Tiago
Pregação de São Tiago
São Tiago perante Herodes Agripa, que ordena a sua morte
Baptismo de Hermógenes
São Tiago é preso [?]
Apresentação da Virgem no Templo
Casamento da Virgem
Anunciação
Parede fundeira
Santo
São Tiago
Santo Eremita
São Sebastião
Nascimento da Virgem
Adoração dos Pastores
Parede do arco triunfal
Jesus entre os Doutores
Visitação
Sub-coro
Lado do Evangelho
Bispo [?]
Lado da Epístola
Anjo santo
Papa
Parede fundeira
São Pedro
Santo [?]
Capela lateral
Lado do Evangelho
Santo Agostinho com escudo de águia bicéfala e coração trespassado encimado por teara papal
sobre báculo
Lado da Epístola
Cartela com paisagem
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Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave

    03.02.02
  03.03
    03.03.01
04
  04.01
    04.01.01
    04.01.02
  04.02
    04.02.01
    04.02.02
  04.03
    04.03.01
    04.03.02

São João Evangelista
Parede fundeira
Demónio e padre com escudo
Capela baptismal
Lado do Evangelho
Cartela com paisagem, mulher e cão
São João e azulejos todos trocados
Lado da Epístola
Jesus e São João crianças [?]
Eremita
Parede fundeira
Baptismo de Cristo
Nascimento de São João [truncado]
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Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar da Igreja de São Tiago, que configura o mais completo programa iconográfico dedicado à vida 
do santo, ocupa a nave, o sub-coro e as duas capelas laterais situadas junto à entrada do templo, sendo a do lado do
Evangelho a baptismal.

Na nave, o revestimento divide-se em três fiadas horizontais que integram e contornam os diversos elementos 
arquitectónicos. Os inferiores, rectilíneos, alinham superiormente com as impostas dos arcos dos altares laterais. O
registo seguinte destaca-se pelas guarnições em semicírculo, contornando os arcos dos referidos altares. Ambos
apresentam episódios da vida de São Tiago, a quem a igreja é dedicada. No último registo os painéis são intercalados
com as janelas, exibindo cenas da vida da Virgem. Esta estrutura prolonga-se na parede do arco triunfal e na parede
fundeira. Os registos inferiores desta não continuam, no entanto, a iconografia de São Tiago, que foi substituída por
imagens de santos.

As guarnições são constituídas por enrolamentos de acanto, apresentando variações na complexidade da folhagem
(maior no registo superior), no que diz respeito ao motivo pintado no centro inferior e superior de cada painel totalmente
rectilíneo, bem como nos cantos. Assim, no registo inferior observam-se anjos deitados apoiando uma cartela de volutas
e cantos marcados por uma vieira. No último registo, anjos de joelhos seguram um florão e os cantos exibem uma forma
amendoada enquadrada por volutas e enrolamentos.

Nas zonas entre portas, ou junto ao púlpito, surge uma estrutura arquitectónica formada por duas consolas, a primeira
das quais suportada por um menino sentado. São também consolas com grinaldas que surgem na zona do sub-coro e das
capelas, a anteceder os painéis figurativos cuja guarnição é idêntica à dos painéis da nave com vieiras nos cantos.

João Miguel dos Santos Simões tinha já chamado a atenção para as diferenças existentes entre o revestimento dos dois
primeiros registos e o último, que considerava mais tardio, já dos anos de 1730. Observando atentamente este conjunto,
concluí-se que o último registo é, efectivamente, distinto dos restantes. Todavia, estes caracterizam-se por um recurso ao
contorno, por uma pincelada marcada e riscada, num desenho pormenorizado que se estende aos rostos. Há também
pinceladas paralelas, outras pingadas e fundos escuros. Assim, é possível admitir que o revestimento da Igreja de São
Tiago foi uma obra executada por diversos pintores. Se a atribuição a António de Oliveira Bernardes pode ser admitida
para a concepção do revestimento e para determinados painéis, a verdade é que muitos dos quadros superiores
denunciam uma rigidez de desenho e uma pincelada riscada que se afasta do mestre. Por sua vez, as representações de
São Sebastião [01.03.04] e a do padre afastando o demónio [03.03.01] recordam, principalmente ao nível do rosto, 
muitas outras obras do Mestre P.M.P.. Nesta capela, o painel relativo a São João Evangelista [03.02.02] denota uma
pincelada bem mais solta e dinâmica. O conjunto  da capela baptismal pode ser considerado mais tardio, mas o estado de
conservação do mesmo não permite conclusões mais aprofundadas.

Característicos dos Bernardes são, para além das figuras sentadas segurando consolas, as asas que se observam em
alguns do demónios. Registam-se, todavia, muitas diferença de escalas e erros de proporção bem visíveis, por exemplo,
no painel em que uma caravela é guiada por cavalos para a costa [01.01.07]. Por outro lado, são muito evidentes as
diferenças de azul de painel para painel, ou o contraste entre as zonas de azul e as de branco noutros quadros.

Em relação ao programa iconográfico é bem expressa a separação entre a vida do santo patrono da igreja e a da Virgem,
mas apenas no caso de Nossa Senhora foi possível perceber uma organização cronológica dos episódios representados,
que têm início na parede fundeira da nave do lado da Epístola, com o Nascimento da Virgem, continuando em torno do
templo para terminar do lado oposto com a Adoração dos Pastores. Na verdade, as cenas da vida de São Tiago não se
encontram ordenadas sequencialmente, mas destacam-se, pelo facto de não figurarem aos pares, os episódios referentes
ao martírio do santo e à aparição de Nossa Senhora do Pilar (MONTEIRO, 1992, p. 28). As restantes representações da
nave evidenciam uma proximidade com a iconografia de Cristo que encontra justificação na própria bíblia 
(MONTEIRO, 1992, p. 28).

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0001
B-HV-R-ea/+-0023
B-H-R-ea/+-0002
B-V-R-ea/+-0002
B-H-R-ea/+-0003

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
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Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave

B-V-R-ea/+-0003
R-0001
R-0002
R-0003

Bibliografia específica
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- COSTA, Luís Xavier, As Belas-Artes Plásticas em Portugal no século XVIII, Lisboa, ed. J. Rodrigues & Companhia,
1935.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja de Santiago”, n.º IPA PT041501030010, Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992. URL: www.monumentos.pt, consultado em
Outubro de 2009.
- MONTEIRO, João Pedro, “Iconografia de São Tiago em Azulejos Setecentistas”, Azulejo, n.º 2, Lisboa, MNAz, 1992,
pp. 22-37.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave

Esquema de plantas ou alçados

01.01 - Alçado da nave, do lado  do Evangelho 01.02 - Alçado da nave, do lado da Epístola

01.03 - Alçado da nave, parede fundeira 02 - Planta do sub-coro

03 - Planta da capela lateral
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Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave

Fotografias

01.01 - Nave do lado do Evangelho

01.01.02 - São Tiago e Hermógenes a ser atacado pelos demónios

01.01.03 - Nossa Senhora do Pilar
01.01.06 - Hermógenes atira os livros de magia ao mar [?]

01.01.09 - Adoração dos Magos 01.02 - Nave do lado da Epístola
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Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave

Fotografias

01.02.08 - Apresentação da Virgem no Templo

01.03.01 - Santo

01.03.04 - São Sebastião 02.02.02 - Papa

02.03.01 - São Pedro 03.02.02 - São João Evangelista
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Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave

Fotografias

03.03.01 - Demónio e padre com escudo 04.03.01 - Baptismo de Cristo

Pormenor arquitectónico
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Alcáçovas - Convento de Nossa Senhora da Esperança, igreja, vão da janela da 
capela-mor

Datação

Século XVII, segunda metade
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A igreja, de planta rectangular e capela-mor inscrita mas elevada por supedâneo, apresenta panos murários laterais
integralmente revestidos por azulejos de padrão, policromos, do século XVII. Estes, dividem-se em dois registos, de
padrões diferenciados, sendo separados e envoltos por barra.

O vão da janela do lado da Epístola destaca-se por exibir três painéis figurativos de intensa policromia: vasos floridos
laterais e, em cima, um sol. Os painéis laterais apresentam um vaso florido, com carrancas e festões no bojo, e três
sátiros no pé. As flores projectam-se para a zona superior do painel, ocupando toda esta área. No painel superior, a
composição é dominada pela representação de um sol raiado, sob fundo azul e  com nuvens em seu redor.

A composição dos vasos floridos é idêntica à dos painéis provenientes da Mosteiro da Esperança em Lisboa, revelando
ambas as casas religiosas a mesma invocação, facto que poderá corroborar a leitura de João Pedro Monteiro que
relaciona as flores com a virtude da Esperança, e o sol, também presente no conjunto lisboeta, a Jesus Cristo
(MONTEIRO, 1991, p. 39).

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Antigo Convento da Esperança, painéis representando vasos floridos [MNAz, inv. 162; Museu Nacional de
Arqueologia, Etno 6840; Museu Alberto Sampaio, inv. A 207; Escola Domingos Sequeira, em Leiria, 2] > Vasos
floridos

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 62]

Iconografia
01 Vasos floridos

30



Alcáçovas - Convento de Nossa Senhora da Esperança, igreja, vão da janela da 
capela-mor

Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MONTEIRO, João Pedro, “Os vasos floridos do Convento de Nossa Senhora da Esperança em Lisbo”, Azulejo, n.º 1,
MNAz, 1991, pp. 33-43.
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Alcáçovas - Convento de Nossa Senhora da Esperança, igreja, vão da janela da 
capela-mor
Fotografias

1 - Perspectiva da nave do lado da Epístola com o vão da janela 2 - Vão da janela

3 - Painel do lado esquerdo 4 - Painel do lado direito

5 - Painel superior
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Alcobaça - Casa do Dr. Sousa Neves [NÃO VISITADA]

Datação

1725, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 159]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Provenientes da capela do antigo Convento dos Capuchos (SIMÕES, 1979, p. 159).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 159]

Iconografia
00 Passos da vida de Santa Maria Madalena
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
ante-sacristia e escadaria

Datação

1710-1725
[ARRUDA; COELHO, 2004, p. 35] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída  [houve um azulejo desaparecido, de origem desconhecida, assinado]
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [ARRUDA; COELHO, 2004, p. 65 e ss.]

1725
[Pagamento referido por ARRUDA, COELHO, 2004, p. 35]

1710, 22 de Outubro - Trasladação para a ante-sacristia da lápide tumular de Frei João de Santa Maria, o que ajuda a 
datar o espaço [ARRUDA; COELHO, 2004, p. 65]

315 - Primeira fundação
445 - Terramoto que destruíu edifícios primitivos
715 - Abandono definitivo do edifício e regresso à vida de anacoretas
1182 - Segunda fundação
Século XIV - Muitos privilégios e protecções
1400 - Terceira fundação num local mais sadio
1578 - Quarta fundação e ampliação do mosteiro. Conservam-se alguns espaços desta campanha de obras (casa do
lavabo – de profundis; refeitório; Sala das Eleições dos Padres Gerais) atribuída à acção de Nicolau de Frias e de Pero 
Vaz Pereira, ambos arquitectos na esfera da Casa de Bragança (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 22)
1628 - Obra da chaminé da casa do fogo encomendada por D. Teodósio II a Jerónimo Rodrigues (ARRUDA, COELHO, 
2004, p. 23)
Século XVII, final - Nova campanha de obras no edifício e em especial na igreja, sacristia, escadaria de acesso aos
dormitórios, claustro e jardins (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 23), que se pode subdividir em três períodos obedecentes
a um plano previamente traçado (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 24)
1740, até - Primeiro período: Campanha na igreja, sacristia, claustro, dormitório da serra, construção da Capela do Bispo 
e escadaria de acesso aos dormitórios
1707 - Construção da escadaria, um elemento fundamental na nova e mais eficiente circulação e articulação entre os 
espaços
1740 a 1760, décadas  - Segundo período: Reforma da cobertura dos dormitórios, construção do jardim das Quatro
Estações, Portaria Nova e remodelação da anterior, Hospedaria dos Padres Gerais e Capítulo Novo
1760, décadas  - Terceiro período: Jardins, cerca, e remodelação dos dormitórios do noviciado
1872 - Venda em hasta pública da Herdade da Serra de Ossa a D. Carolina Amélia Fernandes de Torres, casada com
Henrique Corrêa da Silva Leotte
1993 - Inauguração desta unidade hoteleira

Mestre P.M.P. [MECO, 2009, p. 130]
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
ante-sacristia e escadaria

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03

  01.04

  01.05
  01.06

02
  02.01
  02.02
  02.03
03
  03.01
    03.01.01
    03.01.02

    03.01.03

    03.01.04
    03.01.05
    03.01.06
    03.01.07
    03.01.08
  03.02
    03.02.01
    03.02.02
    03.02.03
    03.02.04
    03.02.05
    03.02.06
    03.02.07
    03.02.08

    03.02.09
    03.02.10
    03.02.11
  03.03
    03.03.01
      03.03.01.01

      03.03.01.02

      03.03.01.03

Ante-sacristia
Anjo porta-círio
Anjo porta-círio
Milagre das pêras
Santa Teresa carregando alforges com sacos de pedras
AD MARTYRIVM PROPERAT
VNICVS CIBVSTILLARVM PER DVOS MENSES
IN GENIVM POENITENTIAE
Santa Teresa e a visão da sua Coroação
THERESIACORONATVR / A DOMINO
PER AMOREM TRANSFORMATVR IN / DEVM
Construção do convento e manto Santa Teresa
AEDICVLAS EDIFICAT
APRAECIPITIO ERIPIT
[...]PERTA EST AB IPSIS VESTE / CANDIDA
Sacristia
Eremita
Eremita
Fragmentos
Escadaria
Lado esquerdo - Cenas da vida de São João Baptista
ABIIT IN MONTANA
Nascimento de São João Baptista
MATER DEI NVTRIX FAC= / TA EST IOANNIS
Circuncisão
SVPER OMNIA MONTANA IVDAE AE / DIVVLGABANTVR OMNIA / VERBA HAEC.
FACTVM EST VERBVM DNISVP IOANNE IN DESERTO.
EGO VOX clamantis in deserto: / parate uiam Domini
IONNIS HABEBAT VESTIMENTVM / DEFILIS CAMELORVM
EXIBAT ADEVM OMNIS REGIOCIRCA IORDANEM
QVID EXISTIS IN DESERTO VIDERE
Lado direito - Cenas da vida de São João Evangelista
VOCAVIT EOS
ASSVMPSIT IOHANNEM
RELEGATVS CRIBIT / SEPTEM / ASLAE / AECCLESIIS
NONVT PERDAT SECVT CONVERTAT.
ILAESVS EXIVIT
RESVSCITAT CRVSINAM
QVAE PARAT CIBVM
CONVERTIR UIRGAS LIGNEAS / IN UIRGAS AVREAS ET LAPI / DES VILES IN LAPIDES 
PRAE / TIOSOS
RESVSCITAT STATÉVM
DAMNATI BIBVNT MORTEM IN POTV, / NON VERO IVSTVS.
SALVTEM IN PALIO.
Patamar superior
Lado esquerdo
MILE CLY [...]EI PENDENT T / EX EA, OM NIS ARMAT / RA FORTIVM
[Cartela] PRAELATVS / TVMIDA AEQVORA  PLACAT
RELIGIO
CONQVASSABIT CAPITA / IN TERRA MVLTORVM
[Cartela] AMORE ET TIMORE
Anjos com flores
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      03.03.01.04
    03.03.02
      03.03.02.01

      03.03.02.02

      03.03.02.03
      03.03.02.04

Anjo com cesto de flores
Lado direito
[cartela] PRAELATVS / NEQVE VORAX, NEQVE RAPAX.
cum fortis armatus custodit atrium / suum, in pace sunt omniae / qua possider.
[cartela] PRAELATVS / DVRVM DVRO FRANGO.
SVPER AS PIDEM, ET BASILISCVM AMBVLABIS / ET CONCVLCABIS LEONEM, ET 
DRACONEM.
IN SOLITVDINIBVS / ERRANTES.
VENITE AD ME OMNES, QVI LABORATIS
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Unidos pela mesma cercadura, a sacristia, ante-sacristia, escadaria, átrio superior e ainda a portaria, denunciam uma 
mesma campanha decorativa, mas com intervenções de pintores diferenciados e com programas iconográficos distintos.
Nesta ficha, incluem-se os espaços relacionados entre si e que apresentam coerência em termos de pintura azulejar.
Assim, a ante-sacristia, uma sala de planta quadrada, estabelece a articulação entre a sacristia, a igreja, os claustros e a
escadaria, denunciando uma nova forma de circulação e de organização interna dos espaços.

Os painéis da sacristia encontram-se muito deteriorados, apenas subsistindo dois completos com representações de
eremitas a rezar.

Na ante-sacristia, verdadeiro espaço de distribuição, o tema escolhido para as pinturas foi a Vida de Santa Teresa,
reformadora da Ordem Carmelita conferindo  especial importância à vida eremita. De acordo com as investigações de
Luísa Arruda e Teresa Campos Coelho, terá sido o Padre Mestre Doutor Frei João de Santa Teresa, o autor do programa
iconográfico, nos dois triénios em que foi Reitor do Convento (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 67). A escolha de temas
menos conhecidos, situação aliás já verificada na igreja e na portaria, revela, ainda de acordo com as autoras citadas, um 
encomendador culto mas também “(...)  defendido do ponto de vista de hipotéticas heresias ou desvios na medida em
que se tratava de um qualificador do Santo Ofício” (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 68), que teve por base os textos
relativos à vida de Santa Teresa e não as imagens que habitualmente circulavam. Em todo o caso, refere-se a semelhança
entre duas gravuras do álbum existente na Biblioteca da Ajuda, Santissime Matris Dei Mariae de Monte Carmelo Beata 
Teresiae Humillis Filiae Ac. Devota Famula Efiguies, de Adriano Colaert e Cornélio Galle, e os painéis da Visão da
Coroação de Santa Teresa por Nossa Senhora e São José (grav. 14) e a Subida aos céus de Santa Teresa (grav. 16)
(ARRUDA; COELHO, 2004, p. 68).

Ainda neste espaço, no vão da porta que se abre para a igreja, dois anjos porta círios recordam as figuras de convite de
tamanho natural que se encontram na zona de recepção dos palácios, e as figuras dos eremitas que na portaria convidam 
a entrar e a fazer silêncio.

Segue-se a escadaria monumental, com um painel único organizando uma sucessão de episódios habilmente separados
entre si por elementos arquitectónicos ou naturais. A cada episódio corresponde uma legenda, esta escrita na horizontal
para facilitar a leitura ou saindo da boca das personagens. As representações, com excepção da primeira inferior,
acompanham a elevação da escadaria desenvolvendo-se de forma paralela.

Do lado esquerdo, conta-se a vida de São João Baptista que culmina, precisamente, no Baptismo de Cristo. Do lado
oposto, São João Evangelista, no que tem vindo a ser interpretado como uma homenagem a D. João V (ARRUDA; 
COELHO, 2004, p. 71).

No patamar superior, duas cartelas de cada lado estabelecem a divisão para uma temática que privilegia santos eremitas
e cartelas cujas legendas são, por vezes, diferentes.

Tal como na igreja, a pintura privilegia o contorno fino e quer as sombras quer os volumes são conseguidos através de
pinceladas finas e muito suaves, que deixam a marca do pincel. O contraste entre as zonas claras e escuras é menor,
embora os fundos escuros sejam muito pincelados. Os panejamentos mantêm o tratamento duro revelando, todavia,
algum movimento. Os rostos são bem desenhados, configurando uma tipologia muito própria dos trabalhos do Mestre P.
M.P., a quem se atribui esta obra. Acresce ainda a teatralidade de algumas cenas, conseguida através dos gestos e
expressões.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0001
B-H-R-aa/+-0023

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Os azulejos do átrio superior da escadaria foram pagos em 1725, num valor de 69.300 reis (ARRUDA, COELHO, 2004,
p. 35).
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Fotografias

01.01 - Anjo porta-círio 

01.03 - Milagre das pêras

01.04 - Santa Teresa e a visão da sua Coroação 03.01 - Perspectiva da escadaria do lado esquerdo

03.01.02 - Nascimento de São João Baptista 03.02.10 - DAMNATI BIBVNT MORTEM IN POTV, / NON
VERO IVSTVS.
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Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Assinada [05]
An.to deoliura Berd.ª / fecit

Pintor António de Oliveira Bernardes

315 - Primeira fundação
445 - Terramoto que destruíu edifícios primitivos
715 - Abandono definitivo do edifício e regresso à vida de anacoretas
1182 - Segunda fundação
Século XIV - Muitos privilégios e protecções
1400 - Terceira fundação num local mais sadio
1578 - Quarta fundação e ampliação do mosteiro. Conservam-se alguns espaços desta campanha de obras (casa do
lavabo – de profundis; refeitório; Sala das Eleições dos Padres Gerais) atribuída à acção de Nicolau de Frias e de Pero
Vaz Pereira, ambos arquitectos na esfera da Casa de Bragança (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 22)
1628 - Obra da chaminé da casa do fogo encomendada por D. Teodósio II a Jerónimo Rodrigues (ARRUDA, COELHO, 
2004, p. 23)
Século XVII, final - Nova campanha de obras no edifício e em especial na igreja, sacristia, escadaria de acesso aos 
dormitórios, claustro e jardins (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 23), que se pode subdividir em três períodos obedecentes
a um plano previamente traçado (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 24)
1740, até - Primeiro período: Campanha na igreja, sacristia, claustro, dormitório da serra, construção da Capela do Bispo
e escadaria de acesso aos dormitórios
1740 a 1760, décadas - Segundo período: Reforma da cobertura dos dormitórios, construção do jardim das Quatro
Estações, Portaria Nova e remodelação da anterior, Hospedaria dos Padres Gerais e Capítulo Novo
1760, década - Terceiro período: Jardins, cerca, e remodelação dos dormitórios do noviciado
1872 - Venda em hasta pública da Herdade da Serra de Ossa a D. Carolina Amélia Fernandes de Torres, casada com
Henrique Corrêa da Silva Leotte
1993 - Inauguração desta unidade hoteleira
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Campanhas decorativas 

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os oito painéis que revestem a antiga Capela do Bispo são envoltos por barras de enrolamentos de acantos, com rostos
alados nos cantos e, ao centro, quer inferior quer superiormente, cartela polilobada. No rodapé surge uma outra cartela
elíptica ladeada por anjos.

As cenas representadas são episódios retirados do Cântico dos Cânticos, cuja interpretação tem variado ao longo dos 
séculos, associando-se quer a Cristo e à Igreja, quer à Virgem Maria. A transcrição dos versículos e a indicação exacta
da sua localização (embora nem sempre presente) contribui para clarificar o sentido deste conjunto. O primeiro painel,
do lado esquerdo [01], revela o esposo e a esposa, em primeiro plano, de mãos dadas, numa imagem que é completada
pela transcrição “(...) corramos ao campo, passemos a noite sobre os cedros”. No painel seguinte [02] observa-se a
esposa a olhar para a vinha, com dois anjos sentados e duas figuras femininas atrás, lamentando-se “(...) e a minha
própria vinha não guardei”. Segue-se novamente os esposos de mãos dadas [03], com a esposa a olhar para trás, para as
três figuras femininas que se lhe dirigem, respondendo “O meu amado desceu ao seu jardim (...)”. Num jardim com
canteiros [04], a esposa desmaia de amor, sendo amparada pelas aias, que lhe oferecem flores “Sustentem-me com bolos
de passas, fortaleçam-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor”. No episódio seguinte [05], anjos músicos tocam
vários instrumentos musicais, dispondo-se em círculo em torno da esposa com uma pauta no colo, numa composição
plena de dinamismo “Estás sentada no meio dos jardins e os companheiros escutam a tua voz. Deixa-me também ouvir-
te”.

A esposa [06], numa paisagem campestre, é amparada pelas aias pois tem uma flecha no peito “(...) ferem-me: 
arrancam-me o véu que me cobre os guardas das muralhas”. Sentada à sombra de uma macieira [07], a esposa recebe
frutos do esposo, com as aias atrás de si “Anseio sentar-me à sua sombra, que o fruto é doce na minha boca”. Por fim
[08], surge a esposa novamente sentada, de mão dada ao esposo, de pé, e com as aias atrás, também sentadas
“madruguemos pelos vinhedos (...)”. Curiosamente, o último versículo é a sequência do primeiro, o que pode indiciar
que o programa se construiu num sentido circular, iniciando-se junto à porta de entrada, desenvolvendo-se em torno da
capela e terminando do lado oposto, junto à entrada.

Infelizmente, o estado de conservação do tecto não permite reconstitutir com maior exactidão o programa iconográfico,
mal se percebendo algumas das transcrições que ainda se mantêm, mas muito incompletas. O tema central seria um
concerto de Anjos músicos sob a luz do Espírito Santo e a Mitra papal, correspondente a Gregório XI, protector da
Ordem Portuguesa. Os anjos seguram litanias da Virgem que envolvem quatro representações – São João Baptista e São

1708 - Padre António Carvalho da Costa não menciona esta capela certamente por não estar ainda concluída
Século XVIII - Abóbada com pintura de brutesco
Século XVIII, primeira década - Construção da capela

Iconografia
01 [E]GRAEDIAMVR  IN AGRVM

Ct 7:11 Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum, commoremur in villis.
02 VINEAM MEAM […]ON CVSTODIVI.

Ct 1:5 Nolite me considerare quod fusca sim, quia decoloravit me sol. Filii matris meæ 
pugnaverunt contra me ; posuerunt me custodem in vineis : vineam meam non custodivi.

03 DESCENDI TINH[…] SVVM.
Ct 6:1 SPONSA. Dilectus meus descendit in hortum suum ad areolam aromatum, ut pascatur in
hortis, et lilia colligat.

04 TEMEFLORIBVS
Ct 2:5 Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore langueo.

05 AMICI AVSCVLTANT  TE
Ct 8:13 SPONSUS. Quæ habitas in hortis, amici auscultant  ; fac me audire vocem tuam. 

06 VVLNE RAVERVNT ME TVLERVNT OALIVM MEVM MIHI CVSTODES cant 5º
Ct 5:7 Invenerunt me custodes qui circumeunt civitatem ; percusserunt me, et vulneraverunt me. 
Tulerunt pallium meum mihi custodes murorum.

07 SVB VMBRA ILLIVS QVEM DESIDERAVERAM SEDI ET FRVCTVS EIVS DVLCIS GVTVRI 
MEO cant 2º
Ct 2:3 SPONSA. Sicut malus inter ligna silvarum, sic dilectus meus inter filios. Sub umbra illius
quem desideraveram sedi, et fructus ejus dulcis gutturi meo.

08 SVRGAMVS AD VINEAS
Ct 7:12 Mane surgamus ad vineas : videamus si floruit vinea, si flores fructus parturiunt, si 
floruerunt mala punica ; ibi dabo tibi ubera mea.
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João Evangelista, os emblemas da Ordem e de Portugal e o encontro de São Paulo e Santo Antão. O tecto, certamente 
pintado por um colaborador ou discípulo de António de Oliveira Bernardes (ARRUDA; COELHO, 2004, pp. 52-53), 
poderá relacionar-se com a figura do Bispo D. João de Castro, que aqui recolheu  em 1381 ou 1384. Falecido no
Convento de Vale de Flores, foi depois trasladado para a Serra d’Ossa, cuja igreja original deveria corresponder a esta
capela e onde terão sido depositados os restos mortais do Bispo que, depois da construção da igreja que hoje se conhece,
se passou a designar por capela do Bispo (IDEM, p. 52). O referido Bispo mediou ainda as relações entre os monges e o
papa Gregório XI, cujos atributos se observam também no tecto, pois foi este quem determinou que o Convento da Serra
d’Ossa fosse a casa mãe da Ordem (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 52).

A presença neste espaço de um programa azulejar dedicado ao Cântico dos Cânticos permanece ainda por esclarecer.

Assinados por António de Oliveira Bernardes, os painéis de azulejo revelam, no entanto, ligeiras dissonâncias entre si,
pois se na parede do lado esquerdo os brancos predominam e é visível uma pincelada em mancha, com contorno fino, a
par dos rostos característicos do mestre, muito pictóricos e de desenho sumário, em alguns painéis do lado oposto
verifica-se uma forma de pintar mais nervosa, com pinceladas duras, sobrepostas, muito riscadas e criando tonalidades
de azul mais escuro. Isto a par de uma maior pormenorização no desenho dos rostos e, em particular, dos olhos.

Por sua vez, as cercaduras foram realizadas por outro artista da oficina, recorrendo ao contorno e a uma pintura muito
contida.

O mesmo tema foi também pintado por António de Oliveira Bernardes, ou pela sua oficina, no coro baixo da Igreja de
Marvila, em Lisboa, mas apenas se repetem dois episódios cuja composição é relativamente semelhante (Ct 2, 3 e Ct 5,
7). Tal como já havia sido notado por Luísa Arruda, as vestes das personagens de Marvila são mais pormenorizadas, 
verificando-se ainda uma maior teatralidade nos gestos das figuras e nas composições, a par de uma maior organização
dos espaços ao ar livre, ajardinados por oposição aos da Serra d’Ossa, mais livres (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 58).

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0088
R-0065

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Igreja de Marvila, coro baixo > O tema é idêntico e há duas passagens que se repetem Ct 2, 3 e Ct 5, 7

Encomenda

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, “Convento de S. Paulo da Serra de Ossa”, Arte e Natureza - Actas das Conferências , Lisboa,
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2009, pp. 170-176.
- ARRUDA, Luísa; COELHO, Teresa Campos, Convento de S. Paulo de Serra de Ossa, Lisboa, Edições Inapa, 2004.
- BRANCO, Manuel; NUNES, Castro, “Convento de São Paulo/Convento da Serra d’Ossa”, n.º IPA PT040710020006, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994. URL: 
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
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Esquema de plantas ou alçados
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Fotografias

01 - [E]GRAEDIAMVR  IN AGRVM 03 - DESCENDI TINH[…] SVVM.

03 - Pormenor 04 - Pormenor

05 - Perspectiva geral

05 - Pormenor
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Fotografias

06 - Pormenor 06 - Pprmenor

08 - SVRGAMVS AD VINEAS
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Datação

1715-1725
[ESPANCA, 1975, p. 317; ARRUDA; COELHO, 2004, p. 72 e 76]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída?
Pintor António de Oliveira Bernardes

Mestre P.M.P. ou colaborador [ARRUDA; COELHO, 2004, p. 72]

315 - Primeira fundação
4465 - Terramoto que destruíu edifícios primitivos
715 - Abandono definitivo do edifício e regresso à vida de anacoretas
1182 - Segunda fundação
Século XIV - Muitos privilégios e protecções
1400 - Terceira fundação num local mais sadio
1578 - Quarta fundação e ampliação do mosteiro. Conservam-se alguns espaços desta campanha de obras (casa do
lavabo – de profundis; refeitório; Sala das Eleições dos Padres Gerais) atribuída à acção de Nicolau de Frias e de Pero 
Vaz Pereira, ambos arquitectos na esfera da Casa de Bragança (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 22)
1628 - Obra da chaminé da casa do fogo encomendada por D. Teodósio II a Jerónimo Rodrigues (ARRUDA, COELHO, 
2004, p. 23)
Século XVII, final - Nova campanha de obras no edifício e em especial na igreja, sacristia, escadaria de acesso aos 
dormitórios, claustro e jardins (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 23), que se pode subdividir em três períodos obedecentes
a um plano previamente traçado (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 24)
1740, até - Primeiro período: Campanha na igreja, sacristia, claustro, dormitório da serra, construção da Capela do Bispo 
e escadaria de acesso aos dormitórios
1740 a 1760, décadas  - Segundo período: Reforma da cobertura dos dormitórios, construção do jardim das Quatro
Estações, Portaria Nova e remodelação da anterior, Hospedaria dos Padres Gerais e Capítulo Novo
1760, década - Terceiro período: Jardins, cerca, e remodelação dos dormitórios do noviciado
1872 - Venda em hasta pública da Herdade da Serra de Ossa a D. Carolina Amélia Fernandes de Torres, casada com
Henrique Corrêa da Silva Leotte
1993 - Inauguração desta unidade hoteleira

Iconografia
01 São Paulo eremita

PAVLVS EREMITARVM  / MAGISTER / OMNEM IBIDEM IN ORATIO / NIBVS 
DUXITAETATEM / EXCIVO HIERONIMO 

02 Santo Antão
S. ANTONIVS.
HOSTIS HVMANI GENERIS VA / RIIS TENTATIONIBVS AGGREDI / TVR, QVAS ORATIONE 
VINCEBAT / Ex Diuo Athanasio.
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átrio superior

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O átrio superior serve, também ele, de espaço de distribuição e de acesso à escadaria, ao coro alto e ao corredor do
Dormitório da Carreira. Aqui estão representados santos eremitas como São Paulo, Santo Antão e Santo Arsénio, para
além de eremitas não identificados e, no vão da janela, um episódio com uma luta entre animais fantásticos e um gamo.

Se a cercadura se mantém idêntica à dos espaços associados à escadaria e à portaria conventual, a forma de pintar e
conceber as composições surge um pouco diferente do que se observa nos painéis atribuídos a P.M.P., embora se
observem inúmeros pontos de contacto. Os fundos escuros ou as sombras apresentam as mesmas pinceladas marcadas
mas agora muito mais vigorosas e por vezes pouco ordenadas, afastando-se da delicadeza de P.M.P. Já os panejamentos
e figuras com contorno inscrevem-se nas características do Mestre, embora alguns rostos mais pictóricos do que
desenhados recordem as técnicas empregues pelos Bernardes. Observam-se ainda mais borrões, denunciando uma
pintura gestual e pouco contida que, uma vez mais, se afasta da contenção habitual de P.M.P.. Assim, é possível que
para este espaço tenha sido contratado um pintor muito próximo do Mestre, possivelmente um seu colaborador ou
discípulo que revela, ainda, grandes afinidades com a oficina dos Bernardes (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 72).

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0001

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria
B-H-R-ea/+-0004

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Os azulejos do átrio superior da escadaria foram pagos em 1725, num valor de 69.300 reis (ARRUDA, COELHO, 2004,
p. 35).

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, “Convento de S. Paulo da Serra de Ossa”, Arte e Natureza - Actas das Conferências , Lisboa,
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2009, pp. 170-176.
- ARRUDA, Luísa; COELHO, Teresa Campos, Convento de S. Paulo de Serra de Ossa, Lisboa, Edições Inapa, 2004.
- BRANCO, Manuel; NUNES, Castro, “Convento de São Paulo/Convento da Serra d’Ossa”, n.º IPA PT040710020006, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994. URL: 
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.

03 Árvore
04 Eremitas a ler
05 Animais fantásticos
06 Árvore
07 Santo Arsénio

ARSENI, FVGE HOMINES ET SALVABERIS
DOMINI DIRE GEME ADSALVTEM

08 Dois corações
 IN DEO

09 Dois corações num turíbulo
SVA VIATHVRA DEO
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Fotografias

02 - Santo Antão 05 - Animais fantásticos

07 - Santo Arsénio
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
Igreja [nave e subcoro]

Datação

1714
[Datada - sub-coro [01.01]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [houve um azulejo desaparecido, de origem desconhecida, em que a obra era assinada]
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [ARRUDA; COELHO, 2004, p. 35]

1737-1740 - Conclusão do tecto da capela-mor, já perspectivado

315 - Primeira fundação
445 - Terramoto que destruíu edifícios primitivos
715 - Abandono definitivo do edifício e regresso à vida de anacoretas
1182 - Segunda fundação
Século XIV - Muitos privilégios e protecções
1400 - Terceira fundação num local mais sadio
1578 - Quarta fundação e ampliação do mosteiro. Conservam-se alguns espaços desta campanha de obras (casa do
lavabo – de profundis; refeitório; Sala das Eleições dos Padres Gerais) atribuída à acção de Nicolau de Frias e de Pero
Vaz Pereira, ambos arquitectos na esfera da Casa de Bragança (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 22)
1628 - Obra da chaminé da casa do fogo encomendada por D. Teodósio II a Jerónimo Rodrigues (ARRUDA, COELHO, 
2004, p. 23)
Século XVII, final - Nova campanha de obras no edifício e em especial na igreja, sacristia, escadaria de acesso aos
dormitórios, claustro e jardins (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 23), que se pode subdividir em três períodos obedecentes
a um plano previamente traçado (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 24)
1740, até - Primeiro período: Campanha na igreja, sacristia, claustro, dormitório da serra, construção da Capela do Bispo
e escadaria de acesso aos dormitórios
1740 a 1760, décadas - Segundo período: Reforma da cobertura dos dormitórios, construção do jardim das Quatro
Estações, Portaria Nova e remodelação da anterior, Hospedaria dos Padres Gerais e Capítulo Novo
1760, década - Terceiro período: Jardins, cerca, e remodelação dos dormitórios do noviciado
1872 - Venda em hasta pública da Herdade da Serra de Ossa a D. Carolina Amélia Fernandes de Torres, casada com
Henrique Corrêa da Silva Leotte
1993 - Inauguração desta unidade hoteleira

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228; IDEM, 2009, p. 130]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]

1766-1670 - Reforma da igreja, sagrada em 1 de Setembro de 1798
Século XVII - Século XVIII - Pintura mural do altar-mor e brutescos a têmpera na abóbada da nave
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Igreja [nave e subcoro]

Iconografia
01
  01.01

02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
    02.01.04
    02.01.05
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03

    02.02.04
    02.02.05
    02.02.06
    02.02.07

  02.03
    02.03.01
    02.03.02

Sub-coro
Parede fundeira com a representação da Justiça e Esperança [lado do Evangelho] e da
Prudência e Caridade [lado da Epístola]
Nave
Lado do Evangelho
Tronco
São Mateus
Bispo que enfrenta dragão no deserto (Santo Agostinho?)
São Lucas
INTER SPINAS QVI= / ESCIT.
Lado da Epístola
Tronco
São João Evangelista
Admissão de Santo António em Monte Paolo, em Itália, em 1222-24
ANTONIVS IN MONTE SANCT PAVLI
Janela fingida
Santo eremita
São Marcos
Identificação do santo com os símbolos do martírio
CHRISTI MARTYRIA PORTAT
Enjuntas do arco do coro
Lado do Evangelho - Anjo com coroa de flores
Lado da Epístola - Anjo com coroa de flores
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
Igreja [nave e subcoro]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A igreja do convento, de nave única com altares laterais pouco profundos, transepto inscrito e capela-mor alongada 
segue modelos jesuíticos que se repetem em outras igrejas da Ordem, como é o caso da de Portel (ARRUDA; 
COELHO, 2002, p. 33). Para além do património integrado que ainda se observa, caso da pintura mural a imitar um
retábulo de estilo nacional na capela-mor, a pintura dos tectos e os próprios azulejos, nada resta do equipamento original
do templo, que incluía, de acordo com os relatos conhecidos, a talha dourada dos retábulos laterais e sanefas, um púlpito
e um órgão (ARRUDA; COELHO, 2002, p. 34). O estado de conservação não permite perceber o programa 
iconográfico do tecto da nave, certamente relacionado de forma directa com os azulejos, excepto que o medalhão central
exibe uma representação de Nossa Senhora [?] e que o outro medalhão, sobre o coro alto, apresenta a figura de Cristo
ajoelhado, a rezar, configurando, talvez, o episódio de Jesus no Horto. No sub-coro, o remate do arco revela um 
medalhão circular com o símbolo da Ordem e as quinas de Portugal.

Regressando aos azulejos, estes ocupam os panos murários da nave, até ao coro [é possível que originalmente o
revestimento se prolongasse pelo coro], integrando e adaptando-se com grande eficácia à arquitectura pré-existente, com
os quadros de maiores dimensões a ocupar o espaço superior ao nível das janelas e as representações dos quatro
evangelistas nas enjuntas dos arcos dos altares. Os painéis e as arquitecturas  são envoltos por uma barra de
enrolamentos de acanto, e cada painel apresenta uma moldura de folhas de acanto. O programa estrutura-se em função
dos quatro episódios da Vida de Santo António e dos quatro Evangelistas, a que acresce um eremita e painéis mais
reduzidos preenchidos com troncos de árvores.

Neste conjunto, a pintura privilegia o contorno fino e, quer as sombras, quer os volumes, são conseguidos através de
pinceladas finas e muito suaves, que deixam a marca do pincel. Observa-se um grande contraste entre as zonas claras e
escuras, e os panejamentos tratados de forma dura revelam, todavia, muito movimento. Os rostos são bem desenhados,
configurando uma tipologia muito própria dos trabalhos do Mestre P.M.P., a quem se atribui esta obra.

Todas estas características e, em particular o recurso à técnica do claro-escuro quase próximo da técnica da gravura,
estão presentes de forma muito mais acentuada na parede fundeira do templo, onde se abre a porta principal. Este
grandioso painel organiza-se à maneira de um arco triunfal efémero, cuja decoração recorda os arcos da entrada e do
casamento de D. Maria Sofia Isabel de Neuburgo com D. Pedro II (ARRUDA; COELHO, 2002, p. 38). Ampliando a 
arquitectura do portal através de elementos arquitectónicos fingidos como pilastras de capitel jónico e dórico, volutas e
atlantes, os azulejos criam uma estrutura fingida de grande cenografia, que culmina com o panejamento recolhido
superiormente,  sugerindo que a cortina foi recolhida no instante em que o observador vê o portal. Anjos a segurar
grinaldas e cornucópias de flores, vasos de flores ocupam o espaço, fazendo destacar quatro virtudes, duas laterais, a
Prudência e a Justiça, e duas sobre o portal, a Caridade e a Esperança. Ao centro, o emblema da Ordem.

Muito embora o conjunto esteja atribuído ao Mestre P.M.P. não deixa de ser interessante verificar a proximidade entre
estes modelos e aqueles que foram recorrentemente utilizados por António de Oliveira Bernardes e sua oficina. No caso
da Justiça, por exemplo, a semelhança é tal que até os pormenores do braço da virtude são exactamente iguais ao do
Santuário dos Remédios, em Peniche (1715-1720).

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0022
B-HV-R-ea/+-0015

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios > Virtudes, em especial a Justiça

Encomenda

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, “Convento de S. Paulo da Serra de Ossa”, Arte e Natureza - Actas das Conferências, Lisboa,
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2009, pp. 170-176.
- BRANCO, Manuel; NUNES, Castro, “Convento de São Paulo/Convento da Serra d’Ossa”, n.º IPA PT040710020006, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994. URL: 
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
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- MECO, José, “Azulejos de Policarpo de Oliveira Bernardes no Convento da Serra de Ossa”, Azulejo, Lisboa, MNAz,
n.º 1, 1991, pp. 44-52.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
Igreja [nave e subcoro]
Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
Igreja [nave e subcoro]
Fotografias

00 - Vista geral da igreja a partir do coro alto
01 - Sub-coro

01 - Sub-coro [data]

01 - Sub-coro, Caridade

01 - Sub-coro, Esperança 01 - Sub-coro, Justiça
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Fotografias

02.01.02 - Bispo que enfrenta dragão no deserto (Santo 
Agostinho?)

02.02.01 - São João Evangelista

02.02.02 - Admissão de Santo António em Monte Paolo

02.02.04 - Janela fingida

02.02.05 - Santo eremita 02.02.07 - Identificação do santo com os símbolos do martírio
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
portaria

Datação

1710, c. de
[ARRUDA; COELHO, 2004, p. 44]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [ARRUDA; COELHO, 2004, p. 46]

1769 - Pavimento de xadrês em mármore branco e preto, altar em talha e painéis pintados por um artista do Redondo,
actualmente desaparecidos (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 43)

315 - Primeira fundação
445 - Terramoto que destruíu edifícios primitivos
715 - Abandono definitivo do edifício e regresso à vida de anacoretas
1182 - Segunda fundação
Século XIV - Muitos privilégios e protecções
1400 - Terceira fundação num local mais sadio
1578 - Quarta fundação e ampliação do mosteiro. Conservam-se alguns espaços desta campanha de obras (casa do
lavabo – de profundis; refeitório; Sala das Eleições dos Padres Gerais) atribuída à acção de Nicolau de Frias e de Pero
Vaz Pereira, ambos arquitectos na esfera da Casa de Bragança (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 22)
1628 - Obra da chaminé da casa do fogo encomendada por D. Teodósio II a Jerónimo Rodrigues (ARRUDA, COELHO, 
2004, p. 23)
Século XVII, final - Nova campanha de obras no edifício e em especial na igreja, sacristia, escadaria de acesso aos
dormitórios, claustro e jardins (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 23), que se pode subdividir em três períodos obedecentes
a um plano previamente traçado (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 24)
1740, até - Primeiro período: Campanha na igreja, sacristia, claustro, dormitório da serra, construção da Capela do Bispo
e escadaria de acesso aos dormitórios
1740 a 1760, décadas  - Segundo período: Reforma da cobertura dos dormitórios, construção do jardim das Quatro
Estações, Portaria Nova e remodelação da anterior, Hospedaria dos Padres Gerais e Capítulo Novo
1760, década - Terceiro período: Jardins, cerca, e remodelação dos dormitórios do noviciado
1872 - Venda em hasta pública da Herdade da Serra de Ossa a D. Carolina Amélia Fernandes de Torres, casada com
Henrique Corrêa da Silva Leotte
1993 - Inauguração desta unidade hoteleira

Iconografia
01 VENIT
02 Alegoria ao refundador do Convento D. Fernão de Annes

HIC SECVRIVS AB HOSTE
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
portaria

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A Portaria de um convento tem a mesma função do átrio nos palácios, um espaço de recepção, onde se exibiam retratos 
da família aqui substituídos pelos frades mais santos (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 43). De acordo com a leitura de
Luísa Arruda e Teresa Campos Coelho, os temas seleccionados para este espaço inscrevem-se num programa 
iconográfico que ilustra a coincidência da fundação do Convento e da Fundação da nacionalidade, afirmando a 
antiguidade da casa como suporte do poder régio (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 43).

Assim, no vão da porta, um frade, em jeito de figura de convite, convida precisamente a entrar, com as palavras VENIT
projectadas, de forma invertida, da sua boca. Seguem-se dois monges a conversar junto à entrada de um imponente
edifício, sendo guiados por duas pombas. No painel seguinte, apenas a área à direita parece contemporânea do restante
conjunto. Na verdade, o monge ou eremita sentado, num cenário natural, junto a uma cruz e caveira, a par de outros dois
do lado oposto, sugerem uma forma de pintar mais próxima da denominada Grande Produção Joanina, com tonalidade
mais esbatidas e um azul muito diferente. Na sequência deste, e evidenciando ainda mais este contraste, surge a
Trasladação do corpo de Frei Domingos da Caridade, onde ressalta o dinamismo do grupo de figuras que rodeiam o
esquife. O painel termina com nova representação de eremitas, mas de produção diferenciada. Este género de produção
repete-se no painel seguinte, tal como na parece subsequente, ladeando um painel central com a representação de uma
fonte, mas todo ele com azulejos trocados.

Na outra parede, o painel tem início com parte de outro posterior, observando-se depois o interior da cela de um monge,
que reza ajoelhado numa nuvem. Do céu uma estrela com legenda: IN MOTTU IMMOBILLIS. A legenda inferior
esclarece que a figura é o Venerando Padre Frei Amador da Cruz que, de acordo com a legenda da estrela, teria o dom
da levitação (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 46). O cuidado na caracterização dos interiores denuncia, de acordo com
Luísa Arruda, (...) a importância do frade na hierarquia da Congregação, um Reitor do Colégio de São Paulo, na
Universidade de Évora” (ARRUDA; COELHO, 2004, p. 47).

No mesmo painel, mas já num cenário exterior, figura Frei Pedro do Anjo e, separado por árvores, Frei João de Santa
Maria oferecendo pães aos pobres e aleijados. Segue-se um painel reduzido, com três figuras masculinas que poderiam
estar na continuidade da cena de Frei João e, por fim, novamente no vão da porta, um monge pede SILENTIO. 

O sentido da frase no “convite” de entrada, a par da cena inicial referindo-se à refundação do convento, permite supor
que a ordem pela qual o conjunto de azulejos deveria ser lido é da esquerda para a direita, terminando novamente na
porta. Em todo o caso, faltam muitos azulejos para que se possa compreender integralmente o programa.

Se, como referimos, a pintura nem sempre é homogénea, observando-se partes de painéis ou painéis inteiros de época
diferenciada, as cercaduras parecem coerentes entre si, apresentando a mesma tipologia embora as tonalidades e as
características pictóricas possam por vezes ser bastante dissonantes.

Observa-se algum contorno mas também uma pintura em mancha, riscada e com pinceladas sobrepostas e dinâmicas.
Nota-se grande expressividade e teatralidade nos gestos e nos grupos de figuras. Os rostos podem ser apenas esboçados
ou muito pormenorizados em relação aos olhos, barbas e feições, daí resultando uma densidade psicológica pouco
vulgar.

As guarnições são idênticas às da Portaria de um outro convento da Ordem, o de Lisboa, com excepção dos leões, o que
se deve ao facto dos painéis da capital serem menos extensos. Em Lisboa, estas guarnições foram atribuídas ao Mestre
P.M.P., que se pensa ter assegurado, na Serra d’Ossa, também a parte figurativa, numa atribuição que implica, todavia,
grandes reservas.

03 Trasladação do corpo incorrupto do Venerando Padre Frei Domingos da Caridade
EXTINCTA LVCE SVPERSTES
V.P. FR DOMINICVS A CHARITATE
ET MORTVS BENEOLET

04 Dois monges
05 Monge a rezar
06 Fonte
07 Eremitas
08 A cela do Venerando Padre Frei Amador da Cruz, Frei Pedro do Anjo, Frei João de Santa Maria

IN MOTV IMMOBILIS
V. P. FR. AMATOR ACRVÇE
DVLÇE. DINE. CAPIO
V. PETRVS AB ANGELO
V. FR. IOANNES A STA MA/RIA
SE EXHAVBIT EGENTI

09 Três figuras
10 SILEN TIO
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Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0001

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria
B-H-R-ea/+-0004

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, átrio superior

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, “Convento de S. Paulo da Serra de Ossa”, Arte e Natureza - Actas das Conferências , Lisboa,
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2009, pp. 170-176.
- ARRUDA, Luísa; COELHO, Teresa Campos, Convento de S. Paulo de Serra de Ossa, Lisboa, Edições Inapa, 2004.
- BRANCO, Manuel; NUNES, Castro, “Convento de São Paulo/Convento da Serra d’Ossa”, n.º IPA PT040710020006, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
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portaria
Fotografias

01 - VENIT 02 - Alegoria ao refundador do Convento D. Fernão de Annes

03 - Trasladação do corpo incorrupto do Venerando Padre Frei
Domingos da Caridade

04 - Dois monges

06 - Fonte
08 - A cela do Venerando Padre Frei Amador da Cruz
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portaria
Fotografias

08 - Frei João de Santa Maria

08 - Frei Pedro do Anjo

10 - Silêncio
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
Sala do Noviciado [capela de Nossa Senhora da Conceição]

Datação

1696-1700
[ARRUDA; COELHO, 2004, p. 77]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [ARRUDA; COELHO, 2004, p. 77]

1800 - Havia pinturas de brutesco, descritas por Carvalho da Costa, atribuíveis à oficina de Gabriel del Barco

315 - Primeira fundação
445 - Terramoto que destruíu edifícios primitivos
715 - Abandono definitivo do edifício e regresso à vida de anacoretas
1182 - Segunda fundação
Século XIV - Muitos privilégios e protecções
1400 - Terceira fundação num local mais sadio
1578 - Quarta fundação e ampliação do mosteiro. Conservam-se alguns espaços desta campanha de obras (casa do
lavabo – de profundis; refeitório; Sala das Eleições dos Padres Gerais) atribuída à acção de Nicolau de Frias e de Pero
Vaz Pereira, ambos arquitectos na esfera da Casa de Bragança (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 22)
1628 - Obra da chaminé da casa do fogo encomendada por D. Teodósio II a Jerónimo Rodrigues (ARRUDA, COELHO, 
2004, p. 23)
Século XVII, final - Nova campanha de obras no edifício e em especial na igreja, sacristia, escadaria de acesso aos
dormitórios, claustro e jardins (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 23), que se pode subdividir em três períodos obedecentes
a um plano previamente traçado (ARRUDA, COELHO, 2004, p. 24)
1740, até - Primeiro período: Campanha na igreja, sacristia, claustro, dormitório da serra, construção da Capela do Bispo
e escadaria de acesso aos dormitórios
1740 a 1760, décadas - Segundo período: Reforma da cobertura dos dormitórios, construção do jardim das Quatro
Estações, Portaria Nova e remodelação da anterior, Hospedaria dos Padres Gerais e Capítulo Novo
1760, década - Terceiro período: Jardins, cerca, e remodelação dos dormitórios do noviciado
1872 - Venda em hasta pública da Herdade da Serra de Ossa a D. Carolina Amélia Fernandes de Torres, casada com
Henrique Corrêa da Silva Leotte
1993 - Inauguração desta unidade hoteleira

Gabriel del Barco [ESPANCA, inventário zona sul verificar
Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 64; IDEM, 1989 [1985], p. 45; IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216; IDEM,
2009, p. 126]
Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 124]

Anterior a 1700 - O Padre António Carvalho da Costa [1706-13, pp. 454-455] descreve a capela afirmando que está
“muito bem azulejada”, sendo esta a única referência a azulejos no convento. Seria talvez a única área azulejada à
época.
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
Sala do Noviciado [capela de Nossa Senhora da Conceição]

Iconografia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Rodapé com meninos
Menino com dedo junto à boca
Rodapé com meninos
Rodapé com meninos
Santa Maria Madalena
Rodapé com meninos
Painel muito deteriorado ao qual falta a zona central
Rodapé com meninos
Lavabo
Rodapé com meninos
Rodapé com meninos
Rodapé com meninos
Santo Antão eremita
Menino com cesto de frutos
Rodapé com meninos
Rodapé com meninos
Anjo com cruz
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
Sala do Noviciado [capela de Nossa Senhora da Conceição]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Do conjunto azulejar original pouco resta, para além dos rodapés. Os únicos dois painéis completos, ainda que
deteriorados, representam Santo Antão no deserto e Santa Maria Madalena, deduzindo-se que o programa iconográfico 
previligiava, talvez, santos eremitas. Para além do menino que transporta símbolos da Paixão [02], os restantes exibem
cestos de flores e frutos, tocam instrumentos musicais, estão sentados ou lutam entre si, sendo difícil atribuir-lhes um
significado iconográfico. Por sua vez, os vestígios de pintura no tecto surgem apenas na capela-mor, representando em 
cartelas quadradas algumas das litanias da Virgem - torre, espelho e escada e pórtico - associando-se assim à dedicação
da capela a Nossa Senhora da Conceição. 

A pintura é muito expressiva, recorrendo de forma constante à pincelada em traços paralelos que confere aos painéis um
grande dinamismo, não deixando de recordar pinturas de van Gogh, tal a dinâmica alcançada, e de que é melhor
exemplo o painel de Santa Maria Madalena. Os rostos são muito expressivos, apesar de rudes, e as barras apresentam
enrolamentos de acanto comuns.

A aproximação à obra de Gabriel del Barco é evidente, não apenas pelas características pictóricas do conjunto, mas
também pelo recurso a modelos já empregues noutros trabalhos, caso do sátiro no painel de Santo Antão que se repete 
na capela-mor da Igreja de São Bartolomeu da Charneca, em Lisboa, ou dos meninos do rodapé, que se observam, ainda
que em associações diferenciadas, na Igreja do antigo Convento dos Lóios de Arraiolos e na Igreja da Madre de Deus, 
em Lisboa. Curiosamente, a representação dos meninos a despejar um cesto de frutas [03] repete-se em ambos os
conjuntos, mas encontra-se mais próximo da Madre de Deus do que dos Lóios, obra assinada e datada de 1700.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0048
R-0006

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios > Rodapé com meninos a brincar: menino a deitar água e menino com 
cesto de flores [01.01.09] - [12]; meninos com cestos de frutas [02.01.01] - [03]
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Rodapé com meninos a brincar
- Lisboa - Igreja da Madre de Deus, parte do rodapé > Rodapé com meninos a brincar: meninos com cestos de frutas
[03]; menino a deitar água e menino com cesto de flores  [12]
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor > Sátiro do painel de São Antão eremita 
[01.01] - [13]
- Lisboa, Igreja do Convento dos Cardais > Meninos da capela-mor são iguais  [Jan van Oort, c. 1688]

Encomenda

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, “Convento de S. Paulo da Serra de Ossa”, Arte e Natureza - Actas das Conferências, Lisboa,
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2009, pp. 170-176.
- ARRUDA, Luísa; COELHO, Teresa Campos, Convento de S. Paulo de Serra de Ossa, Lisboa, Edições Inapa, 2004.
- BRANCO, Manuel; NUNES, Castro, “Convento de São Paulo/Convento da Serra d’Ossa”, n.º IPA PT040710020006, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994. URL: 
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- COSTA, António Carvalho da, padre, Corografia Portuguesa, Lisboa, 1712.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
Sala do Noviciado [capela de Nossa Senhora da Conceição] 
Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da antiga capela
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Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa,
Sala do Noviciado [capela de Nossa Senhora da Conceição] 
Fotografias

03 - Rodapé com meninos

03 - Rodapé com meninos, pormenor

05 - Santa eremita, pormenor 07 e 08 - Rodapé com meninos e Lavabo

12 - Rodapé com meninos, pormenor 12 e 13 - Rodapé com meninos e Santo Antão eremita
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Aldeia de Irmãos [Azeitão] - Quinta da Conceição

Datação

1715, c. de, ou posteriores a 1725
[Sagração da capela, mas as caracterísitcas técnicas e estilísticas apontam para mais tarde - SIMÕES, 1979, p. 379] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
De acordo com a descrição de Santos Simões, os rodapés de três azulejos de altura de figura avulsa eram interrompidos,
no salão nobre, por painéis heráldicos, possivelmente com brasões  da família Cramer que, no início do século XVIII era 
proprietária do imóvel: “(...) na parede do lado sul o brasão tem um castelo e três torres e, na parede do lado norte, o
campo apresenta três carneiros” (SIMÕES, 1979, p. ).

Na capela, mandada construir por António Cramer e sua mulher, Catarina Sofia Van Zeller, consagrada em 1715 
[conforme inscrição exterior], existia um silhar de oito azulejos de altura dividido em quatro painéis com cercadura de
folhagem alusivos à vida de Santa Catarina e de Santo António, os santos homónimos do casal. O frontal exibia
medalhão central com Nossa Senhora da Conceição e o Padre Eterno. Todos estes painéis foram roubados da casa,
apenas subsistindo dois in situ e outros que o actual proprietário retirou para preservar.

O que representa o Sermão de Santo António aos peixes revela aspectos muito específicos que têm vindo a ser
associados ao Mestre P.M.P., em particular a caracterização dos rostos, entre os quais se destaca o de Santo António que
figura entre a tipologia mais comum do pintor. Os das restantes figuras encontram-se também na sua obra. É notório o 
recurso ao contorno contido com aguada e a uma pincelada por vezes manchada ou com a marca do pincel. Os peixes
são apenas apontados e pouco definidos assim como as arquitecturas que servem de pano de fundo.

Características Particulares

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 379]

Século XVIII, início - Propriedade de António Cramer, um holandês industrial de pólvora, que era comissário geral da 
Holanda em Lisboa e encarregado dos negócios das Províncias Unidas e da Bélgica

Iconografia
01 Casa / sala principal
02 Capela
  02.01 Ave
  02.02 Sermão de Santo António aos peixes
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Aldeia de Irmãos [Azeitão] - Quinta da Conceição

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0110

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ESTADÃO, Luísa, “Quinta da Conceição”, n.º IPA PT031512040118, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em Março de 
2011.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- STOOP, Anne de, Quintas e palácios nos arredores de Lisboa, Lisboa, 1986.
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Aldeia de Irmãos [Azeitão] - Quinta da Conceição

Fotografias

01 - Casa, sala principal sem azulejos 02 - Vista geral da capela, antes de os azulejos terem sido
roubados [fotografia de Maurício Abreu, in  STOOP, 1999, p.
345]

02.01 - Ave 02.02 - Sermão de Santo António aos peixes

02.02 - Sermão de Santo António aos peixes, pormenor 02.02 - Sermão de Santo António aos peixes, pormenor
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Aljustrel - Igreja Matriz do Salvador, capela-mor e capela lateral, frontais de altar

Datação

1685, c. de
[MECO, 1979 b), p. 62]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Os painéis foram restaurados na Fábrica de Cerâmica de Santana em 1954 (SIMÕES, 1997, p. 230), época em que terão
sido aplicados (IHRU, IPA n.º PT040201010006).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O frontal de altar da capela-mor, de intensa policromia, é composto por sanefa e sebastos com franjas, e pano, ao centro
do qual surge uma cartela com a representação, em tons de azul e branco, do Salvador do Mundo. A sanefa e os sebastos
apresentam uma sucessão de folhas e flores por entre as quais se encontram, penduradas, figuras infantis aladas a 
brincar. Nos sebastos estão numa posição vertical enquanto na sanefa estão deitados. Neste último caso, a composição
converge, ao centro, numa máscara.

O pano pode ser dividido em duas parte, pois a zona inferior é ocupada por um friso de fundo azul e de remate superior
ondulado, onde se representam diversos animais por entre elementos vegetalistas. No campo observam-se enrolamentos
de folhagem sobre os quais meninos anjos com aves se deitam, sentam ou apoiam.

Ao centro, a cartela rematada por concha, apoia-se em duas esfíngies. No seu interior, a azul e branco, e por entre
nuvens, surge a imagem do Salvador do Mundo.  A pintura é muito expressiva, recorrendo a um traço sumário mas
delicado. O azulejo do canto superior esquerdo foi substituído ou objecto de uma intervenção, pois a pintura encontra-se
muito sumida, mal se percebendo a mão de Jesus no gesto de benção.

O frontal da capela lateral, com a mesma estrutura do anterior e motivos muito semelhantes, exibe flores e frutos na
sanefa e sebastos com franjas. O motivo central da sanefa é um sol envolto por uma coroa de folhas. No pano mantém-
se o friso inferior com animais, mas agora sobre fundo roxo. No pano, sem cartela central, os enrolamentos de acanto
são de maiores dimensões exibindo, apenas, dois anjos meninos que se balouçam e nos enrolamentos das extremidades.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 92; IDEM, 1979 b), p. 62]

Século XVIII, primeira metade - Edificação do templo

Iconografia
01 Capela-mor
  01.01 Frontal de altar com cartela representando o Salvador do Mundo
02 Capela lateral
  02.01 Frontal de altar com motivos vegetalistas
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Aljustrel - Igreja Matriz do Salvador, capela-mor e capela lateral, frontais de altar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FALCÃO, José; PEREIRA, Ricardo, “Igreja Matriz de Aljustrel”, n.º IPA PT040201010006, Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1996 . URL: www.monumentos.pt,
consultado em Outubro de 2009. 
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
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Aljustrel - Igreja Matriz do Salvador, capela-mor e capela lateral, frontais de altar

Fotografias

01.01 - Cartela com representação do Salvador do Mundo 01.01 - Frontal de altar, pormenor

02.01 - Frontal de altar com motivos vegetalistas
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Almada - Casa da Cerca, capela

Datação

1720-1725
[SIMÕES, 1979, p. 362]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 362]

1761 - Data na porta de acesso ao miradouro que poderá balizar a época de construção da casa
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Almada - Casa da Cerca, capela

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
  01.03
    01.03.01
    01.03.02
02
  02.01
    02.01.01
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03

Nave
Lado do Evangelho
Adoração dos Pastores
Adoração dos Magos
Lado da Epístola
Anunciação
Visitação
Parede fundeira
Rosa
Lírio
Capela-mor
Lado do Evangelho
São Francisco
Lado da Epístola
Frontal de altar com espelho
Calvário
Santo António
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Almada - Casa da Cerca, capela

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A história do edifício é ainda pouco clara, mas pensa-se que não estaria construído antes de 1755, facto que nos coloca
alguns problemas em relação aos azulejos e à sua proveniência. Sabe-se que o tecto da capela é originário de uma outra
quinta em Almada, a Quinta do Pombal, à época pertencente à família Teotónio Pereira, mas sobre o revestimento
azulejar da capela não há qualquer informação. É possível que a designação de Cerca se relacione com o vizinho
Convento de São Paulo, hoje seminário, mas os azulejos aí existentes são provenientes de outros espaços religiosos, não
sendo possível estabelecer qualquer paralelo [ver ficha respectiva]. 

Se os painéis dos vãos das janelas podem testemunhar dificuldades de adaptação ao espaço, os painéis figurativos de 
maiores dimensões parecem ter sido concebidos para este local, apenas se percebendo uma alteração nas fiadas verticais
do painel da Adoração dos Magos, claramente dissonantes. A mesma correcção na aplicação mantém-se  em relação a 
Santo António e a São Francisco ou até mesmo no que diz respeito ao frontal de altar. A excepção é o Calvário,
claramente adaptado ao nicho em que hoje se encontra.

Todo o conjunto é envolto por barras de enrolamentos de acanto, com leões e anjos entrelaçados e, ao centro, uma
cartela ornamental. Nas fiadas verticais, observam-se anjos com um vaso de flores à cabeça, sentados sobre volutas que,
por sua vez, estão assentes num leão.

As cenas figurativas estão agrupadas duas a duas no mesmo painel, e divididas por elementos arquitectónicos ou por 
desníveis e cenários da própria paisagem. Seguindo uma leitura cronológica, a primeira cena, Anunciação, é a do lado
da Epístola junto à porta, prolongando-se pela Visitação e continuando o programa na Adoração dos Pastores, do lado
oposto e junto à entrada e terminando com a Adoração dos Magos. É um percurso pouco comum, razão pela qual se
pode pensar numa aplicação  não original. As cartelas de volutas e anjos onde as litanias da Virgem se inscrevem, bem
como o frontal e o Calvário (com cercadura diferente),  parecem cronologicamente mais avançadas em relação ao
restante revestimento. Situação que se repete na base do vão da janela. Por sua vez, as cantoneiras parecem ser ainda do
século XVII.

As guarnições não apresentam um desenho rigoroso nem uma pintura correcta, mas inscrevem-se nas tipologias 
habitualmente observadas nas obras da órbita do Mestre P.M.P.. Todavia, a pintura figurativa afasta-se do trabalho deste
pintor, apresentando um contorno muito fino, rostos muito desenhados, arquitecturas de traço firme, panejamentos
duros, sombras e volumes conseguidos através de pincelada paralela e marcada, por vezes muito solta, e fundos escuros
de pinceladas sobrepostas, mas com suavidade. Se os panejamentos revelam um grande dinamismo e destreza na forma
de pintar, os rostos afastam-se do que é tradicional na obra de P.M.P., surgindo por vezes algo estranhos e retorcidos.
Nota-se um grande dinamismo nos grupos de figuras.

O Calvário apresenta características um pouco diferenciadas, com recurso a contorno mais evidente e pincelada
pingada, paralela e cruzada, a formar quadrícula, e arquitecturas apenas esboçadas a traço muito claro. O São João está
claramente mal montado. É o mesmo tipo de pintura que surge nas duas figuras de santos que ladeiam o altar-mor, estas
ainda manifestando menos perícia no manuseamento do forno ou das técnicas, pois determinadas partes surgem um
pouco esborratas, como se estivessem mal focadas.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0001

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria
B-H-R-ea/+-0004

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, átrio superior

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MENDONÇA, Isabel; MATIAS, Cecília, “Casa da Cerca”, n.º IPA PT031503010008, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2011. URL: www.monumentos.pt,
consultado em Setembro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Almada - Casa da Cerca, capela

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Almada - Casa da Cerca, capela

Fotografias

01.01.01 - Adoração dos Pastores
01.01.02 - Adoração dos Magos

01.01.01 - Adoração dos Pastores, pormenor

01.01.02 - Adoração dos Magos, pormenor

01.02.01 - Anunciação
01.02.02 - Visitação

01.02.01 - Anunciação, pormenor 01.02.02 - Visitação, pormenor
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Almada - Casa da Cerca, capela

Fotografias

01.03.01 - Rosa 02.01.01 - São Francisco

02.02.01 - Frontal de altar com espelho 02.02.02 - Calvário

02.02.03 - Santo António
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Almada - Seminário de São Paulo

Datação

1700, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 365]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Painéis de azulejos provenientes de uma capela desaparecida [MECO, 1993, p. 216]

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os quatro painéis contam a História de Tobias. O primeiro representa o arcanjo Gabriel e Tobias e pode corresponder à 
partida de Tobias de casa do pai para recuperar os dez talentos que aquele havia emprestado a Gabael. Falta o cão que 
acompanha as figuras principais. Ao longe observa-se uma casa e várias pequenas figuras. A pesca milagrosa seria o
passo seguinte, com o anjo a apontar para o peixe e Tobias, que estava a lavar os pés no rio Tigre, assustando-se com o
tamanho do lúcio gigante que aparece. De regresso a Nínive, já depois do casamento com Sara, Tobias cura o seu pai da 
cegueira que o acometera. Por fim, o arcanjo Gabriel despede-se da família de Tobias.

Face à remontagem dos painéis torna-se, hoje, impossível definir a sua localização e sequência original. Apenas se 
percebe que os painéis no exterior revestiam uma parede com uma porta cada e que este rodapé seria formado pela
sequência dos cinco sentidos, mas mesmo esta última questão pode não corresponder à realidade pois o rodapé apresenta
uma estrutura independente do painel superior e um dos sentidos está montado de forma errada.

Todas as cenas se desenvolvem num ambiente que confere grande importância à paisagem, com edifícios clássicos em
ruínas. As figuras de primeiro plano surgem desenhadas com grande pormenor e com linha de contorno ao nível dos
rostos, quase parecendo que o artista recorreu a um lápis, o mesmo acontecendo em relação a alguns pormenores das
arquitecturas, nomeadamente aos capitéis, que sugerem um desenho prévio e  pintura em pinceladas rápidas e marcadas,
a seguir. Nos panejamentos, há contorno mais grosso ou mais fino, e pinceladas paralelas na modelação e nas sombras.

Atribuída [revestimentos de colaboração]
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1993, p. 216]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 24, referindo que teve colaboração provável de António Pereira, e p. 365
referindo a autoria sem dúvidas] 

Iconografia
00 História de Tobias
01 Encontro com o Anjo
02 Aparição do Anjo aos pais
03 Tobias e o peixe
04 Tobias curando o pai da cegueira
05 Cinco sentidos
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Almada - Seminário de São Paulo

O efeito caligáfico destas pinceladas é muito notório.

As guarnições, de enrolamentos de acantos, recordam composições semelhantes de grandes dimensões. Os rodapés com
os cinco sentidos, em medalhões circulares, foram executados pelo mesmo pintor, apresentando características muito
semelhantes em relação aos painéis, mas ainda mais delicadas ou caligráficas em termos de pincelada.

Por fim, de notar que há diferença de um azulejo entre os painéis do interior do edifício e os colocados no exterior, mas
sem contar com o rodapé, o que indica que poderiam revestir espaços diferenciados ou que houve um erro na
remontagem, faltando, neste caso, os rodapés dos painéis do interior.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0005
B-V-R-ea/+-0004
R-0004

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos provenientes da Sé de Lisboa] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios > Capitel dórico, antecedido por folhas de acanto e remate em flor 
central - [01]
- Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 00 [sala de entrada] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, átrio da casa > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Colunas torsas com folhas de videira e
uvas; capitel dórico, antecedido por folhas de acanto e remate em flor central - [01.03]
- Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça] > Colunas torsas com folhas de videira e uvas -
[01.03]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões

Encomenda

Bibliografia específica
- FIGUEIREDO, Ana Paula, O espólio artístico das Capelas da Sé de Lisboa – abordagem cripto-histórica, Tese de
mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2000.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
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Almada - Seminário de São Paulo

Fotografias

01 - Encontro com o Anjo 02 - Aparição do Anjo aos pais

03 - Tobias e o peixe 03 - Tobias e o peixe, pormenor

04 - Tobias curando o pai da cegueira 04 - Tobias curando o pai da cegueira, pormenor
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Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [biblioteca e capela] [proveniente da 
Sé de Lisboa]

Datação

Século XVIII, início [no máximo 1720]
[SIMÕES, 1979, p. 364]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Segundo informações do Senhor Padre Fernando Paiva, o conjunto é proveniente do claustro da Sé de Lisboa. José
Meco (1993, p. 227) afirma ser da nave e capela baptismal da Sé, mas neste último espaço conservam-se vários painéis.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painéis formados por uma imponente composição arquitectónica que se estrutura em função de uma cartela central,
envolta por enrolamentos. De cada um dos lados observa-se um anjo adulto, sentado, e duas figuras infantis aladas
deitadas e sentadas nos enrolamentos superiores. Uma vieira e uma máscara rematam superiormente a composição, que
tem por fundo um quadro ladeado por atlantes que suportam uma voluta. Sobre esta, a cimalha prolonga a composição
para os lados, em perspectiva, com um tecto de caixotões e um nicho semicircular que exibe uma figura feminina - uma
alegoria ou uma virtude. Ao fundo, abre-se uma paisagem. Regressando ao primeiro plano, observa-se novo atlante que
surge sempre interrompido em todos os painéis. 

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 227; IDEM, 2009, p. 130]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 364]

Iconografia
00 São Vicente
01 Biblioteca
  01.01 Cartela ilegível, virtude à esquerda com coroa de louros, paisagens à esquerda com ponte, homem 

e cão, à direita com homem de cajado e ovelhas 
  01.02 Composição ornamental, virtude à esquerda com moedas e à direita com tábuas
  01.03 Composição ornamental, virtude à esquerda não se percebe e à direita com coração em chamas

[caridade]
  01.04 Painel figurativo com três figuras numa paisagem fortificada
  01.05 Cartela central com caravela, virtudes não reconhecíveis e paisagem à esquerda e fonte à direita
  01.06 Cartela central com flores, virtude da esquerda com correias, à direita com coluna [caridade],

paisagem com homem à esquerda e com dois monges à direita
02 Capela
  02.01 Cartela central com corvo, virtude da esquerda com livro, à direita com espelho [prudência],

jardim com nobres à esquerda e fonte à direita 
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Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [biblioteca e capela] [proveniente da 
Sé de Lisboa]

A colocação deste conjunto nas duas salas originou inúmeras trocas de azulejos, levando à ilegibilidade de alguns
conjuntos, nomeadamente um dos da sala da biblioteca e outros dois sem cartelas centrais.

A única excepção a este esquema compositivo é um dos painéis da biblioteca que Santos Simões (1979, p. 365) refere
ter a mesma proveniência mas não ser da mesma oficina, e que representa três figuras em primeiro plano, numa
paisagem fortificada. A cartela inferior é ladeada por anjos a chorar e a superior apresenta símbolos da Paixão: lança,
coroa de espinhos, pregos e esponja(?). 

Nos painéis principais, o desenho revela um traço de contorno grosso nas figuras de maiores dimensões e um mais fino
e mais miniaturista nas figuras de dimensão reduzida. Os rostos são muito desenhados, tal como as arquitecturas.
Percebe-se a intenção de acentuar as zonas de sombra nos nichos, tornando-os muito escuros em relação à restante
composição com mais áreas de branco. A solução dos atlantes não deixa de recordar certos conjuntos da oficina dos
Bernardes, mas os rostos dos anjos são bem característicos do Mestre P.M.P..

Uma vez que o conjunto não se encontra no seu local original e que a remontagem revela inúmeras trocas, é impossível
reconstituir o programa iconográfico, percebendo-se apenas a unidade na representação das alegorias ou virtudes nos
nichos laterais e nos símbolos das cartelas - um corvo e uma nau -, certamente relacionados com São Vicente.

Catalogação das guarnições
R-0005

Características Particulares
Encontram-se em mau estado, com vidrado fissurado.

Obras Relacionadas
- Torres Vedras - Igreja de São Tiago, capela-mor

Encomenda

Bibliografia específica
- FIGUEIREDO, Ana Paula, O espólio artístico das Capelas da Sé de Lisboa – abordagem cripto-histórica, Tese de
mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2000.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [biblioteca e capela] [proveniente da 
Sé de Lisboa]
Fotografias

01.06 - Cartela central com flores, virtude da esquerda com
correias, da direita com coluna [caridade], paisagem com homem 
à esquerda e com dois monges à direita

02.01 - Pormenor da cartela central com corvo

02.01 - Pormenor da virtude da esquerda com livro
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Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos 
provenientes da Sé de Lisboa]

Datação

1700
[Datado - FECCE NO A / NNO / 1700]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Note-se que João Miguel dos Santos Simões (1979, p. 364) menciona um painel na sala 17, ou seja, na actual capela,
que não encontrámos.

José Queirós (2002, p. 214) refere a existência de um painel com um rótulo estilo rococó no fundo da capela [de São 
Sebastião] da charola da Sé de Lisboa onde está sepultado o arcebispo D. João Anes, com a inscrição FECCE NO A /
NNO / 1700, o que corresponde exactamente a este painel, esclarecendo assim as dúvidas que se levantavam em torno 
da leitura da data. 

Mas a verdade é que, pouco mais à frente, refere que na capela de São Sebastião da mesma charola da Sé há azulejos de
1706, sem descrever mais nada. Em nota esclarece-se que as capelas referidas são a mesma e que a dificuldade de leitura
da data deve-se à forma como está escrito o último 0. Por fim, no índice de marcas referente a datas publica a 
transcrição referindo ser de fabrico lisboeta de 1700 [p. 348].

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painéis com grandes composições de enrolamentos, com moldura formada por figura masculina sobre voluta, a suportar
com uma das mãos um capitel, enquanto a outra segura a veste que o cobre da cintura para baixo. Estas barras
arquitectónicassão salientes, e a figuração desenvolve-se num plano recuado, tal como o entablamento fingido.

O painel datado exibe cartela central com meninos sentados a segurar cornucópias de flores e frutos. A pintura é bem
reveladora do recurso á mancha, configurando um desenho sumário e limitado ao essencial.

O painel da biblioteca encontra-se apenas parcialmente visível, atrás das estantes, mas é possível perceber que apresenta
as mesmas barras e uma composição ornamental certamente idêntica.

Características Particulares

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Gabriel del Barco [MECO, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216, atribuição com reservas]

1706
[Datado - FECCE NO A / NNO / 1706]

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 365]

Iconografia
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Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos 
provenientes da Sé de Lisboa]

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0002

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões [mais reduzido] 
- Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 00 [sala de entrada] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, átrio da casa > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Évora - Igreja de São Tiago > Dupla voluta com acantos
- Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] > 
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões 

Encomenda

Bibliografia específica
- FIGUEIREDO, Ana Paula, O espólio artístico das Capelas da Sé de Lisboa – abordagem cripto-histórica, Tese de
mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2000.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- QUEIRÓS, José, Cerâmica Portuguesa e outros estudos, 4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002 [1907].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos 
provenientes da Sé de Lisboa]
Fotografias

Painel da Biblioteca

Painel da Sala 16

Pormenor da cartela
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Alpiarça - Casa dos Patudos

Datação

Século XVIII, segundo quartel
[Grande Produção]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Azulejos provenientes do Convento de São Francisco [ou Santo António?] da Chamusca

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Todos os painéis referenciados são claramente da Grande Produção Joanina.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 342, do tipo]

Iconografia
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Alpiarça - Casa dos Patudos

Fotografias
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Alte - Igreja Matriz de Alte [NÃO VISITADA]

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 431]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela-mor apresenta revestimento cerâmico integral, incluindo a abóbada de cruzaria de ogivas sobre pendentes. Para
além do padrão de camélias de módulo 4x4, observam-se ainda cenas figurativas com anjos músicos envoltos por
cercadura de enrolamentos de acanto e secções onde figuram anjos sobre peanhas, com cestos de flores sobre a cabeça.

Os rostos dos anjos músicos inscrevem-se na tipologia habitual do Mestre P.M.P..

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Século XIII - Fundação da igreja
1517-1518 - Reconstrução
1751 - Retábulo colateral de Nossa Senhora do Carmo
1755 - Terramoto causou alguns estragos
1751-1789 - Capelas decoradas com talha dourada 

Iconografia
00 Anjos músicos
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Alte - Igreja Matriz de Alte [NÃO VISITADA] 

Bibliografia específica
- OLIVEIRA, Ataíde, Monografia do concelho de Loulé, Faro, 1998.
- VIEGAS, Patrícia, “Igreja Matriz de Alte”, n.º IPA PT050808020021, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2000. URL: www.monumentos.pt, consultado em Junho de 
2011.
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Alte - Igreja Matriz de Alte [NÃO VISITADA]

Fotografias

01 - Secção com anjos músicos do lado do Evangelho [fotografia 
IHRU]

02 - Pormenor da abóbada [fotografia IHRU]

03 - Lado da Epístola [fotografia IHRU]
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Alverca - Igreja de São Pedro

Datação

Século XVIII, início
[SIMÕES, 1979, p. 335]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O programa foi certamente alterado e o que hoje se observa não corresponde ao original. De cada um dos lados do 
guarda vento surge um episódio da vida de São Pedro, com alguns azulejos trocados, como o caso do pé do santo do
lado da Epístola [01.02.01]. No baptistério, o corte dos painéis é bem evidente, pois nem sequer subsiste a barra de
guarnição do lado interno do espaço. Esta é formada por enrolamentos de acanto apresentamdo, nos cantos, uma reserva
circular com volutas.

O desenho é, por vezes, minucioso, e os panejamentos um pouco duros. Os rostos surgem muito expressivos e tratados
com grande cuidado e requinte. As árvores são pinceladas nas folhas, ou esponjadas, e os troncos densos e escuros,
resultantes de pinceladas sobrepostas e cruzadas. Esta é, aliás, a característica que mais se destaca, os borrões, a mancha
e a pincelada pingada, que se verifica em especial nas pinceladas curtas e paralelas. Trata-se, sem dúvida, de uma forma
de pintar muito característica de António Pereira Ravasco, a quem este conjunto está atribuído.

Atribuída
Pintor António Pereira

António Pereira [MANGUCCI, in SIMÕES, 2010, p. 419]
António Pereira [MECO, 1989, p. 349; IDEM, 1993, p. 220; IDEM, 2009, p. 127]
António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 128]
António Pereira [SIMÕES, 1979, p. 335]

Iconografia
01 Sub-coro
  01.01 Lado do Evangelho
    01.01.01 São Pedro guiado por um anjo
  01.02 Lado da Epístola
    01.02.01 São Pedro e dois jovens ajoelhados
02 Baptistério
  02.01 Lado esquerdo
    02.01.01 Paisagem
  02.02 Lado direito
    02.02.01 Paisagem

93



Alverca - Igreja de São Pedro

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0006
B-V-R-ea/+-0005

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350. 
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Alverca - Igreja de São Pedro

Fotografias

01.01.01 - São Pedro guiado por um anjo 01.01.01 - São Pedro guiado por um anjo, pormenor

01.02.01 - São Pedro e dois jovens ajoelhados 02.01.01 - Paisagem

02.02 - Baptistério 02.02.01 - Paisagem
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Alvito - Capela de Nossa Senhora das Candeias

Datação

Maio de 1694
[Documentada - SERRÃO, 2001, p. 130 e nota 370 p. 342]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis executados a azul e branco que se encontram na nave, mas junto ao coro alto da Capela de Nossa
Senhora das Candeias, apresentam uma guarnição rectilínea, com um friso de padrão do século XVII que os delimita
integrando-os no revestimento de padrão seiscentista que preenche todos os panos murários da nave.

São dois painéis isolados, alusivos a São Bernardo e a São Francisco. A sua pintura combina um recurso disfarçado ao
contorno, que se dilui na mancha dos efeitos de sombra e dos volume, por vezes com pinceladas paralelas e muito
curtas. Os panejamentos são desenhados com grande dinamismo e liberdade, tal como os gestos, por vezes teatralizados.

Atribuída com reservas
Pintor António Pereira

Documentada
Azulejador João Pedrozo

António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 128, 130 e nota 370 p. 342]

Século XVI, início - Possível construção da capela ligada ao hospital e à albergaria
1532 - Obras na igreja pelo pedreiro João Álvares
Século XVI, segunda metade - Construção da fachada da Igreja da Misericórdia que unifica o conjunto
Século XVII - Campanha decorativa da capela
1673 - Tecto de brutescos atribuído a Luís Nunes ou ao irmão Francisco Nunes
1677 - Pintura das paredes laterais da capela-mor, e coro, sendo provedor Bento Dias Lobo
1682 - Revestimento azulejar [?]
1682 - Retábulo-mor
Século XIX - Pintura da abóbada

António Pereira [SIMÕES, 1979, p. 37 e 420, nota 255 de Flávio GONÇALVES]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Êxtase de São Francisco de Assis
02 Lado da Epistola
  02.01 Lactação de São Bernardo
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Alvito - Capela de Nossa Senhora das Candeias

As árvores surgem, muitas vezes, apenas apontadas ou  com um risco “encaracolado” pouco erudito mas muito 
espontâneo. Os rostos são bem caracterizados, mas ilustram figuras de aspecto rude.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Viseu - Igreja de Santo António [antigo Convento de São Bento], capela-mor > Proximidade na concepção do 
revestimento e na integração de dois painéis figurativos a azul e branco

Encomenda
A descoberta de alguma documentação relativa a esta encomenda trouxe, no entanto, alguns problemas.  De acordo com
Vítor Serrão (2001, nota 370 p. 342 - AMA, Livro de Receita e Despesa 1688-1695, cx. 36, fl. 91.), em 1694 um
azulejador de nome João Pedrozo, veio de Lisboa para assentar os azulejos da capela, serviço pelo qual recebeu 58 625
rs. A Mesa tinha já pago 20 000 rs pelo que, nesta data, apenas teria a pagar 38 625 rs. Numa outra entrada é referido  o
montante de 9 970 rs relativo ao “acabar de azulejar o coro do segundo Azulejo”, a que acresceram 4 070 rs de fretes,
totalizando 14 040 rs.

Muito embora não haja certezas, este montante deverá corresponder ao pagamento dos dois painéis azuis e brancos. Não
se sabe, todavia, em que época foi aplicado o restante revestimento, com certeza anterior, nem que razão esteve na
origem desta solução, pouco comum, de integrar painéis mais actuais num conjunto de padrão seiscentista. O que se
assistiu, durante a segunda metade desta centúria, foi à integração de painéis figurativos policromos, de execução
ingénua, que apenas no final da centúria revelam alguma unidade e sentido programático. Seria o conjunto azul e branco
de maior dimensão? A integração com o padrão e o próprio friso que lhes serve de guarnição parece denunciar uma
possível contemporaneidade, ou proximidade temporal, na aplicação dos azulejos.

Bibliografia específica
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja da Misericórdia e Capela de Nossa Senhora das Candeias”, n.º IPA PT040203010006,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993. URL: 
www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Alvito - Capela de Nossa Senhora das Candeias

Fotografias

01.01 - Êxtase de São Francisco de Assis 02 - Lado da Epistola

02.01 - Lactação de São Bernardo
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Amares, Bouro - Igreja do Mosteiro de Santa Maria do Bouro, sacristia [NÃO 
VISITADA]

Datação

1713
[SMITH, 1974, pp. 46-47]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.

Atribuída
Pintor Teotónio dos Santos

Mestre P.M.P. [SMITH, 1974, pp. 46-47]

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 93]

Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 45; IDEM, 1993, p. 230]

Iconografia
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Angra do Heroísmo [Terceira, Açores] - Igreja do Livramento, capela-mor

Datação

1725
[Datada - O ILLVSTRISSIMO / SENHOR DOM MANOEL AL / VARES DA COSTA BISPO DE / ANGRA, DEV DE 
ESM.A O / AZULEJO DESTA CAP.A / ANNO / DE / 1725 ]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A Igreja do Livramento, visitada e fotografada por Santos Simões, ficou totalmente destruída pelo sismo de 1981, 
conforme se pode ver na imagem cedida pelo Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa.

As guarnições apresentavam uma figura feminina sentada sobre volutas com anjos, segurando, com os braços sobre a
cabeça, um capitel sobre o qual assentava um vaso. Horizontalmente observavam-se volutas, enrolamentos e festões, por 
entre os quais surgiam anjos, convergindo, ao centro, numa concha. A envolver as cenas figurativas existia uma moldura
com rostos alados nos cantos. 

As imagens subsustentes não permitem avaliar com rigor os azulejos, embora alguns anjos denunciem características
próximas dos rostos estereotipados do Mestre P.M.P..

A igreja contava com azulejaria também no cruzeiro, no arco triunfal e na nave, que Santos Simões atribui a anos mais
avançados do século XVIII [1730-50] e a outros pintores (SIMÕES, 1963, p. 41).

Características Particulares

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227; IDEM, 1998/1999, p. 11]

1643 - Fundação do convento franciscanos
1668 - reedificação do primitivo convento

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1963, p. 41]

Iconografia
01 São Francisco dando a regra da Ordem

REGVLA FRATRVM MINOR
02 Estigmatização
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Angra do Heroísmo [Terceira, Açores] - Igreja do Livramento, capela-mor

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0039
B-H-R-aa/+-0041

Obras Relacionadas

Encomenda
Encomenda do Bispo de Angra, D. Manuel Valadares da Costa, em 1725, conforme registo em azulejo.

Bibliografia específica
- DIAS, Pedro, Arte de Portugal no Mundo - Açores, n.º 3, Lisboa, Público - Comunicação Social, SA, 2008.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
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Angra do Heroísmo [Terceira, Açores] - Igreja do Livramento, capela-mor

Fotografias

00 - Perspectiva geral da igreja, fotografia de João Miguel dos
Santos Simões [ Biblioteca de  Arte - FCG]

00 - Perspectiva geral da igreja, fotografia de João Miguel dos
Santos Simões [ Biblioteca de  Arte - FCG]

01 - São Francisco dando a regra da Ordem, Centro de Estudos
Geográficos da Universidade de Lisboa 

01 - São Francisco dando a regra da Ordem, fotografia de João
Miguel dos Santos Simões [ Biblioteca de  Arte - FCG]

02 - Estigmatização, fotografia de João Miguel dos Santos
Simões [ Biblioteca de  Arte - FCG]

Pormenor da cartela com inscrição e data
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Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios

Datação

1699
[Datada - 01.03.07]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada
[02.02.03] GABRIEL DEL / BARCO F.
[01.03.07] briel del / arco F. 1699

Pintor Gabriel del Barco

1700
[Datada - 01.03.07]

1699-1700 - Campanha decorativa patrocinada pelo reitor Bernardo de São Jerónimo, conforme inscrição no azulejo. A 
obra foi dirigida pelo mestre de pedraria Manuel Duarte, no que foi assistido pelo filho João Duarte, de Estremoz. 
Foram acessores os oficiais alvenéus Manuel Gonçalves e João Rodrigues. Foi vedor da obra o padre Manuel da 

1001 - Local onde D. Álvaro Pires de Castro havia fundado as suas pousadas
1389, c. de - Ampliação das mesmas passando a designar-se Quinta do Paço
1496 - Adquirido por Afonso Garcês, secretário dos reis D. Afonso V e D. João II, e irmão de Jorge Garcês, secretário
de D. Manuel e genro do cronista Duarte Galvão. O filho, João Garcês, e a mulher, D. Leonor Abreu, doaram a 
propriedade aos frades da Ordem de Santo Elói para edificação do mosteiro dedicado a Nossa Senhora da Assunção
1527-08-14 - Lançamento da primeira pedra
c.1537 - Conclusão da nave
1592 - Conclusão do edifício
1699-1700 - Campanhas de azulejo e talha
1703, 8 de Outubro - Contrato com Bartolomeu de Sá para a execução de dois altares colaterais à capela-mor 
(FERREIRA, vol. I, 2009, p. 340)
1995 - Actualmente é Pousada da Enatur devendo-se o projecto de reconversão do espaço ao arquitecto João Paulo dos
Santos.
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Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03

    01.01.04

    01.01.05
    01.01.06

    01.01.07
    01.01.08

    01.01.09
    01.01.10
    01.01.11

    01.01.12
    01.01.13
    01.01.14
    01.01.15

    01.01.16
    01.01.17

    01.01.18
    01.01.19
    01.01.20

    01.01.21

    01.01.22
    01.01.23
    01.01.24
    01.01.25
    01.01.26
    01.01.27
    01.01.28

  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03

    01.02.04
    01.02.05
    01.02.06
    01.02.07
    01.02.08
    01.02.09

Nave
Lado do Evangelho
Rodapé com meninos a brincar
Rodapé com meninos a brincar - confessionário
Santo Eduardo, Rei de Inglaterra
S. EDV / ARDVS / REX / IN GAL / TErrA
São Lourenço Justiniano de joelhos
IHS
Veneração do corpo de São Lourenço
Cónego João Rodrigues
O VENE / RAVEL CO / NEGO João / ROIZ
Águia sobre livro
Cónego Vasco Rodrigues
O VENE / RAVEL / CONEgO / VASqVO / rodri / gves
Rodapé com meninos a brincar
Rodapé com meninos a brincar - confessionário
Santo Eustáquio
S. EV / TIchio
Morte de São Lourenço
Edifício e jardim com frades um ajoelhado
S. LOVRENCO JVSTINIANO [filactéria]
Cónego Bernardo de São Pedro
O VENE / RAVEL / CONEgO BerNAr / DO / de S Pto
Mitra
Cónego Martim Lourenço
O BENE / RA BEL / CONEGO / MARTIN / LOREN / CO
Rodapé com meninos músicos
Rodapé com meninos músicos
Santo Inácio
S. igNATIVS B.
São Bernardo
S. BerNARDVS
Anjo, pomba e anjo
São Lourenço com uma pena e São Lourenço a ser coroado com uma coroa de flores
São Lourenço a comungar
São Lourenço numa cama com espinhos
V. P. / S. ANAZA
Águia com caldeira
Beato António da Conceição
B.P. Anto / DA / CONCEICAO
Lado da Epístola
Arco com cartelas - cruz e faca em cruz, rosto, cordeiro com cruz sobre livro
Rodapé com meninos a brincar - confessionário
Vera efígie de São Lourenço
VERE Efigie / DE S. LOREN / CO giVSTI / NIANO
MAR / CVS / COM DA / MArIVS / CARD...
Tiara
ANTO / NIVS CV / RarAriVS / CarDI / NALIS
Arco com cartelas - livro e cálice, água sobre livro, livro e tinteiro
LVDV / VICVS / COMTErE / RENVS
Tiara
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Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios

    01.02.10
    01.02.11
    01.02.12
    01.02.13

    01.02.14
    01.02.15

    01.02.16

    01.02.17
    01.02.18
    01.02.19

    01.02.20
    01.02.21

  01.03
    01.03.01
    01.03.02
    01.03.03

    01.03.04

    01.03.05
    01.03.06
    01.03.07

  01.04
    01.04.01
    01.04.02
    01.04.03

02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03

    02.01.04

    02.01.05

    02.01.06

  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03

    02.02.04

MAP / Evj CON / DArENVS / PatriArCA
Rodapé com meninos a brincar - confessionário
Rodapé com meninos a brincar
São Policarpo
S. PVLICARPVS B.
Rodapé com meninos a brincar
São Jerónimo
S. HyeroNIMVS
O Papa Eugénio IV eleva São Lourenço à dignidade de patriarca
SALVE DEVS setge PR&sv Vim
Celebração
A Virgem aparece a São Lourenço
Papa Gregório XII
SEIVIrE / DEO RE DEO [filactéria] / PONTISCI / GrEGOrEO j2
Chapéu de Cardeal com letras ilegíveis
Eugénio IV
EVgENIVS 4 p.
Parede fundeira
Rodapé com meninos a brincar
Rodapé com meninos a brincar
D. João Vicente, Bispo de Viseu e Lamego
D JOANNES / EPISCOPVS / VISENSIVS / Lus / FVNDAtOR CON / gREgAtIONIS / STI JOANI 
/ EVANg.e
D. Anfonso Nogueira, Arcebispo de Lisboa
D. ALFONSVS / NOgVERIVS Arhie / PISCOPVS VLISIPO / NENSIS VNVS es Pri / MIS 
fVNDAtoriubvs / CogREgAtionis STI / JVANNIS EVAg 
Naufrágio
Santo a exorcitar mulher [três figuras saem da sua boca numa nuvem]
Inscrição
ESTA OBRA SE FES SE / NDO Rtor O CONIgo BER.do DE S. / HISRONIMo / 1700 
Arco triunfal
Anjo com mitra
Anjo com cruz patriarcal e uma coroa de flores
Anjos com atributos (livro, pena, barrete cardinalício e outro não identificado) e cartela com 
emblema da Ordem
Capela-mor
Lado do Evangelho
Rodapé com meninos a brincar
Paisagem. Mulher e anjo
São Tiago Maior
S. TIAGO / MAIOR
Maria Jacob
MARIA / jACOB
São João Evangelista
S. JOAõ EVA / GELISTA
Maria Salomé
MARIA / SALO / ME
Lado da Epístola
Rodapé com meninos a brincar
Paisagem, casa com homem e criança, senhora com menino pela mão, anjo rapaz
São Pedro
S. PED / DRO
São João Baptista
S. iOAõ BA / PTISTA
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Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios

    02.02.05 Maria Madalena
MARIA / MADA / LENA
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Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A igreja dos Lóios de Arraiolos encontra-se integralmente revestida por azulejos figurativos que, organizados em
painéis distribuídos por quatro registos, nas paredes laterais da nave, e em dois nos restantes panos murários, constroem
um espaço ímpar em perfeita articulação com a arquitectura de época manuelina a que teve de se adaptar. Na verdade, o
azulejo integra as pré-existências não apenas pelo envolvimento das guarnições mas também pela criação de simetrias,
de que as falsas janelas do lado do Evangelho são um dos melhores exemplos. 

Ao observarmos o conjunto, apercebemo-nos que a compartimentação que se verifica nos registos superiores das
paredes da nave, com as janelas, respeitam o arco em ogiva determinado pela abóbada e respectivas nervuras, mas nos
registos inferiores os painéis são mais livres, apenas condicionados pela abertura do púlpito, das portas, dos
confessionários ou das capelas, raramente simétricos com os arcos referidos. 

O tramo mais próximo da capela-mor apresenta, no entanto, uma estrutura diferente, pois a janela (falsa ou verdadeira)
coincide com o painel intermédio e com a porta que se abre no registo térreo. Este tramo, aliás, singulariza-se também
pelo facto das figuras da Ordem representadas ao lado das janelas exibirem filactérias com a sua identificação em vez
das cartelas observadas nos restantes.

Uma barra de enrolamentos de acanto, com mascarão nos cantos, envolve todos os painéis, ajudando a criar 
compartimentações e linhas estruturais, que orientam também a leitura do complexo programa iconográfico aqui
representado.

Nos confessionários, o recurso às colunas torsas repete-se no intradorso dos arcos, contribuindo para a sensação de
tridimensionalidade que também se sente na simulação de arquitecturas nos arcos do lado da Epístola.

Na parede fundeira, a estrutura arquitectónica fingida que envolve o portal encena-o como um pórtico ou arco triunfal,
criando um forte efeito cenográfico que homenageia, ainda, o promotor da obra – o cónego reitor Bernardo de São
Jerónimo -, cujo nome é referenciado na cartela.

Na capela-mor, os panos diferem pela abertura de uma porta, do lado do Evangelho, e de uma janela, do lado da
Epístola. Um painel azul, ao centro, de dimensões idênticas em ambos os lados, serviria de suporte, talvez, a uma
pintura.

O autor do programa iconográfico, que deve ser lido por registos, fez representar no primeiro um rodapé de meninos a
brincar. No segundo, encontram-se imagens do martírio de diversos santos, identificados por cartelas, boa parte dos
quais ligados à figura de São João Evangelista. No terceiro representam-se aspectos da vida de São Lourenço Justiniano
e, por fim, junto às janelas, figuras importantes da Ordem dos Lóios, identificados por cartelas ou filactérias, e com
cortinados, em jeito de boca de cena . Note-se, todavia, que o posicionamento das primeiras não é regular, mas não 
conseguimos encontrar nenhuma sequência lógica. Apenas que, do lado da Epístola, as figuras do tramo central são mais
elevadas em relação às restantes por terem representações de livros a antecedê-las. Também o tipo de letra é variável,
assim como as letras surgirem, por vezes, invertidas. Na parede fundeira estão representadas as principais figuras que
introduziram a Ordem em Portugal.

Quanto à pintura, observam-se diferenças significativas de tratamento, por exemplo, na caracterização das árvores. A
pincelada é grossa, com contorno forte, por vezes riscada ou paralela e com aguada. Na parede fundeira, as embarcações
são tratadas com grande pormenor, mas os azuis são muito diferentes entre a barra e a pintura figurativa. Os rostos
masculinos destacam-se pela rudeza e pelo tratamento encovado das faces. As arquitecturas, por vezes muito complexas,
surgem algo deformadas em termos de perspectiva, mas adaptadas aos espaços.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Sala do Noviciado [capela de Nossa 
Senhora da Conceição] > Rodapé com meninos a brincar: meninos com cestos de frutas [03] - [02.01.01]; menino a
deitar água e menino com cesto de flores  [12] - [01.01.09]
- Almada - Seminário de São Paulo  > Capitel dórico, antecedido por folhas de acanto e remate em flor central - [01] 
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Rodapé com meninos a brincar
- Braga - Igreja de São Vítor > Meninos alados sobre as portas [SMITH, 1970, p. 52]
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Colunas torsas com folhas de videira e
uvas [01.03]; capitel dórico, antecedido por folhas de acanto e remate em flor central
- Évora - Igreja do convento do Espinheiro, capela-mor > Meninos alados sobre as portas [SMITH, 1970, p. 52]

Encomenda
Grande campanha decorativa patrocinada pelo reitor Bernardo de São Jerónimo, conforme inscrição no azulejo.
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Catalogação das guarnições
R-0006

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Sala do Noviciado [capela
de Nossa Senhora da Conceição]
B-HV-R-ea/+-0007
B-V-R-arq/+-0005

- Lisboa - Igreja da Madre de Deus, parte do rodapé > Rodapé com meninos a brincar: menino a deitar água e menino
com cesto de flores [01.01.09]; meninos com cestos de frutas [02.01.01]
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça] > Colunas torsas com folhas de videira e uvas 
[01.03]
- Lisboa, Igreja do Convento dos Cardais  > Meninos da capela-mor são iguais  [Jan van Oort, c. 1688]
- Portalegre - Igreja de São Lourenço > Anjos a segurar uma cartela [01.03.07] - guarnições

Bibliografia específica
- BRANCO, Manuel; NUNES, Castro, “Convento de Lóios / Convento de Nossa Senhora da Assunção / Pousada de
Nossa Senhora da Assunção”, n.º IPA PT040702010006, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU],
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994. URL: www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.
- CORREIA, Vergílio, Azulejos, Coimbra, 1956. 
- CORREIA, Virgílio, “Azulejos de Arraiolos”, Atlântida, n.º 19, p. 574.
- ESPANCA, Túlio, “Miscelânea Alentejana”, A Cidade de Évora, anos XXII-XXIV, n.º 48-50, Évora, 1965-67, pp.
103-208.
- ESPANCA. Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Évora , vol. 1, Lisboa, Academia Nacional de Belas
Artes, 1975.
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras , tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- GOMES, Armando Sousa, “Azulejos portugueses”, Feira da Ladra, n.º 1, tomo VI, Lisboa, 1934, pp. 7-13.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66 
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto, vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967
[1934].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
- SMITH, Robert, The Art of Portugal (cerâmica), Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1968.
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Esquema de plantas ou alçados

01.01 - Alçado da nave, lado do Evangelho 01.02 - Alçado da nave, lado da Epístola

01.03 - Alçado da nave, parede fundeira 01.04 - Alçado da nave, arco triunfal

02.01 - Alçado da capela-mor, lado do Evangelho 02.02 - Alçado da capela-mor, lado da Epístola
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Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios

Fotografias

01.01 - Perspectiva da nave do lado da Epístola 01.01 - Perspectiva da nave do lado do Evangelho

01.01 - Segundo tramo do lado do Evangelho 01.01.10 - Rodapé com meninos a brincar - confessionário

01.01.11 - Santo Eustáquio
01.01.15 - Cónego Bernardo de São Pedro

110



Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios

Fotografias

01.01.16 - Mitra [janela fingida] 01.02.07 - Arco com cartelas

01.02.18 - Cavaleiro a quem aparece a Virgem 01.03 - Parede fundeira da nave

01.03.05 - Pormenor do painel 01.04 - Arco triunfal
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Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios

Fotografias

01.04.03 - Anjo com cruz e coroa de flores 02.01 - Capela-mor, lado do Evangelho

02.01.04 - Maria Jacob
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Arruda dos Vinhos - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Salvação, capela-mor

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois longos painéis que revestem os panos murários da capela-mor apresentam uma guarnição de barra cujo desenho
é muito diferente do da composição figurativa. Lateralmente, surge uma figura com um cesto de flores sobre a cabeça,
seguro por uma mão, sentada sobre volutas atrás das quais se esconde um leão. Estas estão apoiadas numa base de 
coluna. As barras horizontais são iguais, com enrolamentos de acanto no meio dos quais se observa um ave, 
possivelmente uma águia. Ao centro, a cartela elíptica, envolta por volutas e conchas, uma delas no remate superior, é
ladeada por anjos sentados e apoiados nas referidas volutas.

As cenas figurativas representam episódios complexos do Antigo Testamento que se desdobram em vários momentos.

A pintura não apresenta uma coerência integral, pois à pincelada em mancha opõe-se, por vezes, uma outra mais contida
e que privilegia o contorno. Do mesmo modo, também alguns rostos surgem desenhados a par de outros muito mais
pictóricos. As árvores denunciam vários tipos de tratamento, desde os esponjados, às folhangens pinceladas, às
folhagens desenhadas e a outras que foram esgrafitadas para puxar os brancos. Observam-se ainda borrões e manchas de
tinta.

Características Particulares

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1981, p. 81]

Século XII - Construção da primitiva igreja
Século XVI - Reconstrução por iniciativa de D. Manuel ou D. João III, pois o primeiro esteve em Arruda fugindo da 
peste. Aletaração da invocação para Nossa Senhora da Salvação

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, adenda; IDEM, 1979, p. 180, oficina]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Sacrifício de Abraão
02 Lado da Epístola
  02.01 Sonho de Jacob
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Arruda dos Vinhos - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Salvação, capela-mor

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0001

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria
B-H-R-ea/+-0008

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Há que preservar os azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, n.º 29, Lisboa, Publ.
Projornal, Março de 1981, pp. 75-84.
- NOÉ, Paula; MARQUES, Lina, “Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos / Igreja de Nossa Senhora da Salvação”n.º IPA
PT031102020001, Instituto da Habitação e da Reabilitação uperação Urbana [IHRU], Inventário do Património 
Arquitectónico [IPA], 2001. URL: www.monumentos.pt, consultado em Dezembro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Arruda dos Vinhos - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Salvação, capela-mor

Fotografias

01 - Lado do Evangelho

01.01 - Sacrifício de Abraão

01.01 - Sacrifício de Abraão, pormenor 01.01 - Sacrifício de Abraão, pormenor

01.01 - Sacrifício de Abraão, pormenor 02 - Lado da Epístola
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Arruda dos Vinhos - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Salvação, capela-mor

Fotografias

02.01 - Sonho de Jacob

02.01 - Sonho de Jacob, pormenor

02.01 - Sonho de Jacob, pormenor
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Arruda dos Vinhos - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Salvação, nave

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora Santos Simões (1979, p. 180) defenda que os paineís da nave são da mesma época que os da capela-mor,
a verdade é que apenas a guarnição pode corroborar a ideia, pois a pintura é muito diferenciada.

A altura a que os mesmos se encontram não permite analisar com maior pormenor a pintura, onde se observa, todavia,
uma mais evidente marca de pincel, um azul mais esbatido ou mais aguado, a par de uma enorme desproproção entre as
figuras e os fundos. Os panejamentos são muito mais duros e contornados. A sua inclusão entre o tapete do século XVII
resulta estanha e pouco usual. O mesmo acontece em relação aos temas escolhidos.

Catalogação das guarnições
B-V-R-ea/+-0005

Alverca - Igreja de São Pedro

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

Século XII - Construção da primitiva igreja
Século XVI - Reconstrução por iniciativa de D. Manuel ou D. João III, pois o primeiro esteve em Arruda fugindo da
peste. Aletaração da invocação para Nossa Senhora da Salvação

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 São Cristóvão
02 Lado da Epístola
  02.01 São Jorge combatendo o dragão

117



Arruda dos Vinhos - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Salvação, nave

Bibliografia específica
- NOÉ, Paula; MARQUES, Lina, “Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos / Igreja de Nossa Senhora da Salvação”n.º IPA
PT031102020001, Instituto da Habitação e da Reabilitação uperação Urbana [IHRU], Inventário do Património 
Arquitectónico [IPA], 2001. URL: www.monumentos.pt, consultado em Dezembro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Arruda dos Vinhos - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Salvação, nave

Fotografias

01.01 - São Cristóvão 02.01 - São Jorge combatendo o dragão
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Aveiro - Antigo Convento de Santa Joana, claustro [Museu de Aveiro]

Datação

Século XVII, final
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar aplicado no espaldar do banco que enquadra a fonte do claustro destaca-se no panorama
pictórico do final do século XVII, não apenas pela linearidade que o caracteriza como também pela temática 
representada. Assim, e muito embora o estado de conservação em que se encontra nem sempre permita identificar
determinados episódios, outros há em que se reconhecem cenas de caça, do quotidiano e mitológicas, estas relacionadas
com as Metamorfoses de Ovídio e, em particular, com a história de Diana, cujas fontes iconográficas foram comuns a 
painéis como, por exemplo, os que se encontram na escadaria do Palácio do Duque de Lafões, em Lisboa, atribuído a
Gabriel del Barco.

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura muito sumária]

1458 - Fundação do convento dominicano por D. Brites Leitoa
1460 - D. Mécia Pereira doa bens para a fundação conventual
1461 - Autorização do Papa Pio II
1462 - Lançamento da primeira pedra pelo rei D. Afonso V
1472 - Entrada da princesa D. Joana no convento
Século XVI - Reconstrução renascentista do claustro nobre
1592 - Reedificação da capela-mor por Francisco de Tavares
1699-1711 - Obras no coro baixo e construção do túmulo de Santa Joana por João Antunes
1720 - Ampliação da capela-mor

Iconografia
01 Cenas diversas [não identificadas]
02 Cenas de caça
03 Cena com um barco e Diana
04 Cena de guerra
05 Cenas campestres
06 Actéon transformado em cervo
07 Figuras a descansar e fonte
08 Cenas diversas, Adonis e homem a lutar contra dragão
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Aveiro - Antigo Convento de Santa Joana, claustro [Museu de Aveiro]

A pintura é dominada pela linha de contorno, como referimos, ténue por vezes, quase como se tratasse de um desenho a
carvão, e outras vezes complementada por uma pincelada muito rápida e imediata. Na verdade, o desenho é reduzido ao
essencial, mas de linhas sobrepostas e caracterização sumária de rostos.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [história de Diana] > Diana caçando um leão - [02.02.03] - [03];
Actéon transformado em cervo [02.02.04] - [06]; Caçador [02.02.07] - [08]; Dois guerreiros [02.02.01] - [04]

Encomenda

Bibliografia específica
- ALÇADA, Margarida; RUÃO, Carlos; FIGUEIREDO, Paula (act.), “Mosteiro de Jesus / Museu de Santa Joana,
compreendendo o túmulo de Santa Joana / Museu de Aveiro”, n.º IPA PT020105060001, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1996/2002. URL: www.monumentos.pt,
consultado em Outubro de 2009.
- NEVES, Amaro, Azulejaria antiga em Aveiro (subsídios para o estudo da cerâmica), Aveiro, Ed. Autor, 1985.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Aveiro - Antigo Convento de Santa Joana, claustro [Museu de Aveiro]

Fotografias

00 - Perspectiva geral do claustro

01 - Cenas diversas

01 - Cenas diversas, pormenor de uma figura masculina a segurar 
um cão

02 - Cenas de caça

03 - Cena com um barco e Diana

03 - Diana caçando um leão
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Aveiro - Antigo Convento de Santa Joana, claustro [Museu de Aveiro]

Fotografias

04 - Cena de guerra

04 - Cena de guerra, pormenor

05 - Cenas campestres

05 - Cenas campestres, pormenor

06 - Actéon transformado em cervo

06 - Actéon transformado em cervo, pormenor
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Aveiro - Igreja do antigo Convento de Santa Joana, capela-mor [Museu de Aveiro]

Datação

1720-1730
[SIMÕES, 1979, p. 131]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Atribuído por santos Simões ao Mestre P.M.P., este revestimento que ilustra a vida de Santa Joana, apresenta guarnição 
com simulação de moldura, sobre base arquitectónica. A pintura, cuidada no pormenor, revela o recurso ao desenho,
especialmente em determinados rostos, a par de uma pincelada manchada, visível na caracterização de alguns tecidos

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [NEVES, 1985, p. 112]

1728 - Pinturas da igreja da autoria de Manuel Ferreira dos Santos

1458 - Fundação do convento dominicano por D. Brites Leitoa 
1460 - D. Mécia Pereira doa bens para a fundação conventual 
1461 - Autorização do Papa Pio II
1462 - Lançamento da primeira pedra pelo rei D. Afonso V
1472 - A princesa D. Joana entra no convento
Século XVI - Reconstrução renascentista do claustro nobre
1592 - Reedificação da capela-mor por Francisco de Tavares
1699-1711 - Obras no coro baixo e construção do túmulo de Santa Joana por João Antunes
1720 - Ampliação da capela-mor

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 131]

Iconografia
00 Vida da Infanta Santa Joana
01 Lado do Evangelho
  01.01 Entrada da Infanta no Convento acompanhada do seu pai e mais pessoas
  01.02 Trasladação
  01.03 Noviciado
02 Lado da Epístola
  02.01 Enterro
  02.02 Ordenação
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Aveiro - Igreja do antigo Convento de Santa Joana, capela-mor [Museu de Aveiro]

que contrasta com outros, por sua vez mais desenhados. Em algusn aspectos, a pintura parece muito “riscada”, sendo
bem visíveis as marcas do pincel. Os edifícios são desenhados com traço muito seguro. Todavia, em nenhuma destas
secções se percebem as características do Mestre P.M.P., muito menos os rostos tão identificadores da sua forma de
pintar.

Catalogação das guarnições
R-0007

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ALÇADA, Margarida; RUÃO, Carlos; FIGUEIREDO, Paula (act.), “Mosteiro de Jesus / Museu de Santa Joana, 
compreendendo o túmulo de Santa Joana / Museu de Aveiro”, n.º IPA PT020105060001, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1996/2002. URL: www.monumentos.pt,
consultado em Outubro de 2009.
- MADAHIL, A. G. da Costa, “Iconografia da Ianfanta Santa Joana”, Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. XXIII, n.º 90
-91, Aveiro, 1957.
- NEVES, Amaro, Azulejaria antiga em Aveiro (subsídios para o estudo da cerâmica) , Aveiro, Ed. Autor, 1985.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Aveiro - Igreja do antigo Convento de Santa Joana, capela-mor [Museu de Aveiro]

Fotografias

01 - Perspectiva do lado do Evangelho 01.01 - Entrada da Infanta no Convento acompanhada do seu
pai e mais pessoas 

01.02 - Trasladação 01.03 - Noviciado

02.01 - Enterro 02.02 - Ordenação
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Azeitão - [Colecção Berardo - Bacalhôa Vinhos de Portugal] Alegorias aos cinco 
sentidos

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel 

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Certamente provenientes de um salão ou átrio de um palácio lisboeta, estes painéis fariam parte de um conjunto alusivo
aos cinco sentidos que, de acordo com Carina Bento (2009, vol. I, p. 40), seria o mesmo que Santos Simões referencia
como oriundos do Quarto de Cama da Casa dos Viscondes de Ribamar, Rua do Poço dos Negros, n.º 134, em Lisboa.
Aquele investigador acrescenta ainda que, em 1976, os painéis já se encontravam encaixotados (SIMÕES, 1979, p. 284).

Segundo a mesma fonte, o que representava a Visão era de menores dimensões face aos restantes, por se encontrar
cortado dos lados. Seguindo a proposta de Carina Bento, conclui-se que os outros dois seriam, originalmente, apenas um
painel, pois quer as barras da guarnição quer a paisagem fundeira revelam uma continuidade entre si (BENTO, 2009,
vol. I, p. 41), conforme a reconstituição apresentada pela autora (IDEM, vol. II, p. 3).

Todavia, e muito embora não tenhamos chegado a ter oportunidade de ver os painéis, as imagens disponíveis são
suficientes para que possamos enquadrá-los nas temáticas privilegiadas por P.M.P., mas não cremos que tenham sido
pintados por aquele mestre. Pelo contrário, as barras e o tipo de pintura, em particular no que diz respeito à paisagem 
fundeira, encontram-se bastante mais próximos da prática da Grande Produção e de Teotónio dos Santos.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída [próximo Grande Produção Joanina]
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [ARRUDA, 2003, p. 68-69]

Iconografia
00 Alegorias aos cinco sentidos
01 Visão [inv. 99]
02 Paladar [inv. 100]
03 Audição [inv.101]

127



Azeitão - [Colecção Berardo - Bacalhôa Vinhos de Portugal] Alegorias aos cinco 
sentidos
Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, “Azulejo - núcleo Azeitão”, Colecção Berardo - Cerâmica Caldense - Azulejo Núcleo Azeitão,
Figueira da Foz, CMFF/Centro de Artes e Espectáculos, 2003, pp. 53-79. 
- BENTO, Carina, Azulejaria da Colecção Berardo - Estudo, Criação de um Sistema de Inventário e Gestão da 
Colecção, e Proposta de Museu Virtual, tese de Mestrado em Museologia e Museografia apresentada à Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2009 [3 vols].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Azeitão - [Colecção Berardo - Bacalhôa Vinhos de Portugal] Alegorias aos cinco 
sentidos
Fotografias

01 - Visão [inv.101-99] 02 - Paladar [inv.101-100]

03 - Audição [inv.101-101] 04 - Reconstituição do painel com alegoria aos sentidos Paladar
e Audição proposta por BENTO, vol. II, p. 3
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Azeitão - [Colecção Berardo - Bacalhôa Vinhos de Portugal] Putti e videiras

Datação

Século XVII, final
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painéis de origem desconhecida, delimitados por friso azul, que representam uma videira com putti a segurar cachos de 
uvas. Trata-se de uma pintura sumária, com uma pincelada marcada e fortemente riscada com traços paralelos.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, “Azulejo - núcleo Azeitão”, Colecção Berardo - Cerâmica Caldense - Azulejo Núcleo Azeitão,
Figueira da Foz, CMFF/Centro de Artes e Espectáculos, 2003, pp. 53-79.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Iconografia
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Azeitão - [Colecção Berardo - Bacalhôa Vinhos de Portugal] Putti e videiras

Fotografias

01 - Putti e videiras [inv. 101-97] 02 - Putti e videiras [inv. 101-98]
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Azeitão - Igreja de São Lourenço, capela-mor

Datação

1718-1723
[SIMÕES, 1979, p. 377]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

António de Oliveira Bernardes [FLOR, 2002, p. 179]

1689 - Santos Marques, brutescador régio, trabalhou na decoração da capela-mor (brutescos e talha dourada) (SERRÃO, 
2007, nota 118, p. 129)

 - A igreja original remontava, muito possivelmente, a meados do século XIV. O templo que hoje se conhece foi
construído no mesmo local, cerca de 1570, tendo sido objecto de diversas campanhas decorativas no século XVIII

António de Oliveira Bernardes [MECO, IDEM, 1989 [9183], p. 51, colaboração com POB; IDEM, 1993, p. 224]
António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, oficina]
António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 214]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11, oficina, cercaduras não; IDEM, 1979, p. 35 atribuível à “escola 
Bernardes” e p. 377]
Policarpo de Oliveira Bernardes [MECO, 2009, p. 128]

1718 - Distinguem-se duas campanhas de azulejo, a da capela-mor atribuível a António de Oliveira Bernardes, que
realizou também a pintura a óleo, e a da nave, datada da década de 1720 (SIMÕES, 1979, p. 377).

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Paisagem
  01.02 DEDIT ERGO EI / SANTIFICATVM, / PANEM: / 1 Regum, cap. 21.

dedit ergo ei sacerdos sanctificatum panem  [Livro de Samuel, 21, 6]
  01.03 Anjo com turíbulo

02 Lado da Epístola
  02.01 Paisagem
  02.02 TVLIT DVCENTOS / PANES & DVOS V / TRES VINI 1 regum / cap. 25

tulit ducentos panes et duos utres vini [Livro de Samuel, 25, 18]
  02.03 Anjo com turíbulo
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Azeitão - Igreja de São Lourenço, capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela-mor da Igreja de São Lourenço de Azeitão articula o registo inferior de painéis de azulejo, com o superior
preenchido por pintura a óleo com molduras de talha dourada, e com o retábulo-mor, também ele exibindo uma pintura
a óleo. O revestimento azulejar prolonga-se ainda pelo arco triunfal.

Os panos murários da capela-mor são abertos por uma porta, antes da qual se encontra um painel estreito, com
paisagens. Segue-se um longo painel com um episódio do Antigo Testamento, relacionado com a história de Samuel e
com transcrições do Livro dos Reis. Muito embora a indicação da legenda seja do Livro dos Reis, a verdade é que 
ambos os versículos pertencem ao Livro de Samuel, 21, 6, o que se justifica por antigamente a história de Samuel fazer
parte do Livro dos Juízes e dos Reis. Nos azulejos um jovem entrega os pães ao sacerdote. David encontra-se em frente
[01.02].

Do lado oposto, a situação repete-se, mas o episódio refere-se à morte de Samuel e ao facto de David ter pedido a Nabal
alguma comida para os seus homens. Nabal recusou e foi a sua mulher, Abigail, quem foi ao encontro de David com
uma oferenda de pão, vinho, cordeiros e grão.

As barras que envolvem estes quadros cerãmicos apresentam enrolamentos e volutas por entre os quais se entrelaçam,
apoiam e sentam anjos e figuras masculinas híbridas, de barba. Nos centros das barras horizontais observa-se uma
máscara. Os painéis assentam sobre uma simulação arquitectónica, com dupla voluta nas extremidades e moldura
decorada com acantos a todo o comprimento. Antes, todavia, surge uma pilastra de motivos ligados entre si, com
volutas, anjos, conchas, mulheres ou sereias desnudas, festões, rostos, etc., que se apoiam numa base onde figuram dois
homens sentados, suportando o “peso” com os braços cruzados sobre a cabeça. No arco triunfal observa-se nova
pilastra, mas em perspectiva, como se a sua planta fosse uma cruz da qual apenas são visíveis a face fronteira e a da
direita. Na base surge um anjo sentado, mais acima uma consola e, da dupla voluta que se lhe sobrepõe, nasce um
atlante que segura nova consola com um menino no registo inferior, terminando em voluta com festão.

A pintura recorre de forma muito evidente à linha de contorno no desenho das figuras, apesar de alguns rostos em 
mancha e da pincelada pingada, em particular nos fundos ou zonas mais escuras. Todavia, a maioria dos rostos são
muito desenhados, tal como os panejamentos. A mesma situação se verifica nas barras, estas com uma pincelada muito 
marcada.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0003
B-H-R-aa/+-0001
B-V-R-aa/+-0001

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FLOR, Susana Varela de Almeida, ‘Do seu tempo fazia parelha aos mais...’, Marcos da Cruz e a Pintura Portuguesa 
do século XVII, Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Setembro de 2002.
- Freguesia de São Lourenço de Azeitão - algumas informações, (trabalho policopiado), s.l., 1980.
- “Igreja de São Lourenço de Vila Nogueira de Azeitão”, Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, nº 97, Lisboa, 1959.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja de São Lourenço e recheio”, n.º IPA PT031512040012, Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Março de 2009.
- Os azulejos da Igreja de São Lourenço de Azeitão, (trabalho policopiado), s.l., s.d.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vitor,  “O Conceito de Totalidade nos espaços do Barroco Nacional: a obra da igreja de Nossa Senhora dos
Prazeres em Beja (1672-1698)”, Revista da Faculdade de Letras  (de Lisboa), nºs 21-22, 1996-97, pp. 245-268.
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa
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Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SOUSA, Pe. Manuel Frango de, Igreja de São Lourenço de Azeitão , (trabalho policopiado), s.l., s.d.
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Fotografias

00 - Painel com elementos decorativos do lado do Evangelho 01.01 - Paisagem

01.02 - DEDIT ERGO EI / SANTIFICATVM, / PANEM: / 1 
Regum, cap. 21.

01.03 - Anjo com turíbulo

02.02 - TVLIT DVCENTOS / PANES & DVOS V / TRES VINI 1
regum / cap. 25

02.03 - Anjo com turíbulo
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Datação

1696
[Datada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Grupo 3

António Pereira [FLOR, 2002, p. 183]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel 
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa 
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

António Pereira [MECO, 1980, p. 93]
António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 130]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1957, p. 15; IDEM, 1959, p. 95; IDEM, 1997 [1971], p. 198; IDEM, 1974, p. 51; IDEM,
1979, p. 23]
Raimundo do Couto [MECO, 1989, p. 69; IDEM, 1993, p. 218; IDEM, 2009, p. 125]
Raimundo do Couto [SERRÃO, 2003, p. 124]

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1686 - Data nos azulejos da sala 3
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Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03
    01.01.04
    01.01.05
    01.01.06
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
  01.03
    01.03.01
02
  02.01

Nave
Lado do Evangelho
Eremitas
Eremita [vão da porta]
Símbolo de São Francisco - braços cruzados [vão da porta]
Eremita [vão da porta]
Jardim com lagos
Cântico ao irmão Sol [?]
Lado da Epístola
Eremita a ler num cenário rural [burro e bois]
Jardim
Sermão de São Francisco aos animais
Parede fundeira
Eremitas
Capela-mor
De ambos os lados apenas surgem enrolamentos vegetalistas a enquadrar as molduras e as 
cartelas com inscrições, em mármore
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo que revestem a capela da Quinta do Calhariz são enquadrados por uma barra de enrolamentos de
acanto com concha nos cantos, assentando sobre rodapé de figuras infantis aladas com fitas, separadas por festões de
flores e frutos. Os painéis que se encontram sob o coro não apresentam a barra superior, certamente por ter sido cortada
ou ter sido tapada aquando da colocação deste volume, que não é original. Todavia, e mau grado a correcta aplicação
dos azulejos e da sua integração na arquitectura, observa-se, na parede do arco triunfal, uma “dobragem” do painel
lateral. Trata-se de um erro de cálculo que raramente se verifica na azulejaria portuguesa e que pode indiciar alterações
ao projecto inicial ou o aproveitamente de painéis que, originalmente, se destinariam a outro espaço. Neste caso
particular é difícil dar resposta a esta questão, pois a capela é contemporânea do revestimento azulejar.

As composições, de grandes dimensões, apresentam uma perspectiva muito vincada e correcta, facto mais evidente no
painel da parede fundeira [01.03.01] onde surge uma destacada alameda, com árvores de ambos os lados em perspectiva
e figuras de eremitas, cujo tamanho vai sendo reduzindo à medida que se afastam do observador. Esta mesma
preocupação é ainda particularmente transmitida no painel com a representação de um jardim, sobre uma das portas de
entrada [01.02.02], onde surge nova alameda muito bem desenhada com pavimento em xadrez.

A pintura destaca-se pelo nervosismo que se depreende de cada pincelada, marcada e paralela, mas também aleatória e
contrariando as formas definidas. Se, por vezes, a pincelada é riscada e apresenta uma aguada, noutros casos é mais
delicada e com contornos mais definidos (caso das figurações dos eremitas). Os rostos são executados com um pincel
muito fino. No geral, a pincelada é muito espontânea e expressiva, alternando numa preponderância do desenho sobre a
pintura e o contrário. As figuras de menores dimensões são apenas caracterizadas com uma linha, tal como as 
arquitecturas esboçadas. Já os rodapés apresentam fundos escuros e pincelados, com desenho fino nas figurações.

Se, por um lado, algumas destas caracteristicas se aproximam da prática de António Pereira (nervosismo e pinceladas),
outras são semelhantes a Manuel dos Santos (figuras miniaturistas), e outras ainda revelam um grau de expressividade e
de técnica livre, quase aguarelista, que se afasta das atribuições conhecidas.

Muito embora pouco estudado, este núcleo tem sido aproximado ao de Sousel, ainda que com comentários menos
positivos, como é o caso de Gustavo de Matos Sequeira (1967, p. 59), que considera o desenho incorrecto e o azul duro,
“Todavia, não são tão mal desenhados como os azulejos da Igreja de Nossa Senhora da Orada em Souzel, que devem ser
da mesma época ou anteriores”.

O programa iconográfico parece privilegiar as cenas relativas a eremitas associados a São Francisco, ainda que
intercalados, sobre as portas, com painéis de temática quotidiana ligada à nobreza. A disposição no espaço indica que,
nas zonas de transição com o exterior prevalecem estas temáticas e, nas restantes, já consideradas interior sagrado, as
que mais directamente se relacionam com São Francisco, apelando à oração e à meditação.

Por fim, a capela-mor apresenta apenas enrolamentos de folhagem vegetalista a enquadrar as cartelas de mármore com
inscrições que aí se encontram. Este revestimento assenta sobre a simulação de uma estrutura arquitectónica,
interrompida ao centro por cartela de volutas e enrolamentos, com motivo de entrelaçado inscrito.

Catalogação das guarnições
B-VH-R-ea/+-0006
R-0008

Características Particulares
Ligação a João Antunes.

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FLOR, Susana Varela de Almeida, ‘Do seu tempo fazia parelha aos mais...’, Marcos da Cruz e a Pintura Portuguesa 
do século XVII, Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Setembro de 2002.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
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- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- QUEIRÓS, José, Cerâmica Portuguesa e outros estudos, 4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002 [1907].
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto, vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967 
[1934].
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Pintura Universal, Lisboa, Estudos Cor, 1974,
p. 51.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Carreaux cerámiques Hollandais au Portugal et en Espagne, Haia, 1959.
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços
Planta da capela
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Fotografias

01.01.01 - Eremitas 01.01.02 - Eremita [vão da porta]

01.01.05 - Jardim com lagos

01.01.06 - Cântico ao irmão Sol [?]

01.02.01 - Eremita a ler num cenário rural [burro e bois] 01.02.01 - Sermão de São Francisco aos animais
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Fotografias

01.02.02 - Jardim

01.03.01 - Eremitas

01.03.01 - Pormenor 02.01 - Capela-mor
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Datação

Século XVII, último quartel 
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A sala de entrada da casa principal da Quinta do Calhariz apresenta um revestimento até cerca de meia altura das
paredes, com painéis de azulejo representando enrolamentos de acanto. As folhas apresentam recortes de grande
requinte, muito cuidados e executados numa pincelada marcada, por vezes recorrendo ao contorno, com gradações
bruscas entre as tonalidades de azul,  e mais suaves em determinados casos. Nas zonas mais escuras observa-se uma
pincelada solta e menos respeitadora das formas a preencher.

As barras que envolvem os painéis exibem, também, uma sucessão de folhas de acanto enroladas, definindo um 
semicírculo nos cantos.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Raimundo do Couto [MECO, 1993, p. 218]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 [1664] - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de
Portugal o palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
00 Enrolamentos de acanto
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Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0009

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões [mais reduzidos]
- Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos provenientes da Sé de Lisboa] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, átrio da casa > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] > 
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões 

Bibliografia específica
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços
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Fotografias

1 - Painel de enrolamentos de acanto 2 - Pormenor de um dos enrolamentos

4 - Painel de enrolamentos de acanto
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 01 [sala D. Quixote]

Datação

Século XVII, último quartel 
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O silhar que reveste esta sala, que alguma vez terá sido a biblioteca (SEQUEIRA, 1967, p. 59), apresenta um programa
iconográfico inspirado na história de D. Quixote, cujos episódios são identificadas na cartela superior da barra que
envolve cada painel. Esta, apresenta, nos painéis de dimensão mais reduzida, a cartela referida ladeada por volutas em
perspectiva (mas de desenho estranho), com carrancas nos cantos e na barra inferior. Das cartelas que enquadram as
carrancas pendem festões que ocupam as barras verticais. Nos painéis de maiores dimensões surgem dois festões de
cada lado da cartela, presos ao centro por argola, situação que se repete inferiormente. As legendas em espanhol podem

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Raimundo do Couto [MECO, 1993, p. 218]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa 
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 D QVIXOTE / libra a Andres del / rigor de Juan / Haldudo el Ruo
02 DAMA RODRIGVES / ruega a D. Quixote / justicia de la / afronta echa / a su hija
03 AVENTURA / de Dolorida
04 DON QUIXOTE / en Serra Morena haze / penitencia a la / imitacion de / Beltenebros
05 [cartela tapada por armário]
06 AVENTURA / de los molinos / del viento
07 DON QUIXOTE / encantado por / Mari / Tornes [cartela sobrea lareira, sem correspondência 

com painel]
08 [painel sem identificação e com azulejos de padrão]
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denunciar a cópia de gravuras ou de estampas de uma edição publicada em Espanha.

O desenho é pouco erudito, quer ao nível da figuração quer ao nível dos panejamentos ou das arqutecturas (que revelam
grandes problemas de pespectiva), expressando-se numa pintura ainda muito ligada ao contorno, com pinceladas
marcadas, em particular nos fundos escuros. As árvores são caracterizadas de formas diferentes, quer com as folhas
desenhadas, quer com esponjados ou ainda com o tronco muito riscado.

Todavia, a pintura dos painéis cuja leitura é mais difícil por estarem ocultos atrás de móveis de grandes dimensões [05],
parece afastar-se desta caracterização, revelando uma pincelada muito mais solta e pictórica. O mesmo se verifica nos
painéis que ladeiam a lareira, apesar das múltiplas trocas de azulejos e mistura com padrões que aí se observam.

Note-se que as carrancas das barras não deixam de recordar outras utilizadas na Capela de Santo Amaro em Lisboa, nos
painéis provenientes do Palácio da Praia, em Lisboa, e hoje no MNAz,  na Igreja de Santa Maria de Óbidos ou na capela
do Santo Cristo da Fala da Igreja do antigo Convento das Albertas , actual Museu Nacional de Arte Antiga. Por sua vez,
as arquitecturas do painel [05] são muito semelhantes a outras do período e às da Sala das Batalhas do Palácio dos
Marqueses de Fronteira, em Lisboa.

Uma referência final para a importância e para a actualidade desta iconografia, pois as primeiras imagens relativas às
aventuras de D. Quixote remontam a 1614.

Catalogação das guarnições
B-V-R-fl-0003
B-H-R-fl/+-0004

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto , vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967 
[1934].
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Fotografias

00 - Perspectiva geral da sala 
02 - DAMA RODRIGVES / ruega a D. Quixote / justicia de la / 
afronta echa / a su hija 

03 - AVENTURA / de Dolorid, pormenor

03 - AVENTURA / de Dolorida

04 - DON QUIXOTE / en Serra Morena haze / penitencia a la / 
imitacion de / Beltenebros

08 - [painel sem identificação e com azulejos de padrão]
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Fontes gráficas

02 - Gravura da edição Paris, de 1732, da autoria de Bonard [http://www.qbi2005.com]

04 - Gravura da edição de Amberes, de 1672-1673, da autoria de Frederik Bouttats [http://www.qbi2005.com]
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Datação

Século XVII, último quartel
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Nesta sala de dimensões reduzidas, que se encontra no topo de um dos corpos da fachada, abrindo-se para o pátio
interno, surgem dois painéis de azulejo com cercadura de flores. Um deles encontra-se muito alterado, certamente
devido a remontagens. O outro apresenta duas figuras masculinas, uma delas de costas para o observador.

O desenho, com muito contorno, é preenchido por pinceladas finas e paralelas, por vezes muito pingadas. Mais atrás,
surge um tronco de árvore muito pincelado com folhas desenhadas e outras esponjadas.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Duas figuras masculinas
02 [painel remontado com azulejos trocados]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 02

Catalogação das guarnições
B-H-R-fl/+-0001

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 02

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 02

Fotografias

01 - Duas figuras masculinas 02 - Painel remontado com muitos azulejos trocados
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 03

Datação

1686
[Datada [03]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
No seguimento da sala 2, também esta apresenta revestimento azulejar em forma de silhar com cercadura de
enrolamentos de acanto. No painel junto à janela observa-se um menino sentado, apontando para um caracol que se
encontra no tronco de uma árvore. A desproporção dos elementos da composição é evidente. No painel seguinte, uma
figura masculina oferece uma cornucópia de flores a duas mulheres sentadas, e, por fim, surge a representação de uma
paisagem urbana, com edifícios ao fundo e, em primeiro plano, homens a cavalo, uma mulher com uma bilha à cabeça e
um casal a passear, ou seja, cenas da vida quotidiana.

A pintura é muito expressiva nos elementos naturais, facto bem evidente no painel com o menino sentado [01]. Porém,
este surge desenhado com contorno e os volumes são conferidos através de uma pincelada paralela e muito marcada,
quase riscada. Mas a caracterização do tronco da árvore oscila entre pinceladas de tons de azul diferenciado que criam
um efeito de cor e luz muito interessante. Já no painel seguinte [02], o cânone alongado na representação das figuras
parece imperar e o desenho, com pinceladas mais grossas e decididas, torna-se menos evidente. Por fim, o último painel,
com o ano de 1686 inscrito numa pedra, revela um cuidado na definição das arquitecturas apesar de, por vezes, o traço
ser pouco contínuo, sumário e pingado nos cantos.

Junto à datação, surge o que poderia ser uma assinatura, mas absolutamente ilegível.

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa 
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10

Iconografia
01 Menino sentado a brincar com caracol
02 Um homem oferece uma cornucópia de flores a duas mulheres sentadas
03 Paisagem urbana
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 03

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0010

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 03

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 03

Fotografias

01 - Menino sentado a brincar com caracol

02 - Um homem oferece uma cornucópia de flores a duas 
mulheres sentadas

02 - Um homem oferece uma cornucópia de flores a duas 
mulheres sentadas, pormenor

03 - Paisagem urbana

03 - Paisagem urbana, pormenor
03 - Paisagem urbana, pormenor da data
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 04

Datação

Século XVII, último quartel
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A cercadura dos painéis da sala 4 é idêntica à da sala anterior, de enrolamentos de acanto.

A pintura é, no entanto, mais expressiva e solta, pois apesar do contorno fino que se observa na figura feminina coroada,
a pincelada é muito mais em mancha, e o rosto conserva o desenho fino. A fiada de azulejos à esquerda é, certamente,
de outro painel.

O quadro com a representação da uma figura masculina sentada num muro encontra-se muito alterado e, ao que tudo
indica, cortado.

Características Particulares

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura mais dinâmica]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Figura feminina coroada
02 Figura masculina sentada num muro [painel muito alterado]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 04

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0010

Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 03

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 04

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 04

Fotografias

01 - Figura feminina coroada 02 - Figura masculina sentada num muro [painel muito alterado]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 05

Datação

Século XVII, último quartel
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painéis com barras de festões e florão no canto, dedicados a temas da nobreza. Nas duas situações em que surgem
cavaleiros, estes são formados por um casal no mesmo cavalo. Num outro caso, é também um casal que toca guitarra.

A pintura, em tons de azul escuro, vive do desenho e da linha de contorno que, apesar de muito quebrada, tende a diluir-
se nas pinceladas vigorosas mas também manchadas e riscadas. Os troncos das árvores revelam uma pintura muito
expressiva e a folhagem é simulada com esponjados.No caso das figuras de dimensão mais reduzida, prevalece o
contorno mas com grande requinte e pormenor de desenho [02]. Verificam-se muitas semelhanças com a sala 2, tendo 
sido executados, muito possivelmente, pelo mesmo pintor.

Características Particulares

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa 
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Casal a cavalgar num único cavalo
02 Paisagem com fonte e figuras masculinas
03 Casal a cavalo e outro a tocar guitarra
04 Painel não identificado [com móveis à frente]
05 [painel junto à janela com azulejos dispersos]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 05

Catalogação das guarnições
B-H-R-fl/+-0002

Obras Relacionadas
- Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 02 > Pintura

Encomenda

Bibliografia específica
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 05

Esquema de plantas ou alçados

Planta da sala

166



Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 05

Fotografias

01 - Casal a cavalgar num único cavalo

02 - Paisagem com fonte e figuras masculinas

03 - Casal a cavalo e outro a tocar guitarra
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 06

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painéis com barras mais complexas que os das salas anteriores, com enrolamentos de acanto por onde surgem leões,
anjos meninos em pé ou sentados, aves e, nas barras horizontais, cornucópias de flores e frutos. Ao centro destas
últimas, uma espagnolette é enquadrada por figuras infantis aladas sentadas, que seguram as cartelas evidenciando a 
composição central.

As figurações, cujo tema não foi possível ainda identificar, mostram várias representações de episódios ligados à caça,
com excepção dos anjos meninos com patos, no lago, apesar da cena seguinte mostrar um animal a comer um pato
morto e muitos outros pendurados na árvore.

A pintura é cuidada e, apesar de recorrer ao contorno, é mais manchada nas zonas de sombra e volume, utilizando, por
vezes, a pincelada paralela. As arquitecturas são pouco pormenorizadas e o traço pouco seguro.

É possível que este conjunto não tenha sido concebido para a sala em questão ou, em última análise, que a porta de
comunicação com o que designámos por sala 5 não existisse à época, pois o painel om os meninos anjos no lago

Atribuída
Pintor Desconhecido

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane (fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I) por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herda o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa (1631 - 1711) com D. Helena de Portugal o
palácio é objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdam a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Homem e lobo
02 Patos e anjos no lago
03 Caçador observa a sua caça
04 Centauros
05 [painel não identificado, atrás de móvel]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 06

encontra-se cortado e sem barra vertical do lado esquerdo.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0011
B-V-R-ea/+-0007

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 06

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 06

Fotografias

01 - Homem e lobo 02 - Patos e anjos no lago

02 - Patos e anjos no lago, pormenor

03 - Caçador observa a sua caça

03 - Caçador observa a sua caça, pormenor 04 - Centauros
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 07

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painéis de temática não identificada, relacionada com animais fantásticos, envoltos por barras de aletas entre as quais
emerge um leão, na base das fiadas verticais, festões de flores, anjos meninos ajoelhados sobre as curvas das aletas, e
um pássaro, no topo, de cujo bico se projecta um motivo vegetalista que se prolonga sobre uma das aletas. Na barra
horizontal, a composição é formada por enrolamentos vegetalistas que convergem, ao centro, num motivo também
vegetalista ladeado por figuras infantis aladas sentadas.

A pintura é muito ténue e aguada nos painéis iniciais [01 e 02], tornando-se mais viva e de um tom mais forte nos
painéis seguintes. Observa-se um grande pormenor na caracterização das figuras humanas e dos animais que se 
encontram nos planos afastados. A mancha, por vezes pingada e pouco uniforme, revela uma pincelada riscada. As
arquitecturas são sumárias mas com algum pormenor. Todas as composições partilham um sentido de movimento e
teatralidade de gestos.

Características Particulares

Atribuída
Pintor Desconhecido

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa (1631 - 1711) com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa 
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 [painel não identificado, atrás de móvel]
02 [painel não identificado, atrás de móvel]
03 Queda de um soldado provocada por homem no mar apoiado em animais fantásticos
04 Um animal fantástico e cavalos
05 [painel não identificado, atrás de móvel]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 07

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0002
B-H-R-aa/+-0002

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 07

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 07

Fotografias

03 - Queda de um soldado provocada por homem no mar apoiado 
em animais fantásticos

04 - Um animal fantástico e cavalos

04 - Um animal fantástico e cavalos, continuação do lado direito 04 - Um animal fantástico e cavalos, pormenor

05 - Painel não identificado, atrás de móvel

175



Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 08

Datação

Século XVII, último quartel
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
As barras que envolvem os painéis apresentam um encadeado de motivos relacionados com o mar, em forma de festões
que se projectam, na barra superior, a partir dos búzios centrais e, nas barras verticais, das conchas e búzios que ocupam
os cantos. Esta iconografia relaciona-se directamente com as cenas mitológicas representadas em cada um dos painéis,
que têm em comum o cenário marítimo.

A montagem dos painéis é estranha, pois observam-se tarjas da barra “dobradas” pelo menos em dois [01 e 03], as
barras inferiores apenas têm um azulejo e alguns temas estão cortados, como o painel [03]. A pintura não é, também,
uniforme. Um dos painéis parece claramente de outra campanha [04] enquanto um outro ainda apresenta os contornos a
roxo [03]. Na verdade, e muito embora a pintura mantenha o contorno vincado, principalmente em determinados casos

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa 
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Anfitrite [?]
02 [painel não identificado, atrás de móvel] Neptuno e Anfitrite [?]
03 [painel não identificado]
04 O triunfo de Neptuno
05 Figura masculina
06 [painel com azulejos trocados] Neptuno [?]
07 Acis e Galateia
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 08

[06], a tendência é para a libertação e para a pintura em mancha, que surge muito livre nos restantes exemplos,
revelando grande expressividade até na pincelada pingada. Os rostos, por sua vez, são muito desenhados, tal como as
arquitecturas.

Catalogação das guarnições
B-V-R-fl-0001
B-H-R-fl/+-0003

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre > Acis e Galateia [02.02.07] - [07];
desconhecido [01.01.02] - [03]
- Lisboa, Palácio dos Marqueses de Fronteira > Triunfo de neptuno [06]

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 08

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 08

Fotografias

01 - Anfitrite 03 - [painel não identificado]

04 - O triunfo de Neptuno 04 - O triunfo de Neptuno

05 - Figura masculina 06 - [painel com azulejos trocados] figura com tritão

179



Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 08

Fontes gráficas

N.º 1541 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

03 - Acis e Galateia
Gravura de Jean Lepautre

N.º 1570 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

06 - O triunfo de Neptuno
Gravura de Jean Lepautre
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 09

Datação

Século XVII, último quartel
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída - existe uma marca em forma de monograma [02]
Pintor Ciclo [pintura muito sumária]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel 
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa ([631 - 1711] com D. Helena de Portugal o 
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa 
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1685 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Paisagem com ponte, figuras a passear e homem a pescar
02 Paisagem com casais [painel parcialmente oculto por móvel]
03 Jardim
04 Paisagem [painel parcialmente oculto por móvel]
05 Paisagem [painel interrompido por lareira]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 09

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A aplicação do revestimento nesta sala surge, tal como nas anteriores, um pouco estranha, pois observam-se painéis
“dobrados” [01 e 04] e as barras inferiores exibem apenas um azulejo, o que indicia alterações na colocação dos
mesmos, ideia que ganha expressão se considerarmos a lareira, um elemento comum a todas estas salas mas certamente
aí aplicado em época posterior à do revestimento azulejar.

As barras que envolvem as cenas figurativas apresentam um encadeado de motivos vegetalistas, como que enrolados em
torno de um festão de flores,  apenas visível por entre os intervalos dos enrolamentos.  Os cantos são ocupados por
cartela eliptica com árvore inscrita, que é diferente em cada canto. Ao centro das barras horizontais surge nova cartela
elíptica, mas deitada, envolta por volutas e, também, com uma árvore. Note-se que a pincelada é muito marcada.

As figurações aludem a cenas do quotidiano, executadas com grande pormenor mas de desenho sumário, principalmente
ao nível das figurações. Nos fundos de paisagem a pincelada é mais solta e manchada, situação que se verifica ainda na
caracterização dos troncos das árvores, cuja folhagem é esponjadas. As arquitecturas apresentam um desenho muito
sumário e alguns fundos, mais escuros, surgem particularmente pincelados e pingados. As rochas surgem, ainda, com
um contorno muito grosso e expressivo [05].

O painel 02 revela, numa pedra do pavimento, um monograma que pensamos integrar as letras NRR e os dígitos 12, mas
cujo significado permanece por esclarecer.

Catalogação das guarnições
B-VH-R-fl-0002

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 09

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 09

Fotografias

01 - Paisagem com ponte, figuras a passear e homem a pescar 02 - Paisagem com casais [painel parcialmente oculto por móvel],
pormenor

02 - Paisagem com casais [painel parcialmente oculto por móvel],
pormenor

04 - Jardim

05 - Paisagem [painel parcialmente oculto por móvel] 05 - Paisagem [painel parcialmente oculto por móvel]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 10 [sala das batalhas]

Datação

1675
[Datada [01] - na barra que se encontra tapada por uma moldura]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Na sequência da sala das batalhas navais surge a sala das batalhas, com as representações inscritas em cartelas elípticas
de volutas e elementos vegetalistas, e os painéis envoltos por barras integralmente ocupadas por instrumentos de guerra
- tambores, lanças, canhões, bandeiras -, organizados em jeito de panóplias militares.

Os episódios de guerra mostram um cavaleiro a ser atirado ao chão, e outros que lutam a cavalo observando-se mais
guerreiros atrás. Infelizmente, o mobiliário da sala não permite identificar mais nenhuma cena.

A pintura recorre ao contorno muito mais que à pincelada ou à aguada, utilizando pinceladas paralelas escuras e claras
para as sombras e o volume. As figuras ao fundo surgem num azul muito ténue, acentuando a distância. O efeito geral é
muito interessante, e as palavras de Gustavo de Matos Sequeira (1967, p. 58) parecem muito rudes face ao efeito global
que os painéis imprimem à sala: “o desenho é incorrecto e mole, e o azul frouxo e desvanecido”.

Características Particulares

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada pingada]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdram a quinta

1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Batalha [um homem cai do cavalo]
02 Batalha
03 Batalha [dois painéis atrás de um móvel]
04 Batalha [painel atrás de um móvel]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 10 [sala das batalhas]

Catalogação das guarnições
B-VH-R-o/+-0001

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto , vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967 
[1934].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.

186



Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 10 [sala das batalhas]

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 10 [sala das batalhas]

Fotografias

01 - Batalha 01 - Batalha, pormenor

02 - Batalha
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 11 [sala das batalhas navais]

Datação

1672 [1671]
[Datada - 01]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Monograma [01]
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 23]

1675 - Data nos azulejos da sala 10

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1686 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Batalha naval
02 Navio
03 Batalha naval
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 11 [sala das batalhas navais]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Nesta sala, onde um dos azulejos está datado de 1672 ou 1671, o programa iconográfico circunscreve-se a um conjunto
de painéis com representação de batalhas navais, que têm vindo a ser identificadas com episódios da Batalha de la
Goleta, ocorrida na Tunísia em 1535, mas sem grande fundamento ( FILERMO, 1992). As barras apresentam animais
marinhos com as caudas enroladas e, nos cantos, carrancas que ocupam toda a superfície.

A pintura, se bem que pormenorizada no que diz respeito às caravelas, é muito mais sumária na caracterização das
figuras humanas que povoam este universo. Apesar da expressão do traço, este parece pouco seguro e por vezes 
interrompido, mas as transparências da água são bastante bem conseguidas.

Quanto à assinatura, encontram-se, junto à data, vários monogramas semelhantes entre si, mas cuja identificação é
praticamente impossível. Nem sequer se percebe se estas marcas estão em pedras ou caixas, facto que ajudaria a
contextualizar as referências e a esclarecer se se trata de uma assinatura ou da reprodução de uma marca.

Catalogação das guarnições
B-V-R-an-0001
B-H-R-an/+-0001

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- Filermo, n.º 1, Porto, Assembleia dos cavaleiros Portugueses da Ordem Soberana e Militar de Malta, 1992 [publicação 
de duas imagens dos painéis de maiores dimensões].
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto , vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967 
[1934].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.

04 Batalha naval
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 11 [sala das batalhas navais]

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta sa sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 11 [sala das batalhas navais]

Fotografias

02 - Navio 03 - Batalha naval

03 - Batalha naval, pormenor 03 - Batalha naval, pormenor

04 - Batalha naval

04 - Batalha naval, pormenor
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 12

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis que revestem esta sala têm em comum a representação de cenas de caça a aves, sendo que as barras que os
envolvem partilham da mesma iconografia, pois exibem várias cabeças de pássaros cujos pescoços terminam em 
enrolamentos de folhagens entrelaçando-se entre si.

A pintura recorre preferencialmente ao contorno, mas com pinceladas largas no preenchimento das formas, a par de
outras riscadas e paralelas. As arquitecturas são de desenho muito sumário, tal como as figuras humanas. A escala destas
últimas é muito desproporcionada [em particular no painel 02], tal como a perspectiva e a sua inserção no espaço, de tal
forma que algumas figuras surgem quase deitadas e outras perecem prestes a cair ou a pairar.

Observam-se, todavia, profundas alterações em relação à aplicação original. Tal como noutras salas da quinta, também 
aqui encontramos barras “dobradas” [01], a barra horizontal inferior apresenta apenas uma fiada de azulejos, estas barras
encontram-se muito trocadas em termos de lógica de composição e, por fim, os próprios painéis revelam alterações e 
adaptações como é o caso do 03, cuja representação é impossível de reconstruir, ou do 04, cuja leitura é interrompida na

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel 
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa 

့
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdaram a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1685 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Caçadores com cão
02 Caça aos pássaros [?]
03 [painel com azulejos totalmente trocados]
04 Caça aos pássaros
05 Caça aos macacos
06 [painel não identificado, encoberto por móvel]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 12

quinta fiada a contar da esquerda e a sexta é mais reduzida para minimizar este corte, ou ainda no 05 em que se reúnem
cenas de caça ao macaco com outras de caça às aves. Num vão de porta percebe-se o corte dos painéis certamente
motivado pela abertura de acessos e comunicações entre as diversas salas.

Tomando em consideração a iconografia da sala 13, podemos pensar numa complementaridade temática que nos leva a
sugerir que o painel 05 com a caça aos macacos poderia ser da outra sala e não desta, pois é aí que se representam cenas
de caça a mamíferos. 

Catalogação das guarnições
B-VH-R-an-0002

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 12

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 12

Fotografias

01 - Caçadores com cão

02 - Caça aos pássaros [?]

02 - Caça aos pássaros [?], pormenor 02 - Caça aos pássaros [?], pormenor

03 - [painel com azulejos totalmente trocados] 04 - Caça aos pássaros, pormenor
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 12

Fotografias

05 - Caça aos macacos 05 - Caça aos macacos, pormenor
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 13

Datação

Século XVII, último quartel
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Esta sala e a anterior, a sala 12, deveriam formar um conjunto complementar, pois apreentam as mesmas características
pictóricas e uma temática paralela. Assim, às aves do sala 12, com as respectivas barras com representações de pássaros,
contrapõem-se, na sala 13, cenas de caça a animais vários (coelho, leopardo e leão) cujas barras exibem focinhos de
animais, como cavalos, veados ou lebres. A diferença consiste no motivo central de algumas das barras horizontais, com
um mascarão.

A pintura recorre preferencialmente ao contorno, mas com pinceladas largas no preenchimento das formas, a par de
outras riscadas e paralelas. As arquitecturas são de desenho muito sumário, tal como as figuras humanas. A escala destas
últimas é um pouco desproporcionada, bem como a perspectiva e a sua inserção no espaço, de tal forma que algumas
figuras surgem quase deitadas e outras perecem prestes a cair ou a pairar.

Também nesta sala se observam problemas semelhantes às anteriores no que à montagem diz respeito, pois existem
painéis “dobrados” [01], muitas trocas nas barras e a inexistência da fiada inferior.

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane [fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I] por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herdou o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa [1631 - 1711] com D. Helena de Portugal o
palácio foi objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa 
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdam a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1685 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 Caça ao coelho
02 Caça ao leopardo
03 Caça ao leão
04 Caça [painel oculto por móvel]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 13

Catalogação das guarnições
B-VH-R-an-0003

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 13

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 13

Fotografias

01 - Caça ao coelho 02 - Caça ao leopardo

02 - Caça ao leopardo, pormenor 03 - Caça ao leão

03 - Caça ao leão, pormenor
04 - Caça [painel oculto por móvel]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 14

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
As fiadas inferiores da barra horizontal apresentam os mesmos problemas de trocas e cortes de azulejos, mas a pintura
desta sala é muito diferente das anteriores, facto que se evidencia desde logo na composição das barras, com atlantes de
vaso à cabeça nas barras verticais e anjos com cauda vegetalistaa ladear o vaso de flores central, por entre enrolamentos
de acanto e volutas, nas barras horizontais. O painel 01 conserva, todavia, as características de uma pintura ingénua, mas
os restantes denunciam um melhor domínio do desenho das arquitecturas, das figuras humanas bem mais
pormenorizadas, com o contorno menos vincado. Infelizmente, a profusão de mobiliário da sala não permite avançar
com mais pormenores pois quase não é possível ver os painéis. 

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Pintor Mestre P.M.P. [colaborador ou influência de]

1672 - Data nos azulejos da sala das batalhas navais

1483 - Aquisição do palácio aos herdeiros de mestre Joane (fidalgo da casa do infante duque de Beja, pai de D. Manuel
I) por  Gil Vaz da Cunha, introduzindo profundas alterações
1504 - D. Francisco de Sousa herda o palácio de sua tia, D. Maria da Silva, herdeira do referido Gil Vaz da Cunha
Década de 1660 - Em consequência do casamento de D. Francisco de Sousa (1631 - 1711) com D. Helena de Portugal o
palácio é objecto de grande intervenção. Era proprietário D. João de Sousa
Século XVII - Os sobrinhos de D. João de Sousa, D. Francisco e D. Luís, herdam a quinta

1675 - Data nos azulejos da sala 10
1685 - Data nos azulejos da sala 3

Iconografia
01 [painel oculto por móvel]
02 Paisagem campestre que tem início com passeio de barco
03 [painel oculto por móvel]
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 14

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0021
B-H-R-aa/+-0003

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, “Palácio do Calhariz”, n.º IPA PT031511010015, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Abril de 2009.
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 14

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta de localização dos espaços Planta da sala
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Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 14

Fotografias

01 - [painel oculto por móvel] 02 - Paisagem campestre que tem início com passeio de barco

02 - Paisagem campestre que tem início com passeio de barco
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Barbeita [Monção] - Igreja do Divino Salvador, capela lateral [o revestimento 
azulejar não existe neste local]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora tenha sido referido como inédito por José Meco (1979, p.72) num  artigo dedicado a Gabriel del Barco,
os azulejos não se encontram nem na igreja nem na capela referida, que apresenta um revestimento azulejar mas do
século XVII, com motivos de maçaroca e friso de dentes de serra (P-101 e F-6) referidos por Santos Simões no
inventário da azulejaria do século XVII (1997, p. 19). De acordo com informações transmitidas pelo mesmo autor, esta
informação veio de uns slides existentes no Museu Nacional do Azulejo que pertenciam ao Dr. Rafael Salinas Calado,
onde uma imagem mostrava uma composição semelhante à da Igreja de Santa Maria de Óbidos e estava identificada
como sendo da Matriz de Barbeita. Pensando poder ter ocorrido um erro de designação, visitámos ainda a localidade de
Barbeitos, apenas com uma capela de dimensão reduzida e sem azulejos. Assim, resta-nos concluir que os slides foram
mal catalogados, ficando por esclarecer a localização do mencionado revestimento.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 62, obra oficinal com provável participação de Barco]

Iconografia
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Barbeita [Monção] - Igreja do Divino Salvador, capela lateral [o revestimento 
azulejar não existe neste local]
Fotografias

A única capela existente na igreja
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Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, átrio da casa

Datação

1691, c. de
[MECO, 1979 a), p. 100]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O átrio, de planta rectangular, é marcado pela presença de uma fonte, ao fundo, com espaldar de embrechados e silhares
de azulejo que ladeiam o tanque, revestindo ainda as zonas inferiores e os espaldares dos bancos que percorrem os panos
murários.

São painéis azuis e brancos, com enrolamentos de acanto que se conjugam com anjos sentados  segurando fitas e
tridentes (junto à fonte), outros segurando peixes e outros ainda apoiados em cabeças de animais fantásticos. Sob os
bancos repetem-se os mesmos enrolamentos com volutas, conchas e animais.

A guarnição é muito simples, apenas marcada por um perfil de meia cana decorado por folhagem e entrelaçado por fita.

A pintura recorre à pincelada paralela, marcada, e por vezes com aguada, articulando-se com contornos grossos. Os
rostos são muito desenhados, com excepção das representações que surgem no espaldar dos bancos, mais livres e
pinceladas, em todos os aspectos.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 100, colaborador; IDEM, 1979 b), p. 63]

Século XVII, início - A quinta era propriedade da família Sinel de Cordes, "descendentes do flamengo João Baptista de
Cordes, que veio para Portugal no reinado de Filipe II, no início do século XVII, como controlador do fisco real", e cujo 
brasão pode ainda ser observado no portão da Quinta [STOOP, 1986, p. 119].
Século XVII, últimas duas décadas  - A Capela de Nossa Senhora da Conceição é parte integrante da Quinta com o 
mesmo nome. De dimensões reduzidas, denota a plena utilização de uma linguagem protobarroca, de final de 
Seiscentos.

Iconografia
00 Enrolamentos de acantos
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Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos provenientes da Sé de Lisboa] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 00 [sala de entrada] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões 

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- NOÉ, Paula, “Capela de Nossa Senhora da Conceição / Capela da São João Baptista”. n.º IPA PT031110020008, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1991. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Dezembro de 2008.
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Fotografias

1 - Átrio

2 - Painel a enquadrar a fonte do lado esquerdo

3 - Painel a enquadrar a fonte do lado direito

4 - Painel sobre o banco lateral

5 - Painel 6 - Painel
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Datação

1691
[Datada [01.01] - VITERBO [tomo I, 1903, p. 35] diz que o último algarismo da data não é muito legível, podendo ser
um 1 ou um 2]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [01.01]
D. Gabriel del  / Barco F. 1691

Pintor Gabriel del Barco

1692
[SIMÕES, 1979, p. 23]

 - Embutidos marmóreos também no pavimento

Século XVII, início - A quinta era propriedade da família Sinel de Cordes, "descendentes do flamengo João Baptista de
Cordes, que veio para Portugal no reinado de Filipe II, no início do século XVII, como controlador do fisco real", e cujo
brasão pode ainda ser observado no portão da Quinta [STOOP, 1986, p. 119].
Século XVII, últimas duas décadas  - A Capela de Nossa Senhora da Conceição é parte integrante da Quinta com o 
mesmo nome. De dimensões reduzidas, denota a plena utilização de uma linguagem protobarroca, de final de 
Seiscentos.

 - Retábulo de embutidos marmóreos atribuído a João Antunes (semelhante ao retábulo da Quinta do Calhariz e ao
retábulo existente na Capela dos Lencastres, no Convento de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, instituída entre 1680 e
1692 por D. Veríssimo de Lencastre, arcebispo de Lisboa e Inquisidor Geral do Reino de Portugal).

Iconografia
00 Cenas da vida de São João Baptista
01 Lado do Evangelho
  01.01 São João Baptista pregando no deserto
02 Lado da Epístola
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Na capela da Quinta de Nossa Senhora da Conceição, de dimensões reduzidas, os painéis de azulejo revestem
integralmente os panos murários, articulando-se com o tecto pintado e com o retábulo de embutidos marmóreos.

Um rodapé de meninos a segurar festões, separados por bases de colunas com as quais interagem, antecede os painéis,
limitados por barra de enrolamentos de acanto, com concha central e motivo elíptico nos cantos. Curiosamente, as bases
de coluna que se encontram nos ângulos das paredes estão “dobradas”, e as que se localizam junto à porta ou a um outro
painel estão cortadas. Trata-se de um facto pouco comum e que, neste caso, apenas encontra justificação na necessidade
do pintor em colocar uma base ao centro do painel, com três putti de cada lado. Os espaços mais reduzidos, junto à porta
principal, são preenchidos por azulejos com um festão pendente de uma argola superior.

A única excepção a esta estrutura é o painel sob a tribuna de ligação à casa, que mantém os motivos decorativos da 
barra, mas em forma de cercadura, certamente por questões de espaço. 

A pintura recorre ao contorno, que tende a diluir-se na mancha azul. O recurso à pincelada paralela é frequente na 
modelação, muitas vezes com aguada, criando efeitos de gradação de azuis. Os panejamentos são duros e bem vincados.
Os rostos são rudes mas bem desenhados e caracterizados, encontrando-se aqui muitos exemplos dos mais
característicos de Gabriel del Barco, com o nariz pronunciado e, no caso dos rostos masculinos, encovados. As mãos são
bem desenhadas a par de outras mais sumárias. Da mesma forma, as figuras surgem musculadas, com zonas como
cotovelos ou joelhos muito pronunciadas.

O contraste com a pintura dos meninos dos rodapés é grande, aí predominando a linha de contorno e o branco, a par de
um desenho menos seguro e, por outro lado, mais rápido.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0012
B-HV-R-ea/+-0013

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Sala do Noviciado [capela de Nossa
Senhora da Conceição] > Rodapé com meninos a brincar
- Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios > Rodapé com meninos a brincar
- Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o jantar dos enfermos, Museu do Hospital
Termal das Caldas da Rainha > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Carcavelos - Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios > Anjinhos com cordas e volutas por cima
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Lisboa - Igreja da Madre de Deus, parte do rodapé > Rodapé com meninos a brincar
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Festões de flores e frutos pendentes de argolas
e laços

Encomenda

  02.01 Baptismo de Cristo
  02.02 São João Baptista e Jesus
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Bibliografia específica
- CORREIA, Vergílio, “Azulejadores e pintores de azulejo, de Lisboa – olarias de Santa Catarina e Santos”, A Águia, II
série, n.º 77 e 78, 1918, pp. 166-178.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NOÉ, Paula, “Capela de Nossa Senhora da Conceição / Capela da São João Baptista”. n.º IPA PT031110020008,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1991. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Dezembro de 2008.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vítor, “O património artístico do Algarve durante a idade moderna (1500-1800)”, Anais do Município de
Faro, vols. XXVII/XXVIII, Câmara Municipal de Faro, 1997/1998, pp. 15-34.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
- STOOP, Anne de, Quintas e palácios nos arredores de Lisboa, Lisboa, 1986.
- VITERBO, Sousa, Notícia de alguns pintores portugueses e de outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte 
em Portugal, Lisboa, Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1903.
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da capela
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Fotografias

01.01 - São João Baptista pregando no deserto

01.01 - São João Baptista pregando no deserto, pormenor

01.01 - São João Baptista pregando no deserto, rodapé

02 - Lado da Epístola

02.01 - Baptismo de Cristo 02.02 - São João Baptista e Jesus
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Fontes gráficas

The Illustrated Bartsch, Vol. 52 [ARTstor] 

02 - Baptismo de Cristo
Gravura de Cornelis Cort segundo Francesco Salviati
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Barcelos - Igreja do Terço, capela-mor

Datação

1713, c. de
[MECO, 1993, p. 227 - nave está datada de 1713]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada
P.M.P.  [01.02]

Pintor Mestre P.M.P.

1720, c. de
[SMITH, 1973, p. 399 citando Santos Simões]

1707 - Início da construção do mosteiro de freiras beneditinas pelo arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles. Tal deve-se a
um pedido expresso de D. João V, que deste modo fazia cumprir um desejo de D. Pedro II, construindo um mosteiro
para acolher as religiosas de Monção, e cujo destino inicial era o Convento do Salvador
1713 - Data dos painéis de azulejo do corpo da igreja
1713, 8 de Julho - Data da entrada das primeiras religiosas
1842 - Primeira venda em hasta pública do convento
1846 - Igreja entregue à Confraria de Nossa Senhora do Terço

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Cartela alusiva à fundação

ANNO DNI MDCCVII; DI E VÈRO / X•IV• AVGVSTI  , D. RODERICVS / DE MOVRA TELLES 
ARCHI = / EPISCOPVS BRACHARENSIS / HISPANIARVM PRIMAX / HVIC AEDIFICIO 
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Barcelos - Igreja do Terço, capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento da capela-mor assenta sobre rodapé de volutas e cartela interrompido pelo supedâneo do altar-mor. As
portas laterais são encimadas por inscrições relatando os acontecimentos que se observam nos painéis, ambos 
relacionados com a história e a fundação do mosteiro. Estes, são envoltos por barras de enrolamentos de acantos, onde
surgem pontualmente figura femininas desnudas sentadas ou entrelaçadas na folhagem. No centro superior, surge uma
coroa e, inferiormente, uma mitra. Superiormente, duas janelas fingidas do lado do Evangelho opõem-se às verdadeiras
do lado da Epístola. Entre ambas, uma pintura sobre estuque procura imitar um painel de azulejos mas, na verdade,
trata-se de um trabalho recente que substitui as telas a óleo que aí se encontravam e que desapareceram (FERREIRA,
1982, p. 100).

A iconografia dos painéis é muito curiosa. De um lado representa-se o lançamento da primeira pedra do templo, painel
onde o autor deixou também a sua sigla - P.M.P.. À esquerda, um homem transporta um cesto de pedras e, mais atrás,
observam-se alguns instrumentos de trabalho e de medição. Do lado oposto, o Arcebispo benze a primeira pedra com
uma cruz gravada. Os rostos das figuras surgem muito desenhados, mas é particularmente visível a caracterização 
pormenorizada de alguns, que se repetem no painel do lado da Epístola. Neste, um cortejo, do qual fazem parte o
Arcebispo e o próprio D. João V, guia as religiosas até ao mosteiro. Assim se dignifica a fundação do mosteiro
associando-lhe a figura do monarca, pessoalmente empenhado nesta obra.

Os fundos escuros são conseguidos através de pinceladas vigorosas e de um azul muito forte. Na marcação dos volumes
e das sombras, as pinceladas são grossas. O recurso ao contorno é uma constante, e os panejamentos duros são, todavia,
muito bem caracterizados no que diz respeito aos tecidos. Os grupos de figuras, como o do cortejo, são muito bem
conseguidos, com ritmos diagonais marcados pelas armas aos ombros dos nobres. Note-se o efeito e a destreza pictórica
nas transparências dos véus das religiosas.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0108
B-V-R-ea/+-0010
R-0010

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Patrícia Roque de, O azulejo do século XVIII na arquitectura das ordens de S. Bento e de S. Francisco,
Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004.
- FERREIRA, Manuel Avelino, A Igreja Beneditina De Nossa Senhora do Terço, Barcelos, 1982.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERENO, Isabel; DORDIO, Paulo; GONÇALVES, Joaquim, “Antiga Igreja e Mosteiro de São Bento / Igreja de
Nossa Senhora do Terço”, n.º IPA PT010302140016, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU],
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de
2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Breves Notas sobre alguns azulejos de Barcelos”, Boletim do Grupo Alcaide de

PRIMVM / INECIT LAPIDEM.
  01.02 Cerimónia de lançamento da primeira pedra do mosteiro [benzida pelo arcebispo fundador D.

Rodrigo de Moura Teles, a 14 de Agosto de 1707]
  01.03 Janelas fingidas
02 Lado da Epístola
  02.01 Cartela alusiva à entrada das religiosas

ANNO DNI M•DCC•XIII•DIE VÈ= / RO  VIII•IVLLII, IDEM D. RODE= / RICVS DE MOVRA 
TELLES AR= / CHIEPISCOPVS BRACHARENSIS HIS= / PANIARVM PRIMAX, MONIALES / 
IN HOCÀSE FVNDATVM CAENOBIVM / À BRACHARA TRANSTVLIT, ET RECLV= / DIT.

  02.02 Entrada processional das primeiras religiosas no mosteiro
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Faria, n.º 3, Barcelos, 1962, pp. 1-9 ou Estudos de Azulejaria, Lisboa, INCM, 2001, pp. 255-260.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “French models for portuguese tiles”, Apollo, Londres, n.º 134, Abril de 1973, pp. 396-407.
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
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Fotografias

01.01 - Fundação 01.02 - Lançamento da primeira pedra

02.02 - Entrada das religiosas no mosteiro
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Barcelos - Igreja do Terço, nave

Datação

1713
[Datada - painel sobre o arco triunfal]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

Atribuída [em colaboração com outros pintores] [emblemas]
Pintor Mestre P.M.P.

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 223; IDEM, 2009, p. 128]

1707 - Início da construção do mosteiro de freiras beneditinas pelo arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles. Tal deve-se a
um pedido expresso de D. João V, que deste modo fazia cumprir um desejo de D. Pedro II, construindo um mosteiro
para acolher as religiosas de Monção, e cujo destino inicial era o Convento do Salvador
1713, 8 de Julho  - Data da entrada das primeiras religiosas
1842 - Primeira venda em hasta pública do convento
1846 - Igreja entregue à Confraria de Nossa Senhora do Terço

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 217]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 9; IDEM, 1979, p. 34]
António de Oliveira Bernardes [SMITH, 1968, p. 233; IDEM, 1973, p. 400]
Mestre P.M.P. [MECO,1989 [1985], p. 51;IDEM, 1993, p. 223 e 227, cercaduras e rodapé]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1973, p. 399, cartelas inferiores com inscrições]
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Barcelos - Igreja do Terço, nave

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01

    01.01.02

    01.01.03

    01.01.04

    01.01.05

    01.01.06

    01.01.07

    01.01.08

    01.01.09

    01.01.10

  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
    01.02.04

    01.02.05
    01.02.06
02
  02.01
    02.01.01

    02.01.02

    02.01.03

    02.01.04

    02.01.05

Lado do Evangelho
Rodapé [emblemas]
[Dragão com várias cabeças e alguém pega fogo]
NON EXTINGV ETVR
SÒ COM O AMOR DIVINO / SE EXTINGVE O AMOR / PROFANO
[Roupas em cima da mesa]
AGOSTO, E A MEDIDA.
A ELEIÇÃO DO HABITO / HADE SER VOLVNTA= / R
[Ave a fazer ninho em cima de montanha]
NE PEREAT IMMVNITAS
O SAGRÀDO DA CLAVZVRA / NAM SE, UIOLA SÓ PE= / LAS POR TAS
[Aves a voar em direcção ao sol]
PROBANTVR VT CORONENTVR
A OBSERVÀNCIA DA RÈGRA / DE S. BENTO HE CERTO CA= / MINHO D A SALVAÇÃO 
[Basilisco a olhar para espelho]
SE IPSVM CONSPVRGAT
SÓ SE COMPÕEM BEM, / QVEM SE VÈ AO DIVI= / NO ES PELHO.
[Cão a ladrar árvore]
OEVMBRAT, ET ALIT
O RELIGIOZO TVDO TEM / NA RELIGIAM.
[Homem sentado à mesa com copo]
FACILE CONCILIATVR
NA RELIGIÃO NAM HÁ= / DE HAVER ÒDIOS
[Instrumentos de martírio]
NON SUFFICIT VNVM.
NÃO SE PODE CONSER / VAR A RELIGIÃO SEM / CASTIGO.
[Foice com o cabo no chão]
IMPOSSIBILIA SVPERAT.
A OBEDIÈNCIA HÀDE / SER CEGA.
[Uma mão tira uma flor de um jarro]
QVIA OLET
A INVEJA NA RELIGIÀÕ, HA= / DE SER PARA IMITAR , E / NAM PARA DESTRVIR 
Registo intermédio e superior
Como uma pedra pesada se fez leve e A vasilha escondida descoberta em Espírito
Duas janelas fingidas
A Descoberta e simulação de Tótila; Profecia feita a Tótila
A destruição do templo de Apolo e a construção do Mosteiro de Montecassino; Como do fundo
do lago veio a foice ao seu cabo; a oferta do pão envenenado
Duas janelas fingidas
A simulação de Tótila
Lado da Epístola
Rodapé [emblemas]
[Abelhas e flores]
NON EX OMNI FLÒRE CARPITVR MEL
NEM SEMPRE HADE ACHAR / O SVPERIOR IGVAL PROCE= / DIMENTONOS SVBDITOS
[Dois olhos e um sol]
ALLEVAT, ET VEXAT
O SVPERIOR, ASSIM / COMO CASTÌGA, HA= / DE PREMIAR
[Sol e sÍmbolos do zodíaco]
NON VLTRA VIRES
O SVPERIOR DEVE TOMÀR / INDIVIDVÀL CONHESIMEN / TO DOS SVBDITOS.
[Casa destelhada]
SINE CVLMINE CORRVIT
NAM SE CONSERVA A / VIRTVDE SEM ORAÇAM
[Emblema truncado pela pia de água benta]
TVCEDE
[...]
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Barcelos - Igreja do Terço, nave

    02.01.06

    02.01.07

    02.01.08

    02.01.09

    02.01.10

  02.02
    02.02.01
    02.02.02

    02.02.03
    02.02.04
03
  03.01

  03.02

04

[Animais e uma pantera?]
IN ODOREM CVRRIMVS
A RELIGIÃO HÀDE SE / BVSCAR PELA FAMA / DE SVA VIRTVDE.
[Fonte]
QVO PRESSA ALTIVS
A HVMILDÀDE NA RE / LIGIÃO HE A, QVE FAS / AUVLTAR A VIRTV= / DE.
[Ave em voo]
NE SVCCVMBAT
HÀDE VOÀR O ESPIRITO / PARA O CORPO NAM / SENTIR OS RIGORES / DA RELIGIAM
[Tempestade]
TORTIOR IN ADVERSARIOS
QVANTO AS TENTAÇOENS / FOREM MAIS FORTES, MA= / IS FORTE HADE SER A / 
RESISTENCIA.
[Sol]
NON QVIESCIT.
NA RELIGIÃO NAM / HADE HAVER O= / CIOSIDADE.
Registo intermédio e superior
Exéquias de São Bento
Os discípulos Plácido e Mauro chegam ao Mosteiro
MAVRO / PLAÇIDO
O copo partido com o sinal da cruz
Água da pedra do alto do monte [?]
Parede fundeira
São Bento eremita; Vitória sobre a tentação da carne; Pastores visitam São Bento na gruta de 
Subiaco
A Regra: legado de São Bento
REGRA E ES / TATVTOS / DE S. BENTO PA / RA SEVS FI / LHOS E FILHAS
Arco triunfal
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Barcelos - Igreja do Terço, nave

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A nave do templo é integralmente revestida por painéis de azulejo com barras de enrolamentos de acanto, com um rosto
alado ao centro e nos cantos. Entre os painéis e a sanca que percorre todo o espaço há ainda três fiadas de azulejos que
simulam arquitecturas, nas áreas de remate das janelas, fingidas ou reais, com volutas, anjos e cartelas, que surgem 
também nas zonas intermédias. 

O programa iconográfico pode dividir-se entre os emblemas ou hieróglifos do silhar, em latim e em português (o
primeiro é o verdadeiro mote e o segundo a tradução sintetizada da frase da Regra), facilitando assim a compreensão do
símbolo representado, e dois níveis de quadros de grandes dimensões com passos da vida de São Bento, muito 
relacionados com provações ou com a vida monástica. O percurso deverá ter início na parede do coro, passando de
seguida ao lado da Epístola, ao lado do Evangelho e regressando à parede do coro (ALMEIDA, 2004, vol. II, p.409 e ss;
IDEM, entrada in SIMÕES, 2010, p. 106). No topo da nave, junto ao coro, é a própria regra quem tem o papel principal,
reforçando a ideia de que São Bento vivia pelos religiosos e religiosas que obedeciam à regra. Os emblemas, ilustrativos
de passagens e frases da Regra de São Bento são directamente inspirados nas obras O Principe dos Patriarcas S. Bento.
Primeiro tomo de sua vida, discursada em emprezas Politicas e Predicáveis, Lisboa, António Craesbeeck de Mello,
1683, e O Principe dos Patriarcas S. Bento. Segundo tomo de sua vida, discursada em emprezas Politicas e Morais,
Lisboa, Joam Galram, 1690 (ALMEIDA, 2004, vol. I, pp. 284-308 constitui a mais completa análise deste conjunto
emblemático; GARCIA ARRANZ, 2008, p. 145). Trata-se de um dos maiores conjuntos de emblemática beneditina
com a característica particular de articular duas divisas, uma em latim e outra em português, o que contribui para a
melhor compreensão e acessibilidade da mensagem.

Os azulejos são complementados pelos altares de talha dourada e pelas pinturas a óleo representando o regresso da
Fuga para o Egipto ou a Sagrada Família, Santa Gertrudes, Santa Escolástica e o Arcanjo do Juízo Final, articulando-
se ainda com o tecto em caixotões onde se observam novos episódios da vida de São Bento e, no painel central, a
Ascensão de Cristo.

A pintura dos painéis de azulejo oscila entre o recurso a um contorno vigoroso, por vezes com aguada, e a uma 
pincelada dinâmica, sobreposta e cruzada, criando fundos escuros e dinâmicos (também ao nível das rochas, por
exemplo), pouco habituais na obra de P.M.P. mas comuns a obras dos Oliveira Bernardes. Todavia, os rostos em nada se
assemelham aos trabalhos de qualquer destes mestres, manifestando a mesma dicotomia. Registam-se, no entanto,
gradações de azul de grande delicadeza, e o traço fino juntamente com as pinceladas mais vigorosas e por vezes
marcadas e pingadas conferem elegância e rigor à composição. Os panejamentos duros e pouco movimentados soltam-
se, muitas vezes, e o fundo arquitectónico da Morte de São Bernardo é surpreendente pela imponência e rigor de
concepção. É o mesmo sentido de monumentalidade que se observa na refeição monacal, e que denuncia um mestre
experiente mas que não se encaixa em nenhum dos nomes conhecidos. 

Por sua vez, as cartelas dos emblemas são atribuíveis ao Mestre P.M.P. e bem sintomáticos da sua forma de pintar são
os rostos alados que encimam as cartelas.

Catalogação das guarnições
B-V-R-fl-0004
R-0011
R-0012
B-HV-R-ea/+-0015

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Igreja [nave e subcoro]
B-VH-R-ea/+-0011
B-H-R-aa/+-0004
B-V-R-ea/+-0012

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Patrícia Roque de, “Apontamentos sobre a iconografia dos Eremitas na azulejaria setecentista no Entre 
Douro e Minho”, Ciências e Técnicas do Património - Revista da Faculdade de Letras, I Série vol. IV, Porto, 2005, pp. 
261-279.
- ALMEIDA, Patrícia Roque de, O azulejo do século XVIII na arquitectura das ordens de S. Bento e de S. Francisco,
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Barcelos - Igreja do Terço, nave

Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004.
- FERREIRA, Manuel Avelino, A Igreja Beneditina De Nossa Senhora do Terço, Barcelos, 1982.
- GARCÍA ARRANZ, José Julio García Arranz, “Azulejos and Emblematics in Eighteen-Century Portugal: the
Hieroglyphic Programmes of Masters António and Policarpo de Oliveira Bernardes”, Mosaics of Meaning Studies in
Portuguese Emblematics, n.º 13, Glasgow, University of Glasgow, 2009, pp. 125-151
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERENO, Isabel; DORDIO, Paulo; GONÇALVES, Joaquim, “Antiga Igreja e Mosteiro de São Bento / Igreja de
Nossa Senhora do Terço”, n.º IPA PT010302140016, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU],
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de
2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “French models for portuguese tiles”, Apollo, Londres, n.º 134, Abril de 1973, pp. 396-407.
- SMITH, Robert, The Art of Portugal (cerâmica), Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1968.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242. 
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Barcelos - Igreja do Terço, nave

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola

03 - Alçado da parede fundeira
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Barcelos - Igreja do Terço, nave

Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.01.03 - Ave a fazer ninho em cima de montanha

01.02.02 - Duas janelas fingidas

01.02.03 - São Bento recebe Tótila

01.02.04 - A destruição do templo de Apolo e a construção do
Mosteiro de Montecassino

02.01.02 - Dois olhos e um sol
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Barcelos - Igreja do Terço, nave

Fotografias

02.02.01 - Morte de São Bento

02.02.03 - Refeição monacal

02.02.03 - Refeição monacal, pormenor

03.01 -  São Bento rebola nos espinhos para vencer as tentações

03.02 - São Bento dá a Regra da Ordem

04 - Arco triunfal
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Barreiro - Igreja de Santa Cruz [NÃO VISITADA]

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 369] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 369]

Iconografia
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Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres

Datação

1698
[Datada - 01.02.03]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [01.02.03]
G.el B.c F. / 1698

Pintor Gabriel del Barco

Cariátides e barras de brutesco atribuídas a outra mão [SERRÃO, 2007, p. 62], mas os azulejos de figura avulsa no
guarda-vento podem ser da mesma campanha [IDEM, p. 63]

1674, 6 de Setembro - Contrato com João do Touro de Freitas, director de programas artísticos e pintor,  para o retábulo-
mor e pintura  de brutesco de ouro, a fresco, das paredes, cúpula e lanternim do presbitério. Comprometeu-se ainda a dar
quatro telas a óleo para os flancos. Entalhador provável do retábulo ainda maneirista – António de Oliveira, de Évora

1672 - Fundação do templo
1779 - Redecoração da capela-mor por ordem do Bispo D. Frei Manuel do Cenáculo

1684, 26 de Junho - Contrato com o entalhador lisboeta Manuel João da Fonseca para a decoração do corpo da igreja –
arco triunfal revestido com altares colaterais e outros dois nos cantos, em Estilo Nacional
1689-1690 - Telas  da 

ਁ
Aparição de Cristo à Virgem (arco triunfal), Nossa Senhora da Encarnação e Imaculada

Conceição (altares de canto), de António de Oliveira Bernardes. Acima dos altares: ESTA OBRA SE FES / NO ANNO 
DE 1690
1690 - Contrato com Pedro Figueira, António de Oliveira Bernardes e João Pereira Pegado para pintar o tecto da igreja e
o frontispício da parede de entrada 
1694, 15 de Janeiro - Contrato com o entalhador lisboeta mas morador em Évora, Francisco da Silva para fazer a 
cimalha, caixilhos de quadros e tábuas entalhadas – entrega em Abril de 1698
1695-1698 - Telas do corpo da Igreja executadas por António de Oliveira Bernardes
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Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres

Iconografia
00
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03
    01.01.04
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
    01.02.04
02
  02.01
    02.01.01
  02.02
    02.02.01

Vida de Nossa Senhora e Infância de Jesus
Nave
Lado do Evangelho
Descanso durante a Fuga para o Egipto
Sagrada Família com Santa Isabel e São João Baptista
Apresentação do Menino no Templo
Descanso durante a Fuga para o Egipto
Lado da Epístola
Descanso durante a fuga para o Egipto
Descanso durante a fuga para o Egipto [?] / Adoração dos anjos 
Visitação
Fuga para o Egipto
Arco do falso cruzeiro
Lado do Evangelho
Santo António e o Menino
Lado da Epístola
São Francisco em oração
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Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
As campanhas decorativas do templo são subsequentes às obras de arquitectura, que terminaram em 1672. Incluem, para
além do azulejos, a pintura de brutesco na capela-mor, talha dourada, embutidos marmóreos, imaginária, pintura de
tectos e pintura a óleo.

Os painéis de azulejos distinguem claramente dois espaços na nave – o falso transepto e a nave. No transepto representa-
se Santo António e o Menino e São Francisco em oração. O programa da nave tem como tema principal a Fuga para o
Egipto, com cinco variações sobre os Descansos. Apenas no eixo do corpo do templo, coincidindo com o púlpito de um
lado e com uma janela do outro, os temas são diferenciados representando-se, respectivamente, a Visitação e a
Apresentação do Menino no Templo. O estudo das restantes manifestações artísticas permite avançar com a 
possibilidade de que o programa original incide sobre a questão do Rosário ou da dicotomia das alegrias e dores da
Virgem. Neste sentid,  a Fuga para o Egipto  pode ser entendida enquanto uma das sete dores da Virgem ,
correspondendo a Apresentação no Templo e a Visitação, respectivamente, ao 4º e ao 2º Mistérios Gozosos do Rosário,
sendo a Visitação uma das sete alegrias da Virgem.

No vão da entrada principal do templo e nos altares junto ao arco triunfal, observam-se azulejos de figura avulsa, muito
possivelmente da mesma oficina de Gabriel del Barco.

Tomando em consideração a obra azulejar de Barco, pode concluir-se que a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres de
Beja é uma obra realizada já num período de maturidade. Todavia, uma análise mais cuidada a este conjunto permite
perceber que o tratamento das figuras, e mesmo o lançamento das composições, não é uniforme. A pintura combina
pinceladas soltas com outras em mancha, utiliza outras mais finas que deixam perceber o contorno, recorrendo ainda ao
emprego de pinceladas paralelas para criar volumes, numa técnica comum a muitos outros artistas. Os rostos rudes,
próprios de Barco, são aqui muito evidentes, principalmente nas figuras masculinas. As representações, ao fundo, são
sumárias, apenas apontando os contornos.

Todavia, no painel da Visitação, o contraste entre os rostos de Zacarias e São José, muito bem caracterizados, e os de
Santa Isabel e da Virgem, ambos de perfil, mas de desenho muito sumário e duro, quase sem expressão pelas 
dificuldades de execução, parecem ter sido realizados por pessoas diferentes. Já no painel seguinte, uma cena do 
Repouso em que a Virgem amamenta Jesus, o rosto de Maria parece desenhado pelo mesmo artista do painel anterior,
mas os problemas de escala e de composição acentuam-se, resultando desta figuração anjos de corpo muito estranho.
Por sua vez, no painel do Descanso com adoração de pastores, o rosto da Virgem é profundamente expressivo e muito
bem delineado. A mesma mão mantém-se, em termos gerais, no painel seguinte, mas volta a sofrer uma alteração
radical, até ao nível da técnica da pintura, com a figura de Santa Isabel que apresenta traços pormenorizados mas de
grande dureza. A Apresentação no Templo vê regressar o mesmo rosto da Virgem de perfil e de desenho sumário, para 
terminar num compromisso de rostos, muito semelhante ao que se encontra do lado oposto, na Fuga para o Egipto. Será
possível equacionar, através destas diferenças pictóricas, a presença de dois artistas diferenciados, um deles Gabriel del
Barco e outro que faria parte da sua oficina? O próprio facto de se observar que, nos painéis mais bem lançados ao nível
da composição e desenho, Nossa Senhora tem uma auréola circular e não raiada como nos restantes, poderá ter algum
significado? Estas diferenças são muito menos significativas ao nível das arquitecturas fundeiras, da caracterização das
árvores ou das figuras miniaturistas que povoam os planos secundários da composição. 

Sobre as fontes gráficas que poderão ter estado na origem destes painéis, é evidente a semelhança com a Fuga para o
Egipto da Ermida do Salvador do Mundo, em Castelo de Vide, executada a partir de uma gravura atribuída a Pietro de
Po (Palermo, 1616 circa - Napoli, 1693), sobre uma pintura de Nicolas Poussin para Cérisier em 1658, entretanto
desaparecida (CARVALHO, 2003). 

Dos restantes painéis apenas foi possível localizar a gravura de um dos Descansos, da autoria de Giovanni Francesco
Grimaldi (1606-1680) intitulada Descanso durante a fuga para o Egipto, embora uma outra estampa de Pier Francesco 
Mola (1612-1666), de meados do século XVII apresente, também, algumas semelhanças.

Características Particulares
Muitos azulejos apresentam pontos de má cozedura.

Encomenda
Certamente devida à Confraria de Nossa Senhora dos Prazeres e ao seu presidente Manuel Álvares Azitado, cavaleiro da
Ordem de Cristo. Toda a obra que decorreu sob a sua presidência tinha objectivos muito específicos de elevar a igreja e 
escolher os melhores artistas. Teria em mente contribuir para a restauração do Bispado de Beja? (SERRÃO, 2007, p.
78).

No que diz respeito aos outros artistas, importa destacar que Manuel João da Fonseca trabalhou no Loreto e Francisco
da Silva na Misericórdia de Évora e nas capelas dos Passos em Estremoz.
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Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres

Catalogação das guarnições
B-H-R-fl/+-0005
B-V-R-f-0005

Obras Relacionadas
- Castelo de Vide - Ermida do Salvador do Mundo > Fuga para o Egipto   [02.01.03] - [01.02.04]
- Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação [claustro] > Santa Ana [01.03]

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel; FIGUEIREDO, Paula (act.) “Capela de Nossa Senhora dos Prazeres / Igreja de Nossa Senhora
dos Prazeres”, n.º IPA PT040205130014, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do
Património Arquitectónico [IPA], 1993/2001. URL: www.monumentos.pt, consultado em Dezembro de 2008.
- MESTRE, Joaquim Figueira, “Azulejaria de Beja – subsídios para o seu estudo”, Arquivo de Beja, vol. II, 2ª série,
Beja, Associação de Defesa do Património Cultural da Regiäo de Beja, 1984, pp. 67-94.
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres

Fotografias

01.01.02 - Sagrada Família com Santa Isabel e São João 
Baptista

01.01.04 - Descanso durante a Fuga para o Egipto, pormenor

01.02.01 - Visitação 01.02.04 - Fuga para o Egipto

02 - Lado da Epístola 02.02.01 - São Francisco em oração
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Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres

Fontes gráficas

[ARTstor]

01.02.01 - Descanso durante a fuga para o Egipto
Gravura de Giovanni Francesco Grimaldi

[ARTstor]

01.02.04 - Fuga para o Egipto
Gravura de Pietro de Po, a partir da pintura de Nicolas Poussin, 1658
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Beja - Painéis no Museu de Beja [oriundos da Igreja de Santo Amaro]

Datação

Século XVII, último quartel
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Encontravam-se aplicados na Igreja de Santo Amaro [antiga Igreja da Graça] e passaram para o Museu Municipal no 
século XIX (MESTRE, 1984, p. 76)

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O único painel que se encontra exposto e que foi possível ver e fotografar representa Santo Amaro a benzer uma figura
feminina sentada e o que parece ser uma criança, em pé. Infelizmente, o estado de conservação dos azulejos não permite
uma melhor identificação das personagens.

A pintura recorre ao contorno, numa linha contínua e algo nervosa, bem evidente nos panejamentos da figura feminina.
Mas o báculo do santo quase não tem expressão pela ausência de volume. Por sua vez, as árvores encontram-se em
plena agitação, caracterizando-se por pinceladas curtas e rápidas.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura mais dinâmica]

Gabriel del Barco [MECO, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216]
Gabriel del Barco [MESTRE, 1984, p. 76]

Iconografia
01 Santo Amaro a abençoar mulher e criança
02 Santo Amaro
03 Cena de caça
04 Cena de caça
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Beja - Painéis no Museu de Beja [oriundos da Igreja de Santo Amaro]

Bibliografia específica
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MESTRE, Joaquim Figueira, “Azulejaria de Beja – subsídios para o seu estudo”, Arquivo de Beja, vol. II, 2ª série,
Beja, Associação de Defesa do Património Cultural da Regiäo de Beja, 1984, pp. 67-94.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Beja - Painéis no Museu de Beja [oriundos da Igreja de Santo Amaro]

Fotografias

01 - Santo Amaro a abençoar mulher e criança
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Belas - Quinta da Fonteireira [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Azulejos da capela com iconografia dedicada a Nossa Senhora do Rosário, havendo ainda representações de São 
Domingos e São Francisco

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- STOOP, Anne de, Quintas e palácios nos arredores de Lisboa, Lisboa, 1986.

1525 - A quinta era propriedade de Álvaro Pires Serrador
1710 - Adquirida por Gregório Raimundo Vieira

Iconografia
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Belas - Quinta da Fonteireira [NÃO VISITADA]

Fotografias

[fotografia de Maurício Abreu, in  STOOP, 1999, p. 197]

241



Belas - Quinta do Molha-Pão, sala de entrada [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- STOOP, Anne de, Quintas e palácios nos arredores de Lisboa, Lisboa, 1986.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364, em parceria; IDEM, 1993, p. 228]

1633-11-19 - Antão Gonçalves pagou o foro da qunta a António Correia, senhor da casa e vila de Belas
1682 - A propriedade foi vendida a Bartolomeu Quifel Barberino, de origem italiana e conselheiro de D. Pedro II e de
D. João V. Logo de seguida procede à reconstrução do solar.

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222, em parceria com Teotónio dos Santos e Valentim de Almeida]

Iconografia
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Borba - Quinta do General, casa de fresco

Datação

1692
[Data do tecto pintado]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Revestimento com representações de cenas de caça, de desenho muito rudimentar e composição incipiente, com
múltiplos planos separados por colinas. Observam-se muitas falhas de montagem, certamente posterior, com figuras à
pesca ou damas e nobres descontextualizados. As cercaduras são de enrolamentos de acanto, com vieira nos cantos. 

Em todos os painéis surgem flores de grande caule, totalmente desproporcionadas em relação às figuras.

Nota-se um contraste flagrante entre as figuras de segundo plano, desenhadas apenas com linha, quase sem
preenchimento, e as principais, com muito contorno mas com volumes e sombras marcados por pinceladas grossas e
enérgicas, a par de outras de traço paralelo. Nas zonas muito escuras as pinceladas são sobrepostas. No painel da
esquerda, da caça à raposa, o tratamento dos cavaleiros denota maior liberdade de pincelada. Por sua vez, o homem a 
pescar recorda uma aguarela, tal a mancha com que o mesmo foi concebido.

Apesar das deficiências de montagem, percebem-se ainda muitos pormenores como o de um caracol. É mais cuidado e 
bem conseguido o tratamento das árvores.

As fiadas inferiores estão muito mais bem conservadas, principalmente em relação à cor.

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Desconhecido [MECO, 1993, p. 218, a quem atribui capela da Quinta das Necessidades, Livramento e a Igreja de Santa
Iria]

1692 - Pintura do tecto

Século XVII - Construção por Pedro de Mello e Castro
1624 - Nascimento do general D. Dinis de Melo e Castro, que dará o nome à quinta
1601 - Ano em que D. Dinis de Melo e Castro recebeu o título de Conde das Galveias

Desconhecido [SIMÕES, 1979, p. 400, atribui ao mesmo pintor na Quinta das Lapas, em Torres Vedras]

Iconografia
01 Caça à raposa
02 Caça ao javali
03 Caça ao veado ou cervo
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Borba - Quinta do General, casa de fresco

O tecto era também pintado mas os vestígios que hoje subsistem apenas permitem reconhecer a data de 1692 inscrita
numa cartela e o brasão. Ao centro deveria haver um quadro, hoje desaparecido.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0014

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CARITA, Helder; CARDOSO, Homem, Tratado da Grandeza dos Jardins em Portugal ou da originalidade e 
desaires desta arte , Lisboa, Círculo de Leitores, 1990.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
- SIMÕES, Paula; ESTADÃO, Luísa, “Quinta do General / Quinta do Mosteiro”, n.º IPA PT040703010012, Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997/2004. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.

244



Borba - Quinta do General, casa de fresco

Fotografias

00 - Perspectiva geral 01 - Caça à raposa

01 - Caça à raposa, pormenor 01 - Caça à raposa, pormenor

02 - Caça ao javali 02 - Caça ao javali, pormenor

245



Borba - Quinta do General, casa de fresco

Fotografias

02 - Caça ao javali, pormenor 03 - Caça ao veado ou cervo

03 - Caça ao veado ou cervo, pormenor
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Borba - Quinta do General, fonte [painéis provenientes do Palácio Galveias, em
Lisboa]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Os azulejos foram encaixotados quando o Palácio Galveias foi vendido (só entrou para a posse dos Mello e Castro no
século XIX, pertencendo antes aos Távora), não havendo registos de descrições da época em que aí se encontravam
aplicados, razão pela qual se desconhece a localização original e as cercaduras que corresponderiam a cada conjunto. A
montagem em Borba terá ocorrido, segundo Santos Simões, em 1958, época confirmada pela actual proprietária.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
No painel com a representação de um barco e leões, predominam os brancos e todo o desenho foi realizado recorrendo a 
contorno muito fino. Os volumes e as sombras são marcados por pinceladas sobrepostas nas áreas mais escuras e por
aguadas com traços paralelos muito finos nas restantes. As linhas do barco denunciam uma mão nervosa, com o traço
ligeiramente irregular e com cortes. Observa-se um grande pormenor na caracterização do barco. O guerreiro é
desenhando quase só com linha mas de forma muito eficaz.

No painel da esquerda, em estado de degradação muito avançada devido ao suporte e à exposição às condições 
climatéricas, representa-se o templo de Marte, deus que surge no seu carro vindo da esquerda. O recurso à linha é ainda
mais flagrante neste painel, com o grupo de figuras junto ao templo apenas contornado. Nas zonas de sombra e de 
marcação dos volumes, a pincelada é sobreposta nas áreas mais densas. Junto ao templo observa-se grande 
movimentação e leveza de traço, que se verifica também na estrutura arquitectónica, de planta circular e apoiada em
colunas salomónicas. Os pormenores desta são desenhados com grande cuidado embora o traço seja um pouco irregular
e com quebras.

Na cartela superior do templo a inscrição:
“TEMPLO / DE MAR /TE”

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Manuel dos Santos [MECO, 1989 [9183], p. 49; IDEM, 1993, p. 221]

Século XVII - Construção por Pedro de Mello e Castro
1624 - Nascimento do general D. Dinis de Melo e Castro, que dará o nome à quinta
1691 - D. Dinis de Melo e Castro recebe o título de Conde das Galveias
1958 - Azulejos oriundos do Palácio Galveias, em Lisboa, são aplicados na Quinta

Iconografia
00 História de Cleópatra e Marco António [SIMÕES, 1979, p. 400]
01 Marte
02 Barco e leões a atacar bois e um guerreiro do lado direito
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Borba - Quinta do General, fonte [painéis provenientes do Palácio Galveias, em
Lisboa]

Não há certezas que estas tenham sido as guarnições originais dos painéis, pois não há notícias dos mesmos aplicados no
Palácio Galveias. Eram, com certeza, de dimensão superior à que hoje se observa, percebendo-se em determinados
pormenores hábeis adaptações com o objectivo de regularizar o conjunto final aplicado na Quinta do General. Deve-se
esta adaptação, de acordo com a proprietária da Quinta, ao pintor Alves de Sá, que aqui se deslocou nos anos cinquenta
para ajudar o então proprietário, e pai da senhora D. Maria Ribeiro da Cunha, a definir estes dois painéis, de montagem
mais complexa do que os restantes, organizados pela família.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0107
B-V-R-f-0006

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, Paula; ESTADÃO, Luísa, “Quinta do General / Quinta do Mosteiro”, n.º IPA PT040703010012, Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997/2004. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.
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Borba - Quinta do General, fonte [painéis provenientes do Palácio Galveias, em
Lisboa]
Fotografias

00 - Perspectiva geral da fonte 01 - Pormenor do carro de Marte

01 - Pormenor do Templo de Marte

02 - Barco e leões a atacar bois e um guerreiro do lado direito

02 - Pormenor do barco 02 - Pormenor dos leões
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Borba - Quinta do General, muro do jardim [painéis provenientes do Palácio 
Galveias, em Lisboa]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Os azulejos foram encaixotados quando o Palácio Galveias foi vendido (só entrou para a posse dos Mello e Castro no
século XIX, pertencendo antes aos Távora), não havendo registos de descrições da época em que aí se encontravam
aplicados, razão pela qual se desconhece a localização original e as cercaduras que corresponderiam a cada conjunto. A
montagem em Borba terá ocorrido, segundo Santos Simões, em 1958, época confirmada pela actual proprietária.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O conjunto de três painéis que se distribui ao longo de um dos muros da quinta deveria representar os quatro elementos, 
personificados por figuras femininas. Falta no entanto a Terra. Não é certo que estas fossem as guarnições originais, até 
porque, a ser assim, e face ao número de guarnições que se conservam, o programa iconográfico era muito mais vasto.
Neste muro, a enquadrar as janelas, contam-se, pelo menos, mais três.

O Fogo é personificado por uma figura feminina com vestido cuja saia é decorada com pequenas chamas. Sentada num 
canhão, segura com uma das mãos uma bola de fogo que se prepara para atirar. À sua frente encontra-se um menino
com uma tocha na mão e, atrás, dois canhões lançam chamas. Ao fundo, na paisagem, observam-se várias chamas. O Ar
é ilustrado por outra figura feminina sentada numa nuvem, com um pavão ao lado, e rodeada pelos mais diversos
pássaros. Por fim, a Água é representada por uma figura feminina, em pleno mar, sentada num monstro marinho e a 
segurar um tridente. 

É comum a todas estas imagens a cuidada e pormenorizada caracterização dos tecidos bem como os efeitos de
transparência sugeridos para alguns panos. As pinceladas são marcadas e outras largas, sobrepostas nas zonas em que o
azul é mais denso. O contorno é fino e os rostos surgem muito desenhados. Na Água, as ondas são desenhadas por com
pinceladas muito curvas.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P.

Século XVII - Construção por Pedro de Mello e Castro
1624 - Nascimento do general D. Dinis de Melo e Castro, que dará o nome à quinta
1691 - D. Dinis de Melo e Castro recebe o título de Conde das Galveias
1958 - Azulejos oriundos do Palácio Galveias, em Lisboa, são aplicados na Quinta

Iconografia
00 Quatro Elementos
01 Fogo
02 Ar
03 Água
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Borba - Quinta do General, muro do jardim [painéis provenientes do Palácio 
Galveias, em Lisboa]

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0008
B-H-R-ea/+-0016

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FREITAS, Maria João, Iconografia da Memória na azulejaria do século XVIII – quatro estações, quatro elementos, 
quatro partes do mundo , Dissertação de mestrado em História da Arte apresentada à Universidade Nova de Lisboa,
1994.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, Paula; ESTADÃO, Luísa, “Quinta do General / Quinta do Mosteiro”, n.º IPA PT040703010012, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997/2004. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.
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Borba - Quinta do General, muro do jardim [painéis provenientes do Palácio 
Galveias, em Lisboa]
Fotografias

00 - Vista geral do muro com a representação dos quatro
elementos

01 - Fogo

02 - Ar 03 - Água

Janela com moldura
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Braga - Capela de Nossa Senhora da Conceição, dita dos Coimbras [Capela do 
Senhor Morto]

Datação

1710-1720
[SIMÕES, 1979, p. 97]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228]

1515-1528 - Construção da capela, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, sendo proprietário D. João de Coimbra,
provisor da mitra de Braga. O modelo de igreja-torre é de inspiração dos Castilhos. O programa decorativo da fachada é 
atribuído a Filipe Hodart. O retábulo-mor e o túmulo são atribuídos a João de Ruão
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Braga - Capela de Nossa Senhora da Conceição, dita dos Coimbras [Capela do 
Senhor Morto]

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
03
  03.01
  03.02

Parede de entrada
Criação dos Animais - paisagem com cavalo e cervos
Criação dos Animais - paisagem com árvores e pavões
Criação dos Animais - paisagem com bois e elefantes
Criação dos Animais - paisagem com árvores e gansos
Criação de Eva [a partir da costela de Adão]
Parede do altar-mor
Adão e Eva fora do paraíso
Tentação de Adão e Eva
Adão e Eva com Caim e Abel [ALMEIDA in SIMÕES, 2010, p. 112]
Expulsão do Paraíso
Calvário
Parede lateral do lado da Epístola
Porta e janelas fingidas
Resplendor de Cristo
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Braga - Capela de Nossa Senhora da Conceição, dita dos Coimbras [Capela do 
Senhor Morto]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar foi aplicado num espaço de época muito anterior [quinhentista], de dimensões reduzidas e já
ocupado por um retábulo pétreo de grande envergadura e por um túmulo também de grande aparato. Os painéis são
divididos por uma guarnição de enrolamentos de acanto com anjos alados nos cantos e remates centrais, que se adaptam
e integram na arquitectura pré-existente.

O programa iconográfico, inspirado no Génesis e relacionado com a Criação do Mundo e a expulsão de Adão e Eva do
Paraíso [queda da Humanidade], tem início na parede da entrada, prolongando-se pelos flancos do retábulo-mor e 
terminando sobre este com a representação do Calvário, que integra parte de uma composição escultórica, não se
percebendo se esta era ou não anterior ao revestimento azulejar. Do lado do Evangelho existe uma grade que separa a
capela da igreja anexa, e cujo vão é preenchido pela guarnição e, do lado do da Epístola, o túmulo termina com o
Resplendor de Cristo . Do lado esquerdo, os azulejos simulam uma porta e uma janela fingidas.

Os painéis inferiores, junto ao retábulo, são muito estranhos, principalmente a caracterização das peles que Adão e Eva
deveriam vestir [02.01].

A pintura revela muito contorno, com aguada e pinceladas riscadas nas zonas de pintura mais densas, por vezes com 
manchas e borrões de tinta. Os rostos, bem desenhados embora sumários, são muito característicos do Mestre P.M.P..
As arquitecturas parecem desenhadas de forma rigorosa, mas relevam vários problemas de perspectiva [02.05].

Curiosamente, no portal, o que se observa é o brasão de D. Diogo de Sousa. 

Catalogação das guarnições
B-V-R-ea/+-0010

Barcelos - Igreja do Terço, capela-mor
B-HV-R-ea/+-0017

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERENO, Isabel; SANTOS, João, “Capela de Nossa Senhora da Conceição / Capela dos Coimbras / Capela do Senhor
Morto”, n.º IPA PT010303410006, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património
Arquitectónico [IPA], 1994. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Braga - Capela de Nossa Senhora da Conceição, dita dos Coimbras [Capela do 
Senhor Morto]
Fotografias

01.01 - Criação do Mundo - paisagem com árvores e pavões
01.03 - Criação do Mundo - paisagem com bois e elefantes

01.05 - Nascimento de Adão e Eva

02.01 - Adão e Eva vestidos com peles

02.02 - Eva estende a maçã a Adão

02.05 - Calvário
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Braga - Capela de São Sebastião das Carvalheiras

Datação

1717
[Data pintada sobre a porta ]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1993, p. 224]

1585, 1 de Maio - Instituição da Confraria de São Sebastião (GUERREIRO; PINTO; LEANDRO, 2010, p. 11)
1715 - Projecto de arquitectura do engenheiro Manuel Pinto Vilalobos com construção do mestre pedreiro Manuel
Fernandes da Silva (GUERREIRO; PINTO; LEANDRO, 2010, p. 25) 
1717 - Data em que a igreja foi benzida pelo Arcebispo Primaz D. Rodrigo de Moura Teles
Século XIX - Execução dos retábulos [provável]

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 10, trabalho oficinal mas com intervenção de AOB nas figuras;
IDEM, 1979, p. 34 e 100]
Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 224]

Iconografia
00 Vida de São Sebastião

01 Capela-mor
  01.01 Lado do Evangelho
    01.01.01 Milagre de São Sebastião

Zoe amissam vocem sebastiani oratione / Recuperat
    01.01.02 Encontro do Santo com o Imperador Diocleciano

Diocletianus Sebastianu ofide Conaturaustere
  01.02 Lado da Epístola
    01.02.01 Morte de São Sebastião

Deoclesianus Sebastianum adpalum alegatum / sagitis configi jubet
    01.02.02 Prisão de São Sebastião

Sebastianus diocletiani Impietatem Constantero accusat
02 Nave
  02.01 Maçu e Marcelianum infide roborat
  02.02 Tortura

Sebastianus virgis Cesus Spirat
  02.03 O nobre Sebastião

Sebastianus Dux prima cohor / tis
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Braga - Capela de São Sebastião das Carvalheiras

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os azulejos que revestem a capela-mor apresentam uma cercadura de enrolamentos de acanto pouco usual nesta época,
mas que enquadra e integra os elementos arquitectónicos.

A nave, de planta centralizada, com projecto da autoria de engenheiro Manuel Pinto Vilalobos, apresenta um 
revestimentomais completo, com barras de enrolamentos de acanto com leões e anjos de vasos à cabeça a envolver os
painéis e outras bem mais complexas a preencher os restantes espaços entre  vãos, pautadas pela presença de volutas, 
dupla volutas, capitéis, festões com anjos ou meninos a segurar consolas.

Se na capela-mor as cercaduras são simples em relação a uma pintura elaborada, que recorre alternadamene e em
conjunto ao contorno e à mancha, na nave, a complexidade das barras decorativas contrasta vivamente com os episódios 
figurativos, reduzidos ao essencial. Também aqui se verifica o recurso ao contorno, com pinceladas de fundo dinâmicas.

Note-se, todavia, a intervenção na capela-mor responsável pelo prolongamento dos azulejos em pintura sobre gesso,
numa solução de continuidade fingida, de forma a sustentar o prolongamento da capela-mor ocorrido em 1770, mas
apenas aplicado entre 1889-1891 (GUERREIRO; PINTO; LEANDRO, 2010, p. 61).

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0018
B-V-R-fl-0004

Barcelos - Igreja do Terço, nave
B-H-R-c/+-0002
B-V-R-arq/+-0001
B-H-R-ea/+-0004

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, átrio superior
B-V-R-f-0001

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- AZEVEDO, Carlos Moreira de, dir., O Mártir: corpo ferido na árvore, Igreja da Misericórdia de Santa Maria da
Feira, 19 de Janeiro a 13 de Março de 2005, Santa Maria da Feira, Câmara Municipal, 2005.
- GUERREIRO, Sabrina; PINTO, Liliana, ; LEANDRO, Joana, Capela de S. Sebastião - Braga, Braga, Instituto de
História e Artes Cristãs - Museu Pio XII, 2010.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- OLIVEIRA, Eduardo Pires de, “A Capela de S. Sebastião, em Braga”, Fórum, n.º 36, Braga, Conselho Cultural da
Universiade do Minho, 2004, pp. 79-80.
- SANTOS, João; DINIS, António, “Capela de São Sebastião das Carvalheiras”, n.º IPA PT010303070069, Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

  02.04 Glorificação do mártir
Sebastianus Victor calum / ingreditur
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Braga - Capela de São Sebastião das Carvalheiras

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta da capela
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Braga - Capela de São Sebastião das Carvalheiras

Fotografias

01.01.01 - Milagre de São Sebastião 01.01.01 - Milagre de São Sebastião, pormenor

01.01.02 - Encontro do Santo com o Imperador Diocleciano 01.02.01 - Morte de São Sebastião

01.02.02 - Prisão de São Sebastião 02 - Perspectiva da nave
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Braga - Capela de São Sebastião das Carvalheiras

Fotografias

02.01 - Painel na nave 02.02 - Tortura de São Sebastião

02.03 - O nobre Sebastião
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Braga - Casa dos Biscainhos, salão nobre [Museu dos Biscainhos]

Datação

1724
[Tecto abobadado com pintura a óleo atribuída a Manuel Furtado de Mendonça - ALMEIDA, entrada in SIMÕES, 2010,
p. 110]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os azulejos do Salão Nobre da Casa dos Biscainhos sugerem um tipo de pintura, desenho e composição muito mais
próximo da Grande Produção Joanina do que do Ciclo dos Mestres. Todavia, as guarnições são características dos 
Mestres segundo modelos divulgados pela oficina de António de Oliveira Bernardes.

Uma observação mais atenta permite perceber que houve uma adaptação das guarnições aos painéis e que a conjugação
que hoje observamos não foi, de forma alguma, a original. Na verdade, identificam-se muitos painéis com os motivos

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SMITH, 1968, p. ]

1725, c. de
[SMITH, 1968, p. ]

1712 - Deão D. Francisco Pereira da Silva ampliou as suas casas na Rua dos Biscainhos, contratando para tal Manuel
Fernandes da Silva, que se pensa ser o autor da fachada em L
1724 - Tecto realizado nesta data, de acordo com as cartelas, e atribuído a Manuel Furtado de Mendonça ou a uma
escola bracarense por ele inspirada, cuja pintura homenageia o Beato Miguel de Carvalho, jesuíta da família 
martirizado no Japão
Século XVIII, primeiro quartel - Encomenda do Deão D. Francisco Pereira da Silva

Iconografia
01 Cena de caça
02 Cena de jardim
03 Nobres e chagada da caça
04 Pastoreio
05 Cena galante junto a um rio
06 Caça ao javali
07 Caça ao javali
08 Cena de caça
09 Cena de pesca
10 Cena de jardim com fonte
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Braga - Casa dos Biscainhos, salão nobre [Museu dos Biscainhos]

figurativos interrompidos, outros com os próprios azulejos muito cortados e mal adaptados, caso do grande painel que
reveste o pano murário à esquerda de quem entra na sala [02]. Ainda no mesmo painel, parece pouco hábil eliminar a
estatuária ou os elementos que encimavam a arquitectura envolvente à fonte e que, por sua vez, surge também 
inferiormente cortada. No último painel do lado direito, na parede rasgada por janelas, a barra foi cortada para que o
painel figurativo pudesse ter uma leitura mais correcta.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0118
B-V-R-ea/+-0013

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- EÇA, Teresa de Almeida d’, Museu dos Biscainhos Roteiro , Lisboa, MC / IPM, 2005.
- GONÇALVES, Flávio, “A construção da actual Casa do Cabido da Sé do Porto”, separata de O Tripeiro, 6ª série, anos 
IX e X, Porto, 1970.
- SERENO, Isabel; SANTOS, João; ESTADÃO, Luísa (act.), “Casa dos Biscainhos / Museu dos Biscainhos”, n.º IPA
PT010303520016, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1994/2007. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, The Art of Portugal (cerâmica), Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1968.
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Braga - Casa dos Biscainhos, salão nobre [Museu dos Biscainhos]

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Braga - Casa dos Biscainhos, salão nobre [Museu dos Biscainhos]

Fotografias

02 - Cena de jardim 02 - Cena de jardim, pormenor

02 - Cena de jardim, pormenor da fonte
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Braga - Convento dos Congregados [actual biblioteca da Universidade do Minho] 
[NÃO VISITADA]

Datação

1709, c. de
[MECO, 1991, p. 41]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Le «cycle des maitres» baroques”, Azulejos, Catálogo da exposição apresentada na Europália 91,
Bruxelas: Europália 91, 1991, pp. 41-48.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Raimundo do Couto [MECO, 1991, p. 41]

Iconografia
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Braga - Igreja de São Paulo, capela-mor [actual Seminário Conciliar de São Pedro e 
São Paulo]

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 103]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 228; IDEM, 2009, p. 130]

1722, c. de
[SMITH, 1974, p. 47, nota 40]

1700-1709 - Agostinho Marques executou as grades da comunhão (1700), o arcaz da sacristia (1701)  e o guarda-roupa
da sacristia (1709) (GUERREIRO; PINTO; LEANDRO, 20110, p. 17)

1505-1532 - Fundação, pelo Arcebispo D. Diogo de Sousa, dos Estudos Públicos de São Paulo
1560 - Doação, pelo Arcebispo D. Frei Bartolomeu dos Mártires, à Companhia de Jesus
1567, 31 de Outubro - Início da construção da igreja
1579 - Reinício das obras da igreja
1682 - Continuam obras na igreja

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 103]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1974, p. 47, nota 40]

1709, 06 de Abril - Luís Vieira da Cruz, mestre entalhador, morador na cidade de Braga, assina documento em que se
obriga a fazer o retábulo-mor, conforme o seu próprio risco, reaproveitando as 4 colunas do retábulo primitivo; a obra
importou em 240$000
1709, 28 de Julho - Contrato com Jerónimo Luís, bate-folha, morador no Campo da Vinha, para dourar o retábulo,
tribuna e ilhargas da capela-mor 

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Cartela
  01.02 Jesus e a Samaritana no poço [ALMEIDA, entrada in SIMÕES, 2010, p. 133]
02 Lado da Epístola
  02.01 Cartela
  02.02 Cristo diz a Pedro que será pescador de Homens ou Cântico dos Cânticos [ALMEIDA, entrada

in SIMÕES, 2010, p. 133]
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Braga - Igreja de São Paulo, capela-mor [actual Seminário Conciliar de São Pedro e 
São Paulo]
Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Os panos murários da capela-mor apresentam um revestimento azulejar com silhar baixo e painel, que se eleva até ao 
início da obra em talha dourada e é interrompido por um arco abatido, junto ao retábulo. O silhar simula elementos 
arquitectónicos, com uma figura masculina mais velha do lado do Evangelho e mais jovem do lado da Epístola, a
suportar a estrutura arquitectónica de entablamentos e frisos. Ao centro, e sobre uma moldura rectangular, surge uma
cartela elíptica, com volutas e grinaldas, encimada por rosto alado. Os painéis superiores são envoltos por guarnição de
enrolamentos de acantos, com elementos fusiformes nos cantos, que enquadram e integram os vãos já referidos.

A pintura é bastante densa e, muito embora tire partido do contorno, revela uma utilização exaustiva da pincelada
cruzada e sobreposta ao nível das sombras e volumes mais acentuados.

A folhagem das árvores, muito pintada e por vezes esponjada, constitui um elemento muito significativo e que se
destaca do conjunto, não apenas pela área que ocupa na composição mas também pelos brancos raspados no vidrado que
potenciam a capacidade reflectora do próprio azulejo. As pinceladas são paralelas na caracterização dos volumes dos
troncos e das rochas.

As arquitecturas são desenhadas com algum pormenor e com um traço muito seguro. Já os panejamentos são mais 
duros, mas os rostos desenhados recordam muitos outros trabalhos atribuídos a P.M.P.. A cartelas inferiores apresentam
um desenho mais ténue e simplificado.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0023

Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave
R-0015

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- DINIS, António; PEREIRA, Ana; GONÇALVES, Joaquim, “Antigo Colégio de São Paulo / Igreja de São Paulo e 
Seminário de Santiago / Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo”, n.º IPA PT010303070056, Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999/2001/2004. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- GUERREIRO, Sabrina; PINTO, Liliana, ; LEANDRO, Joana, A Igreja de São Paulo - Braga, Braga, Instituto de
História e Artes Cristãs - Museu Pio XII, 2011.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
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Braga - Igreja de São Paulo, capela-mor [actual Seminário Conciliar de São Pedro e 
São Paulo]
Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.01 - Cartela

01.01 - Cartela, pormenor 01.02 - Jesus e a Samaritana no poço [?]

01.02 - Jesus e a Samaritana no poço [?], pormenor 02.01 - Cartela, pormenor
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Braga - Igreja de São Paulo, capela-mor [actual Seminário Conciliar de São Pedro e 
São Paulo]
Fotografias

02.01 - Pormenor do rodapé 02.02 - Cena de pesca

02.02 - Cristo diz a Pedro que será pescador de Homens ou
Cântico dos Cânticos [?], pormenor
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Braga - Igreja de São Vítor

Datação

1692-1694
[SMITH,1970, p. 85 e 1970, pp. 50-58 e 81, divulgou documentação que comprova que os azulejos foram colocados em
1692 pelo azulejador João Neto, depois de António Antunes ter recusado fazê-lo]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Atribuída
Pintor Desconhecido

Atribuída [revestimentos de colaboração - apenas para pormenores]
Pintor Gabriel del Barco

Documentada  [SMITH,1970, p. 85 e 1970, pp. 50-58 e 81]
Azulejador António Antunes

Documentada [SMITH,1970, p. 85 e 1970, pp. 50-58 e 81]
Azulejador João Neto da Costa

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 100]

1686 - Mandado reconstruir pelo Arcebispo D. João Luís de Sousa (considerado o principal monumento do seu governo
– SMITH, 1970, p. 49), sob risco do arquitecto Miguel Lescole (?), sendo a obra dirigida pelo mestre de pedraria
Pascoal Fernandes 
1690, 20 de Março - Morre o Arcebispo D. Luís de Sousa, formando-se uma comissão durante o período de Sé vacante
– Rev. Doutor Jerónimo Ferreira, Revs. Gonçalo de Araújo e Brito e Domingos Ferreira Santarém – responsáveis pelas 
encomendas das campanhas decorativas
1691, 18 de Janeiro - Construção do forro, tribuna, sacristia, acrescento da torre e outras obras (SMITH, 1970, pp. 49
-50)
1691, 1 de Março - Contrato para o forro e tribuna, sacristia e casas de residência com o carpinteiro António Francisco
(SMITH, 1970, pp. 50)
1691, 19 de Maio - Pascoal Fernandes contrata as sepulturas do interior da igreja (SMITH, 1970, p. 50)
1691, 21 de Setembro - Contrato com o entalhador Domingos Lopes para o retábulo da capela-mor (SMITH, 1970, p.
50)
1691, 23 de Setembro - Os carpinteiros de Braga António da Costa e Manuel Ferreira foram contratados para a execução
das portas da igreja (SMITH, 1970, p. 50) 
1692, 26 de Abril - Contrato para o revestimento azulejar (SMITH, 1970, p. 50)
1695 - Tribuna do retábulo-mor pelo entalhador Damião da Costa Figueiredo
1747 - Conserto da torre
1814-1815 - Execução e colocação do órgão, por Manuel de Sá Couto
1905-1906 - Execução e colocação da sanefa do arco-cruzeiro

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 63; IDEM, 1989 [1985], p. 45; IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1991, p. 41;  IDEM,
1993, p. 216; IDEM, 2009, p. 126] 
Gabriel del Barco [SANTOS, 1957, p. 114]
Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 123]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1957, p. 15 não atribuí a este pintor apesar da influência que admite, referindo ainda o
nome de António de Oliveira Bernardes; IDEM, 1974, p. 51 com reservas; IDEM, 1979, p. 23, 100]
Gabriel del Barco [SMITH, 1968, p. 233; IDEM, 1970, p. 85 e 1970, pp. 50-58 e 81]
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Braga - Igreja de São Vítor

Campanhas decorativas 
 - O retábulo e demais elementos decorativos são contemporâneos da campanha azulejar, pois foi tudo encomendado
após as obras e durante o período de Sé Vacante. É excepção a exuberante talha dourada que envolve arco triunfal, de
época posterior, e que encobre parcialmente os azulejos.
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Braga - Igreja de São Vítor

Iconografia
00
01
  01.01
    01.01.01

    01.01.02

    01.01.03

    01.01.04

    01.01.05
    01.01.06

    01.01.07

    01.01.08
    01.01.09

    01.01.10
  01.02
    01.02.01
    01.02.02

    01.02.03

    01.02.04

    01.02.05

    01.02.06

    01.02.07
    01.02.08

    01.02.09

    01.02.10
  01.03
    01.03.01
      01.03.01.01

    01.03.02
      01.03.02.01

  01.04
    01.04.01
    01.04.02
    01.04.03

    01.04.04

Vida e martírio de São Vítor
Nave
Lado do Evangelho
Inscrição
S NARSIZO / Sª VITORIA / S. BAZILIO / Sª MARCIANA
São Rosendo
S. ROSENDO
São Basílio Arcebispo
S. BAZILIO ARSB
Santa Eufémia
S. EVFEMIA
Anjos sobre a porta
São [...]
S ASISCLO
São Narciso
S NARCISO
Anjos
Santa Liberta
S LIBERTA
Não identificado - homem com caveira e cruz
Lado da Epístola
Arco - tapado
Inscrição
S. PROFVTVRO / S. ROZSENDO / S. TOLOREV / S. LEODICISIO
São Leodicisio
S. LEODICISIO
Santa Senhorinha
S. SENHORINHA
Santa Quitéria
S. QVITERIA
São Felistorcato
S. FELISTORCATO
Anjos sobre a porta
São Profuturo
S. PROFVTVRO
Santa Marinha
S. MARINHA
Não identificado [homem a rezar terço]
Parede fundeira
Lado do Evangelho
São Cucufate
S. CVCVFATE
Lado da Epístola
Santa Marciana
S. MARCIANA
Arco triunfal
S. AVSBERT
S. TOLOREV
São Salomão
S. SALAMAO
São Frei Gil
S. FREI GIL
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  01.05
    01.05.01

  01.06
    01.06.01
    01.06.02

    01.06.03
02

  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
    02.01.04
    02.01.05
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03
    02.02.04
    02.02.05

  02.03
    02.03.01

Capela baptismal
Baptismo de São Gonçalo
BAVTISMO DO GLORIOZO / S GONSALO
Coro alto
Santo Antão Abade
S. PATERNO ARCEBISPO / Q FOI DE BRAGA PREZEDIND / O AHV CONSILIO DE 
TOLEDO  / cunha fl 222 n.º 6 [indica que este episódio foi inspirado no livro escrito pelo
arcebispo D. Rodrigo da Cunha]
Bispo a baptizar
Capela-mor

Lado do Evangelho
Não identificado - alguém a ler
Martírio de São Vítor [atado a uma árvore para ser açoitado]
Anjos e flores sobre a porta
Passagem da estátua de Ceres
Martírio de São Vítor [que apesar da tortura não desiste da fé em Cristo]
Lado da Epístola
Não identificado - alguém a ler
Tortura de São Vítor [que apesar da tortura não desiste da fé em Cristo]
Anjos e flores sobre a porta
Coroação das flores
Julgamento de São Vítor [painel superior mas é posterior, cronologicamente, ao inferior; São 
Vítor defende a fé católica e por isso é julgado pelo governador romano de Braga]
Arco triunfal
Glorificação de São Vítor [anjos com palma e coroa dirigem-se a São Vitor, ao centro da 
composição]
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Braga - Igreja de São Vítor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A igreja de São Vítor de Braga constitui um “exemplo único de hagiografia plástica regional em escala monumental”
(SOBRAL, 1999, p. 308), materializado num revestimento cerâmico aplicado nas paredes laterais e fundeiras da nave,
assim como na capela-mor.

No corpo do templo, os painéis dividem-se em dois registos, o primeiro dos quais é prolongado até ao remate superior
dos arcos das capelas e o segundo coincide com as janelas que se abrem junto à cornija. Todos os painéis são envoltos
por barra de enrolamentos de acanto, com os cantos e as intersecções definidos por um motivo floral em aspa.

Esta métrica conserva-se na zona do coro (embora mais dinâmica com sátiros, volutas e enrolamentos na envolvência do
óculo) e no arco triunfal, assim como na capela-mor.

A pintura revela a participação de vários artistas, pois a linearidade e contenção da generalidade das pinceladas 
contrapõe-se a um tratamento mais rápido e de contorno grosso. Na verdade, a pintura destaca-se pelo contorno fino,
pelas pinceladas paralelas na modelação dos volumes e das sombras, pelo traço fino no desenho dos rostos, mesmo que
um pouco duros e por vezes exagerados. Os tons de azul do traço contrastam com as zonas de branco, pronunciadas. Em
determinados painéis, o cuidado no desenho das arquitecturas é notável [01.01.09].

Nas palavras de Robert Smith, este vasto programa iconográfico com santos e mártires do Minho representa a “maior
assembleia gráfica da hagiologia lusitana” (SMITH, 1970, p. 55), influenciada pela obra do arcebispo D. Rodrigo da
Cunha, Historia Ecclesiastica dos Arcebispos de Braga E dos Santos E varoens Illustres que Florescerão neste
Arcebispado, Braga, 1634 (vol. I) e 1635 (vol. II). É esta a obra referenciada na legenda do coro alto: S. PATERNO 
ARCEBISPO / Q FOI DE BRAGA PREZEDIND / O AHV CONSILIO DE TOLEDO  / cunha fl 222 n.º 6. O mesmo 
texto serviu de base à iconografia da capela-mor, onde se ilustra um episódio contado por D. Rodrigo da Cunha sobre a
adoração dos falsos deuses e da recusa de São Vítor a participar nas festas pagãs, que se encontra dividido pelas duas 
paredes da capela-mor.

Esta “colagem” ao texto de D. Rodrigo da Cunha é também acentuada por Flávio Gonçalves, referindo que os azulejos 
tomaram “(...) aspectos iconográficos muito particulares que, na maioria dos casos, jamais se repetiam” (GONÇALVES,
1962, p. 20 nota 42 e p. 21). De acordo com os seus estudos, Santa Marciana surge junto à fonte que destruiu por
ostentar um ídolo e tem aos pés o leão que acariciou quando a lançaram às feras, em Toledo (CUNHA, 1634, pp. 144
-145). Santa Quitéria, decapitada, segura a cabeça nas mãos (CUNHA, 1634, p. 132). Santa Marinha foi representada a
ser degolada e a cabeça dá três saltos fazendo nascer uma fonte cada vez que bate no chão (CUNHA, 1634, p. 134 e
136). Santa Liberata surge crucificada e sem barbas (CUNHA, 1634, p. 125). Santa Eufémia integra-se num painel com
cena bucólica, sendo também fixada a pastorinha que, no monte, encontrou o corpo da mártir (CUNHA, 1634, p. 138).

Robert Smith defende que os painéis da capela-mor sugerem a influência de tapeçarias do Norte da Europa (SMITH,
1970, p. 53). Todavia, a gravura encontrada para uma das cenas é da autoria de Antonio Tempesta e representa a
Primavera (MANGUCCI, 1998, pp. 19-64).

Note-se ainda a existência de azulejos na sacristia que denunciam aproveitamentos de sobras do revestimento da igreja, 
aplicados de forma aleatória (ALMEIDA, in SIMÕES, 2010, p. 128).

Características Particulares

Encomenda
MANGUCCI, 1998, p. 52 refere a procuração de António Antunes a Francisco Simões, onde se percebe que o mestre
ladrilhador António Antunes, que dirigia uma das mais importantes olarias do Mocambo, a da Rua do Pé de Ferro, havia
sido o escolhido para a obra dos painéis de azulejo da Igreja de São Vítor por ordem expressa do Arcebispo, D. Luís de 
Sousa; “(...) azolejo que se lhe deve que por horde do ilustríssimo senhor Arcebispo da dita Cidade de Braga D. Luiz de
Sousa que Deus tem por na igreja de São Vitouro que emporta sessenta e tantos mil reis (...)” (DGARQ, Cartórios 
Notariais de Lisboa, Cartório n.º 3 (antigo 11), Livro 362, 29 de Outubro de 1695, fls. 95-95 v.). Mas, ao recusar
deslocar-se a Braga para dirigir a obra acabou por perder o trabalho, que foi assente por João Neto. E em 29 de Outubro
de 1695 não tinha ainda recebido o pagamento pelos azulejos enviados. O documento revela-se de grande importância
para perceber a envolvência de D. Luís de Sousa.

O contrato de assentamento do azulejo por João Neto data de 26 de Abril de 1692 (ADB, NTG, vol. 458, 6v-7 – referido
por SMITH, 1970, p. 50 e nota 10). A comissão dos três deputados do cabido assinou um contrato com o “mestre de
assentar ozulejo” João Neto da Costa, natural de Vila do Conde. A duração do trabalho era de ano e meio e ganharia
dois mil réis por braça. O contrato refere que quem deveria ter assente o azulejo era o mestre lisboeta António Antunes,
que não chegou a mandar as medidas depois de lhe terem sido pedidas diversas vezes.
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Braga - Igreja de São Vítor

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0019
B-HV-R-ea/+-0020

Obras Relacionadas
- Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios > Meninos alados sobre as portas (SMITH, 1970, p. 52); figura de São
Vítor em relação a outra da capela-mor [mas parece mais da nave] – especialmente relacionado com este grupo 
[SMITH, 1970, p. 57]
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Friso de meninos com grinaldas
recordam anjinhos com cordas e volutas por cima das portas 
- Évora - Igreja do convento do Espinheiro, capela-mor > Meninos alados sobre as portas (SMITH, 1970, p. 52)

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Patrícia Roque de, “Apontamentos sobre a iconografia dos Eremitas na azulejaria setecentista no Entre
Douro e Minho”, Ciências e Técnicas do Património - Revista da Faculdade de Letras, I Série vol. IV, Porto, 2005, pp.
261-279.
- COSTA, Joaquim Morais, III Centenário da Fundação da Igreja de S. Victor, Braga, 1986.
- COSTA, Luís, A Igreja de S. Vítor. Alguns elementos para a história desta igreja , Braga, 1979. 
- GONÇALVES, Flávio, “Em torno da iconografia das nove irmãs gémeas”, separata do Boletim Cultural da Câmara
Municipal do Porto, vol. XXV, fasc. 3-4, Porto, 1962, pp. 5-38.
- MANGUCCI, Celso, “A manufactura e a pintura de azulejos em Portugal da produção das primeiras faianças à grande 
indústria oitocentista”, O Revestimento Cerâmico na Arquitectura em Portugal, Lisboa, Estar/Recer, 1998, pp. 19-64.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “Le «cycle des maitres» baroques”, Azulejos, Catálogo da exposição apresentada na Europália 91,
Bruxelas: Europália 91, 1991, pp. 41-48.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da, Arquitectura civil e religiosa de Braga nos séculos XVII e XVIII, Braga, 1994.
- SANTOS, João; DINIS, António, Igreja Paroquial de São Vítor / Igreja de São Vítor, n.º IPA PT010303510033,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997. URL: 
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003. 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Pintura Universal, Lisboa, Estudos Cor, 1974,
p. 51.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
- SMITH, Robert, Marceliano de Araújo - escultor bracarense, Porto, 1970.
- SMITH, Robert, The Art of Portugal (cerâmica), Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1968.
- SOBRAL, Luís de Moura, “Un bel composto: a obra de arte total do primeiro Barroco português”, Struggle for
Synthesis – A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII , vol. II, Lisboa, MC/IPPAR, 1999, pp. 303-315.
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Braga - Igreja de São Vítor

Esquema de plantas ou alçados

01.01 - Alçado do lado do Evangelho 01.02 - Alçado do lado da Epístola

01.03 e 01.05 - Planta da parede fundeira e da capela baptismal 01.04 - Alçado do arco triunfal

01.06 - Alçado do coro alto 02.01 - Alçado da capela-mor, lado do Evangelho
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Braga - Igreja de São Vítor

Esquema de plantas ou alçados

02.02 - Alçado da capela-mor, lado da Epístola
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Braga - Igreja de São Vítor

Fotografias

01.01 - Perspectiva da nave do lado do Evangelho 01.01.02 - São Rosendo

01.01.06 - Santa Liberta 01.02.04 - Santa Senhorinha

01.04.02 - São Paterno 02.01.05 - Passagem da estátua de Ceres, pormenor
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Braga - Igreja de São Vítor

Fontes gráficas

Spring, The Four Seasons I, 1592, The Illustrated Bartsch 
[ARTstor]

02.01.05  - Passagem da estátua de Ceres
Gravura de Antonio Tempesta [MANGUCCI, 1998]
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Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia

Datação

1725, c. de
[SIMÕES, 1957, p. 9] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [01.01]
Antonius aboliua  /  inventor

Pintor António de Oliveira Bernardes

1595 - O Arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus doa terrenos para contrução do convento aos frades ermitas descalços de
Santo Agostinho
1596 - Início da construção
1630 - Realização do retábulo de São Nicolau, pelo ensamblador Ambrósio Pereira
1682 - Realização do retábulo da Irmandade dos Santos Passos pelo entalhador Damião da Costa Figueiredo
1697 - O ensamblador Cristóvão Rodrigues é contratado para executar a grade do coro
1701 - Agostinho Marques é contratado para fazer grades de pau-preto de comunhão e substituir a grade do coro
1706 - Edificação do claustro e dormitórios novos sob risco de Pascoal Fernandes e Manuel Fernandes da Silva
1708 - Lajeado da sacristia pelos mestres de pedraria João Alves, Bento Correia e Pedro Francisco
1708, Julho - Contrato para obras de carpintaria no claustro
1709 - Retábulo da sacristia contratado com o entalhador bracarense Bento de Abreu de Alvarenga Peixoto; douramento
do retábulo da sacristia com o pintor João Lopes, de Braga; arcazes, armários e guarda-roupa da sacristia executados por 
Agostinho Marques
1730 - Remodelação da fachada principal da igreja
1735, 15 de Março - Contrato para obras do claustro com o mestre pedreiro João da Costa
1755 - Construção dos alicerces da frontaria e portaria do convento
1790 - O carpinteiro Jerónimo Fernandes é contratado para construir um anteparo, de acordo com um desenho de Carlos
Amarante
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Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis laterais da Capela de Santa Apolónia apresentam moldura rectilínea, inscrita numa estrutura 
arquitectónica em perspectiva, com pilastras laterais onde figuram um homem a subjugar uma hárpia, volutas com
festões, anjos a segurar cornucópias de flores e frutos. No entablamento, surge uma cartela com inscrição relativa ao
episódio representado. O registo inferior é marcado pela abertura de um vão que torna as capelas intercomunicantes, e
em seu redor surgem pintadas volutas, festões e acantos, sendo a moldura superior interrompida pelo coroamento da
porta, com uma cartela, vazia do lado direito mas com a assinatura do pintor do lado esquerdo.

A pintura revela algum contorno, ainda que disfarçado, com pinceladas paralelas por vezes. Os fundos exibem uma
pincelada pouco homogénea e, muitas vezes, esta deixa bem visível a marca do pincel. Os rostos são muito
pormenorizados e contornados. O painel onde figura Santa Apolónia na fogueira exibe tons de azul muito ténues e em
gradação, sendo o rosto da santa bem mais delicado do que no painel oposto.

Catalogação das guarnições
R-0013
B-V-R-arq/+-0004
B-H-R-c/+-0001
B-H-R-c/+-0002

Braga - Capela de São Sebastião das Carvalheiras
B-V-R-arq/+-0014
R-0018

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- DINIS, António; PEREIRA, Ana; GONÇALVES, Joaquim, “Convento do Pópulo”, n.º IPA PT010303410031, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999/2004.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 
1989, pp. 79-81. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- QUEIRÓS, José, Cerâmica Portuguesa e outros estudos, 4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002 [1907].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição 
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Iconografia
00 Martírio de Santa Apolónia
01 Lado do Evangelho
  01.01 OMNES EI CONTV / SI VT EUVLSI / SVNT DENTES
02 Lado da Epístola
  02.01 APOLONIA SPIRI / TVS SANCTI FLAM / MA ACCENSA INI / GNEM SE INJECIT
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Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia

Fotografias

01.01 - Painel do lado do Evangelho 01.01 - Painel do lado do Evangelho - remate inferior

02.01 - Painel do lado da Epístola
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Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Rita

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Transição para Grande Produção Joanina
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, oficina]

1595 - Arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus doa terrenos para contrução do convento, dos frades ermitas descalços de
Santo Agostinho
1596 - Início da construção
1630 - Realização do retábulo de São Nicolau, pelo ensamblador Ambrósio Pereira
1682 - Realização do retábulo da Irmandade dos Santos Passos pelo entalhador Damião da Costa Figueiredo
1697 - O ensamblador Cristóvão Rodrigues é contratado para executar a grade do coro
1701 - Agostinho Marques é contratado para fazer grades de pau-preto de comunhão e substituir a grade do coro
1706 - Edificação do claustro e dormitórios novos sob risco de Pascoal Fernandes e Manuel Fernandes da Silva
1708 - Lajeado da sacristia pelos mestres de pedraria João Alves, Bento Correia e Pedro Francisco
Julho - Contrato para obras de carpintaria no claustro
1709 - Retábulo da sacristia contratado com o entalhador bracarense Bento de Abreu de Alvarenga Peixoto; douramento
do retábulo da sacristia com o pintor João Lopes, de Braga; arcazes, armários e guarda-roupa da sacristia executados por
Agostinho Marques
1730 - Remodelação da fachada principal da igreja
1755 - Construção dos alicerces da frontaria e portaria do convento
1790 - O carpinteiro Jerónimo Fernandes é contratado para construir um anteparo, de acordo com um desenho de Carlos
Amarante
1735-03-15 - Contrato para obras do claustro com o mestre pedreiro João da Costa

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 99]
Policarpo de Oliveira Bernardes [MECO, 1986, p. 226; MECO, 1989, p. 83]

Iconografia
00 Santa Rita dirigindo-se para o convento de Santa Madalena de Cassis
01 Lado do Evangelho
  01.01 Visão e Êxtase de Santa Rita

SIGNASTI DOMINE FAMVLAM TVAM RITAM / SIGNO C... RITATIS, ET PASSIONES TVAE
  01.02 POIS DE DEOS SOIS ES= / TIMADA, / DE IMPOSSIVEIS PRO / TECTORA / SEDE NOSSA 

INTER / CESSORA / RITA BEMAVEN / TVRADA
02 Lado da Epístola
  02.01 Entrada de Santa Rita na Ordem

IN CAENOBIVM MIRABILITER INTRODVCTA / A VIRGININIBVS, MIRACVLO, PERMOTIS, 
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Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Rita

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O tipo de pintura, a par dos motivos decorativos das barras, revelam pontos de contacto com a obra do Ciclo dos
Mestres, mas pertencem já a uma época de transição para a Grande Produção.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- DINIS, António; PEREIRA, Ana; GONÇALVES, Joaquim, “Convento do Pópulo”, n.º IPA PT010303410031, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999/2004.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

BENIGNE / SVSCEPTA EST.

SCHYOPPO / S. AVGVSTº    S. JOAM BAPTA    S. NICOLA / ROCCA PORENA /S. MA 
MAGDALA DE CASSIS / S. RITA 

  02.02 RITA BEMAVEN / TVRADA / FOI FREIRA E FOI / COM TAL MODO / QVE HE PA O MUN
DO TODO / DE IMPOSSIVEIS / ADVOGADA
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Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Rita

Fotografias

01.01 - Painel do lado do Evangelho 01.02 - Painel inferior do lado do Evangelho

02.01 - Painel do lado da Epístola
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Braga - Sé, Capela baptismal do lado do Evangelho

Datação

1715
[SIMÕES, 1979, P. 102]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Note-se que na nave havia também um silhar de azulejos entretanto desaparecido mas da campanha de obras do 
arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles (OLIVEIRA, 1999, p. 242).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuído
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11; IDEM, 1979, p. 102]

1505-1532 - Capela do lado do Evangelho, com pia em pedra de Ançã decorada com relevos alusivos ao tema do 
Baptismo. Os arcosólios podem ser datados do século XVI, integrando-se, certamente, esta campanha nas obras 
patrocinadas pelo Arcebispo D. Diogo de Sousa (1505-1532).

Século XI - Construção sob a iniciativa do bispo D. Pedro (1070 – 1091)
1089 - Sagração
1096 - 1108  - Construção da capela de S. Geraldo
1118 - 1137  - Reconstrução da Sé sob a iniciativa do arcebispo D. Paio Mendes
1212 - 1228  - Reparações nas áreas da sacristia e do claustro. Reconstrução da capela de S. Geraldo
1326-1348 - Construção da Capela da Glória, localizada junto da Capela de São Geraldo, por desejo de D. Gonçalo
Pereira
1486-1501 - Construção da galilé
Século XVI - D. Diogo de Sousa procede a melhoramentos no portal axial 
1505-1532 - Reconstrução da capela-mor por João de Castilho; construção do retábulo em pedra de ançã
1552 - As ossadas de São Pedro de Rates são colocadas na Capela respectiva, por ordem de D. Baltasar Limpo
1698 - Construção da nova sacristia, com projecto de João Antunes e execução pelos mestres de pedraria Pascoal
Fernandes e o seu filho Manuel Fernandes da Silva 
1704-1728 - Campanha de obras patrocinada pelo Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles
1737-1739 - Realização dos órgãos do coro-alto pelo organeiro Frei Simon Fontanes e Filipe Félix Feijo, com talha
Marceliano de Araújo e douramento por Jerónimo Luís 
1739 - Cadeiral pelo entalhador Miguel Francisco da Silva

Mestre P.M.P [ALMEIDA, 2004, vol. I, p. 93]

1704 - Eduardo Pires de Oliveira (1999, p. 242) defende que o arco-sólio revestido a azulejo é uma obra que se inscreve
na acção do arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles 

Iconografia
01 AEQVO PVLCAT / PEDE - significa que a morte chega a todos, ou pisa todos com o mesmo pé
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Braga - Sé, Capela baptismal do lado do Evangelho

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Três anjos seguram um pano com o emblema descrito. O anjo do meio está vestido e surge a meio corpo enquanto os 
outros dois são desnudos e meninos. No pano observa-se uma paisagem com uma espécie de recinto ou cerca murada,
de formato quadrangular, como um hortus conclusus. No interior encontram-se três flores e a cada uma corresponde um
atributo eclesiástico: à rosa a tiara papal, ao cravo o chapéu cardinalício, e ao lírio a mitra episcopal. Do lado esquerdo, a
mão da morte segura uma gadanha que corta o cravo, tendo já cortado o lírio.

A frase AEQVO PVLCAT / PEDE significa que a morte chega a todos, ou pisa todos com o mesmo pe. É um excerto de
Horácio, Carmina 1.4.13. - Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres / A pálida morte pisa 
com o mesmo pé as cabanas dos pobres e os castelos dos reis. O “C” dos azulejos deve ser um erro de transcrição do 
pintor (GARCÍA ARRANZ, 2005, p. 134). 

De acordo com a análise de GARCÍA ARRANZ, 2005, p. 134, a origem do emblema encontra-se na obra Idea de el
Buen Pastor, copiada por los SS. Doctores representada en Empresas Sacras; con avisos espirituales, morales,
políticos y económicos para el Gobierno de un Príncipe Eclesiástico (primeira edição en Lyon, Anisson y Posuel,
1682), do jesuíta espanhol Francisco Nuñez de Cepeda. Neste caso da obra de Cepeda recorreu-se a um soneto e não a 
um lema latino tradicional, o que exigia um nível de formação erudito para perceber o emblema. O soneto faz parte na
empresa 50 e tem como fonte de inspiração o Salmo 103 (15-16). Os motivos aqui presentes são comuns em 
representações de vanitas.
GARCÍA ARRANZ, 2005, p. 146 conclui que, colocado neste local, o emblema é um aviso e uma chamada de atenção
e de humildade para as autoridades eclesiásticas. É um exercício de auto reflexão um pouco irónico, pois o destinatário
deste aviso edificante é o próprio encomendador. A sua aplicação na capela baptismal indica que assim que nascemos
podemos morrer, uma ideia de desengano e fatalismo que reflecte a barroca mentalidade da época.

As figuras dos anjos denunciam uma pincelada paralela e, por vezes, marcada, na definição dos volumes. Algum do
vocabulário arquitectónico pintado recorda outras obras de António de Oliveira Bernardes.

Catalogação das guarnições

Características Particulares
Painel de azulejo com pouca visibilidade e muitas intervenções posteriores que prejudicam correcta leitura.

Obras Relacionadas

Encomenda
Sabe-se que D. Rodrigo de Moura Teles investiu 1.200 reis em azulejos a distribuir pela Catedral, entre 1704 e 1728,
período em que esteve à frente dos destinos da Sé (THADIM, f. 328).

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Patrícia Roque de, O azulejo do século XVIII na arquitectura das ordens de S. Bento e de S. Francisco,
Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004.
- BARREIROS, Manuel de Aguiar, Pd.e, A Catedral de Santa Maria de Braga, Porto, Marques Abreu, 1922. 
- Braga e a sua Catedral – Caderno Informativo, Edição do Cabido da Sé Catedral e da Comissão Organizadora do
Projecto Educativo da Dedicação da Sé Catedral, 1990.
- GARCÍA ARRANZ, José Julio, “Una empresa de Núñez de Cepeda en azulejos: la decoración cerámica de la capilla
bautismal de la catedral de Braga (portugal)”, Norba-Arte, vol. XXV, 2005, pp. 129-148.
- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. 
- OLIVEIRA, Eduardo Pires de, “A Sé de Braga e Dom Rodrigo de Moura Teles (1704-1728)”, Struggle for Synthesis – 
A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII, vol. II, Lisboa, MC/IPPAR, 1999, pp. 239-252.
- SERENO, Isabel; SANTOS, João; NOÉ, Paula; FIGUEIREDO, Paula (act.), “Sé de Braga”, n.º IPA, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/1998/2001. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Braga - Sé, Capela baptismal do lado do Evangelho

Fotografias

00 - Perspectiva geral 01 - AEQVO PVLCAT / PEDE

01 - Envolvente arquitectónica 01 - Inscrição
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Braga - Sé, Capela baptismal do lado do Evangelho

Fontes gráficas

01 - AEQVO PVLCAT / PEDE
Gravura de Francisco Nuñez de Cepeda [GARCÍA ARRANZ, 2005]
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Braga - Sé, Capela de São Geraldo

Datação

1707-1712
[GARCÍA ARRANZ, 2005, p. 133]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Note-se que na nave havia também um silhar de azulejos entretanto desaparecido mas da campanha de obras do 
arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles (OLIVEIRA, 1999, p. 242).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [bloco contorno e aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 79; IDEM, 1993, p. 224; IDEM, 2009, p. 128]

1717
[SIMÕES, 1979, p. 102]

1712 - A campanha azulejar insere-se na intervenção inciada em 1712 e patrocinada pelo arcebispo D. Rodrigo de
Moura Teles (BARREIROS, 1922, p. 45; OLIVEIRA, 1999, p. 242)

Século XI - Construção sob a iniciativa do bispo D. Pedro (1070 – 1091)
1089 - Sagração
1096-1108 - Construção da capela de S. Geraldo pelo Arcebispo São Geraldo para aí ser sepultado
1118-1137 - Reconstrução da Sé sob a iniciativa do arcebispo D. Paio Mendes
1212-1228 - Reparações nas áreas da sacristia e do claustro. Reconstrução da capela de S. Geraldo
1326-1348 - Construção da Capela da Glória, localizada junto da Capela de São Geraldo, por desejo de D. Gonçalo
Pereira
1486-1501 - Construção da galilé
Século XVI - D. Diogo de Sousa procede a melhoramentos no portal axial 
1505-1532 - Reconstrução da capela-mor por João de Castilho; construção do retábulo em pedra de ançã
1552 - As ossadas de São Pedro de Rates são colocadas na Capela respectiva, por ordem de D. Baltasar Limpo
1698 - Construção da nova sacristia, com projecto de João Antunes e execução pelos mestres de pedraria Pascoal
Fernandes e o seu filho Manuel Fernandes da Silva 
1704-1728 - Campanha de obras patrocinada pelo Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles que decidiu reconstruir a
capela por se achar arruinada, e que foi também aqui sepultado
1707 - Início das obras
1712 - Inauguração da capela, inicialmente dedicada a São Nicolau
1737-1739 - Realização dos órgãos do coro-alto pelo organeiro Frei Simon Fontanes e Filipe Félix Feijo, com talha
Marceliano de Araújo e douramento por Jerónimo Luís 
1739 - Cadeiral pelo entalhador Miguel Francisco da Silva

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 216]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 34 e 102]
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A Capela de São Geraldo apresenta um revestimento com representações de episódios da vida do primeiro arcebispo de
Braga, envoltos por barras de enrolamentos de acanto, nas quais se sentam ou apoiam, anjos e figuras femininas
desnudadas. Nos centros horizontais surge um mascarão.

A ladear a porta encontram-se os únicos painéis que se afastam da iconografia do espaço, pois representam apenas
paisagens densamente arborizada, do lado do Evangelho [01.01], e com um caminho aberto ao horizonte, do lado da
Epístola [02.01].

Nas cenas figurativas é muito interessante a concepção espacial, de grande complexidade, articulando cenas em primeiro
plano com a representação de cidades, mais atrás, bem identificadas por legendas  e que se relacionam com o 
acontecimento em questão. Logo no painel inicial, retrata-se a pátria de São Geraldo, ao fundo, e os votos dos seus pais
são o assunto em destaque [01.02]. O painel continua separando as cenas um elemento arquitectónico. Já no que se
reporta à sagração de São Geraldo, em fundo observa-se Braga e Roma [02.03], enquanto no que ilustra a presidência do
Concílio de Palência, é esta mesma cidade que figura em plano fundeiro [02.02].

A pintura, com gradações de azul suaves, priveligia a mancha em detrimento do contorno, revelando uma pincelada
larga, marcada mas também pingada. Os rostos beneficiam do mesmo género de tratamento. Há fundos mais pincelados,
e as rochas denunciam uma pincelada vigorosa, que acompanha as formas. Por sua vez, as árvores exibem folhagens
diversas e troncos também distintos. De grande qualidade e pormenor é a caracterização dos tecidos, quer dos altares
quer das vestes.

Catalogação das guarnições
B-V-R-ea/+-0010

Barcelos - Igreja do Terço, capela-mor
B-H-R-ea/+-0022

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Sabe-se que D. Rodrigo de Moura Teles investiu 1.200 reis em azulejos a distribuir pela Catedral, entre 1704 e 1728,
período em que esteve à frente dos destinos da Sé (THADIM, f. 328).

Iconografia
00 Vida de São Geraldo
01 Lado do Evangelho
  01.01 Paisagens
  01.02 Os votos dos pais de São Geraldo

PATRIA D. GERALDI 

PRIMVM CONTV    CTVM / DEO V VENT
  01.03 São Geraldo oferecido no altar de São Pedro

DEO OBCATVS IN ALIA RIBT PE / T
  01.04 São Geraldo, noviço, recebendo ordens

PROVEZITANDIS FRATRIBVS DELLIGITVR
02 Lado da Epístola
  02.01 Paisagem
  02.02 O santo presidindo a um concílio em Palencia

PALLENEIA
.. ERAGANEI BRACHAREN             ALDVS / SES

  02.03 São Geraldo é sagrado bispo
ROMA
BRAGA
ARCHIEPISCOPVS. BRACHARENSIS CREATVR
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Bibliografia específica
- BARREIROS, Manuel de Aguiar, Pd.e, A Catedral de Santa Maria de Braga, Porto, Marques Abreu, 1922. 
- Braga e a sua Catedral – Caderno Informativo, Edição do Cabido da Sé Catedral e da Comissão Organizadora do
Projecto Educativo da Dedicação da Sé Catedral, 1990.
- GARCÍA ARRANZ, José Julio, “Una empresa de Núñez de Cepeda en azulejos: la decoración cerámica de la capilla
bautismal de la catedral de Braga (portugal)”, Norba-Arte, vol. XXV, 2005, pp. 129-148.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- OLIVEIRA, Eduardo Pires de, “A Sé de Braga e Dom Rodrigo de Moura Teles (1704-1728)”, Struggle for Synthesis – 
A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII, vol. II, Lisboa, MC/IPPAR, 1999, pp. 239-252.
- ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da, Manuel Fernandes da Silva Mestre e Arquitecto (1693-1751), Centro de
Estudos D. Domingos de Pinho Brandão, 1996.
- SERENO, Isabel; SANTOS, João; NOÉ, Paula; FIGUEIREDO, Paula (act.), “Sé de Braga”, n.º IPA, Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/1998/2001. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VASCONCELOS, Joaquim, “Ceramica Portuguesa”, Revista da Sociedade de Instrução do Porto, 3º ano, n.º 5, Maio
de 1883, pp. 217-225.
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Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta geral da Sé de Braga com a capela de São Geraldo 
marcada a cinzento

01 - Planta da capela de São Geraldo
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Braga - Sé, Capela de São Geraldo

Fotografias

01.02 - Os votos dos pais de São Geraldo 01.03 - O menino oferecido no altar de São Pedro

01.04 - O noviço recebendo ordens 02.01 - Paisagem

02.02 - São Geraldo é sagrado bispo 02.03 - O santo presidindo a um concílio em Palencia
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Braga - Sé, Capela de São Pedro de Rates

Datação

1715, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 102] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Note-se que na nave havia também um silhar de azulejos entretanto desaparecido mas da campanha de obras do 
arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles (OLIVEIRA, 1999, p. 242).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [02.04]
An.to doliura Bernd.es f.

Pintor António de Oliveira Bernardes

Século XI - Construção sob a iniciativa do bispo D. Pedro (1070 – 1091)
1089 - Sagração
1096-1108 - Construção da capela de S. Geraldo
1118-1137 - Reconstrução da Sé sob a iniciativa do arcebispo D. Paio Mendes
1212-1228 - Reparações nas áreas da sacristia e do claustro. Reconstrução da capela de S. Geraldo
1326-1348 - Construção da Capela da Glória, localizada junto da Capela de São Geraldo, por desejo de D. Gonçalo
Pereira
1486-1501 - Construção da galilé
Século XVI - D. Diogo de Sousa procede a melhoramentos no portal axial 
1505-1532 - Reconstrução da capela-mor por João de Castilho; construção do retábulo em pedra de ançã
1552 - As ossadas de São Pedro de Rates são colocadas na Capela respectiva, por ordem de D. Baltasar Limpo
1698 - Construção da nova sacristia, com projecto de João Antunes e execução pelos mestres de pedraria Pascoal
Fernandes e o seu filho Manuel Fernandes da Silva 
1704-1728 - Campanha de obras patrocinada pelo Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles
1737-1739 - Realização dos órgãos do coro-alto pelo organeiro Frei Simon Fontanes e Filipe Félix Feijo, com talha 
Marceliano de Araújo e douramento por Jerónimo Luís 
1739 - Cadeiral pelo entalhador Miguel Francisco da Silva
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os panos laterais da capela de São Pedro de Rates encontram-se integralmente revestidos por azulejos, com painéis
relatando a vida deste santo e outros que procuram criar um sentido de simetria no espaço, como acontece com a porta
fingida no lado da Epístola [02.03], idêntica à verdadeira que lhe é fronteira.

O programa iconográfico tem início com duas figuras masculinas, uma de cada lado, junto à entrada, apelando ao
silêncio, através do gesto de colocar o dedo indicador sobre os lábios, num sentido reforçado pela palavra SILÊNCIO
escrita na base sobre a qual ambas estão apoiadas. As figuras inscrevem-se no espaço limitado que lhes coube, antes das
portas, mas, apesar da barra se encontrar completa, ambos os painéis parecem ter sido cortados.

Os quadros relatando a vida de São Pedro de Rates são envoltos por barras de enrolamentos de acanto, com uma cartela
em forma de coração nos centros horizontais, que se torna mais uniforme nos cantos. Junto ao altar, os painéis parecem
ter sido cortados, observando-se barras e várias fiadas de azulejos totalmente desconexos, certamente aí aplicados em
consequência de alterações relacionadas com o retábulo.

Em quase todos os painéis é muito evidente o recurso à linha de contorno e à caracterização dos panejamentos com uma
aguada sublinhada por um traço mais ou menos grosso. Os rostos são mais desenhados do que manchados e os fundos
são muito pincelados, nem sempre ordenados. Em determinados painéis ressalta a agitação e a gestualidade, num sentido
de teatralidade muito intenso [01.04].

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0021
R-0014

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Sabe-se que D. Rodrigo de Moura Teles investiu 1.200 reis em azulejos a distribuir pela Catedral, entre 1704 e 1728, 
período em que esteve à frente dos destinos da Sé (THADIM, f. 328).

Bibliografia específica
- BARREIROS, Manuel de Aguiar, Pd.e, A Catedral de Santa Maria de Braga, Porto, Marques Abreu, 1922. 
- BELINO, Albano, Archeologia Cristã, Lisboa, Empreza da História de Portugal, 1900.
- GARCÍA ARRANZ, José Julio, “Una empresa de Núñez de Cepeda en azulejos: la decoración cerámica de la capilla

Iconografia
00 Passos da vida de São Pedro de Rates
01 Lado do Evangelho
  01.01 Figura à entrada - SILENCIO
  01.02 Milagre da Ressurreição de um morto
  01.03 Papa Gregório XIII entregando o breve a Frei Bartolomeu dos Mártires

Breue de altar pre / uiligiado Perpe / tuamte para to / dos os dias pª ca / pela de S. Pº de / Rates 
pª a Se de / Braga Primos / das espanhas q / concedeo o Papa Gr / egorio ao Sr. D.
frei Bertholameu / dos marteres no ano / no de 1578

  01.04 O martírio de São Pedro de Rates - RATES
02 Lado da Epístola
  02.01 Figura à entrada - SILENCIO
  02.02 O corpo de São Pedro é transferido de Rates para a catedral de Braga
  02.03 Porta fingida a imitar a fronteira, em verde e rosa
  02.04 O santo celebrando missa
  02.05 O achado das cinzas de São Pedro de Rates; o esquife cobre-se milagrosamente de flores
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bautismal de la catedral de Braga (portugal)”, Norba-Arte, vol. XXV, 2005, pp. 129-148.
- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. 
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- OLIVEIRA, Eduardo Pires de, “A Sé de Braga e Dom Rodrigo de Moura Teles (1704-1728)”, Struggle for Synthesis –
A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII, vol. II, Lisboa, MC/IPPAR, 1999, pp. 239-252.
- SERENO, Isabel; SANTOS, João; NOÉ, Paula; FIGUEIREDO, Paula (act.), “Sé de Braga”, n.º IPA, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/1998/2001. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VASCONCELOS, Joaquim, “Ceramica Portuguesa”, Revista da Sociedade de Instrução do Porto, 3º ano, n.º 5, Maio
de 1883, pp. 217-225.
- VITERBO, Sousa, Notícia de alguns pintores portugueses e de outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte 
em Portugal, Lisboa, Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1903.
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Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta da Sé de Braga com a Capela de São Pedro de Rates 
assinalada a cinzento [IHRU]

01 - Alçado do lado do Evangelho

02 - Alçado do lado da Epístola
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Braga - Sé, Capela de São Pedro de Rates

Fotografias

01.01 - Figura masculina a pedir SILENCIO 01.03 - Pormenor do martírio de São Pedro de Rates

01.04 - Papa Gregório XIII entregando o breve a Frei Bartolomeu 
dos Mártires

01.04 - Pormenor do Papa Gregório XIII entregando o breve a 
Frei Bartolomeu dos Mártires

02.04 - O santo celebrando missa 02.05 - Porta fingida
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Datação

1715
[SIMÕES, 1979, P. 102]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Note-se que na nave havia também um silhar de azulejos entretanto desaparecido mas da campanha de obras do 
arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles (OLIVEIRA, 1999, p. 242).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [CRUZ, 1976, p. 375 - por comparação com os azulejos da Igreja de São Vitor, em Braga]

1722
[Data da moldura ]
1742
[Data lida erradamente por SIMÕES, 1979, p. 103]

1722 - Data inscrita na moldura do óculo

Século XI - Construção sob a iniciativa do bispo D. Pedro (1070 – 1091)
1089 - Sagração
1096-1108 - Construção da capela de S. Geraldo
1118-1137 - Reconstrução da Sé sob a iniciativa do arcebispo D. Paio Mendes
1212-1228 - Reparações nas áreas da sacristia e do claustro. Reconstrução da capela de S. Geraldo
1326-1348 - Construção da Capela da Glória, localizada junto da Capela de São Geraldo, por desejo de D. Gonçalo
Pereira
1486-1501 - Construção da galilé
Século XVI - D. Diogo de Sousa procede a melhoramentos no portal axial 
1505-1532 - Reconstrução da capela-mor por João de Castilho; construção do retábulo em pedra de ançã
1552 - As ossadas de São Pedro de Rates são colocadas na Capela respectiva, por ordem de D. Baltasar Limpo
1698 - Construção da nova sacristia, com projecto de João Antunes e execução pelos mestres de pedraria Pascoal
Fernandes e o seu filho Manuel Fernandes da Silva 
1704-1728 - Campanha de obras patrocinada pelo Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles
1737-1739 - Realização dos órgãos do coro-alto pelo organeiro Frei Simon Fontanes e Filipe Félix Feijo, com talha
Marceliano de Araújo e douramento por Jerónimo Luís 
1739 - Cadeiral pelo entalhador Miguel Francisco da Silva

Iconografia
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Braga - Sé, cúpula

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo que revestem as paredes laterais da cúpula da Sé de Braga articulam-se com os óculos e
respectivas molduras que aí se abrem. Representando anjos e festões de flores, os azulejos parecem ser contemporâneos
do janelão, pois respeitam o seu desenho e recortes. Assim, e uma vez que este exibe o ano de 1722, a cronologia dos
azulejos teria também de avançar para uma data próxima.

Infelizmente, e face à distância dos painéis, não é possível analisar a pintura.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CRUZ, Manuel Braga da, “A Sé de Braga - Apontamentos”, Bracara Augusta, vol. XXX, n.º 70 (82), 1976, pp. 373
-377.
- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. 
- OLIVEIRA, Eduardo Pires de, “A Sé de Braga e Dom Rodrigo de Moura Teles (1704-1728)”, Struggle for Synthesis – 
A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII, vol. II, Lisboa, MC/IPPAR, 1999, pp. 239-252.
- SERENO, Isabel; SANTOS, João; NOÉ, Paula; FIGUEIREDO, Paula (act.), “Sé de Braga”, n.º IPA, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/1998/2001. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Fotografias
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Caldas da Rainha - Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, Casa da Copa 
[actualmente no Museu do Hospital Termal das Caldas da Rainha, em reserva] 

Datação

1710-1719
[MACHADO, 1987, p. 37 e ss.]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Conjunto de painéis incompletos, aos quais não foi possível ter acesso por se encontrarem desmontados em reserva. As
imagens cedidas por Cristina Horta, a quem muito agradecemos, mostram, todavia, que este conjunto apresenta um
dinamismo característico da Grande Produção Joanina.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída [Grande Produção Joanina]
Pintor Desconhecido

Escola Bernardes [MACHADO, 1987, p. 25, 37 e ss.]

Iconografia
Assunção
Litanias
Anjo com litanias [lua e sol]
Morte da Virgem
Anjo
Cabeça de homem
Cabeça de homem com barba
Cabeça de um nobre
Cálice
Cabeça de veado e paisagem
Coroa
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Caldas da Rainha - Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, Casa da Copa 
[actualmente no Museu do Hospital Termal das Caldas da Rainha, em reserva] 
Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
- MACHADO, João Saavedra, Azulejos do Hospital Termal das Caldas da Rainha – séculos XVI-XVIII, Caldas da
Rainha, Instituto Português do Património Cultural, Museu José Malhoa, 1987.
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Caldas da Rainha - Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, Casa da Copa 
[actualmente no Museu do Hospital Termal das Caldas da Rainha, em reserva] 
Fotografias

01 - Assunção da Virgem [fotografia de Cristina Horta] 02 - Morte da Virgem [fotografia de Cristina Horta]

03 - Símbolosda Virgem [fotografia de Cristina Horta]
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Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o
jantar dos enfermos, Museu do Hospital Termal das Caldas da Rainha

Datação

1667
[MACHADO, 1987, p. 36]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Exemplo único da utilização do azulejo enquanto documento de administração hospitalar, esta tábua  para calcular a
ração de carneiro fazia parte de um conjunto de oito, originalmente em madeira e, certamente, a partir do início do
século XVIII, em azulejo (MACHADO, 1987, p. 23). De acordo com os estudos efectuados, estas tábuas serviam de
“«Roteiro aos padres Almoxarifes», a fim de saberem os gastos que faziam em cada ano com o «carneiro», a «galinha»,
as «padas de pão aluo», as «padas de Rolão no tempo da cura e das camizas», com o que se «dá de mais a mais nas
quatro festas no tempo da cura», com as «pessoas a quem se dão Pitanças nas festas do Natal e Páscoa, e quinta-feira
maior», com os «ordenados do trigo» e com as «velhas bentas» dadas a pessoas para a festa de Nossa Senhora das
Candeias” (MACHADO, 1987, p. 24).

Com esta tábua, as tarefas do almoxarife foram facilitas e simplificadas, evitando erros na distribuição do carneiro. As
colunas da esquerda exibem o número do doente até ao total máximo de 184 e as da direita “(...) o algoritmo da
multiplicação de três quartas de carneiro de ração ao jantar a cada doente (...)” (MACHADO, 1987, p. 24).

O painel exibe superiormente a inscrição: 
TABOA DO [CA]RNEIRO Q SE DA AOS ENF[ERM]OS AO iANTAR TRES QUARTAS A CADA hum de resam

É ladeado pelas figuras alegóricas da Caridade e do Trabalho e encimado pelo brasão de D. Pedro II. A data colocada
inferiormente, encontra-se incompleta - 171[...] - e é posterior. Na verdade o painel foi pintado e aplicado aquando das
obras da copa do hospital, tal como se depreende da comparação entre a legenda incompleta e as fontes documentais que
permitem perceber que ESTA OBRA MANDOU FAZER O P. [DA MED]S / A [...], ou seja, Esta obra mandou fazer o
Provedor Sebastião da Madre de Deus. Ano de 1667 (MACHADO, 1987, p. 36).

Em baixo, um rodapé de meninos, muito semelhante a outros que se conhecem de Gabriel del Barco, mas que não
poderá, todavia, ser o autor, por causa da cronologia  definida para o painel, pois em 1667 este artista não se encontrava
ainda em Portugal, onde chegou apenas em 1669.

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura mais dinâmica]

Gabriel del Barco [MECO, 1998, p. 112]

1667 - Início das obras de remodelação da copa

Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 123]

Iconografia
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Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o
jantar dos enfermos, Museu do Hospital Termal das Caldas da Rainha

A pintura é muito manchada, embora seja bem visível o recurso ao contorno e a pinceladas paralelas. Os rostos são
desenhados e contornados.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Festões de flores e frutos
pendentes de argolas e laços
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de 
argolas e laços
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Festões de flores e frutos pendentes de argolas
e laços

Encomenda

Bibliografia específica
- MACHADO, João Saavedra, Azulejos do Hospital Termal das Caldas da Rainha – séculos XVI-XVIII, Caldas da
Rainha, Instituto Português do Património Cultural, Museu José Malhoa, 1987. 
- MECO, José, “Azulejos e Cerâmica na Região Caldas da Rainha / Óbidos”, Linha do Oeste - Óbidos e Monumentos
Artísticos Circundantes , Lisboa, Assírio e Alvim, 1998, pp. 101-128.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
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Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o
jantar dos enfermos, Museu do Hospital Termal das Caldas da Rainha
Fotografias

Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o 
jantar dos enfermos 

Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o 
jantar dos enfermos , pormenor

Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o 
jantar dos enfermos , pormenor
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Calhandriz [Vila Franca de Xira] - Igreja de São Mateus [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 335]

Iconografia
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Carcavelos - Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios

Datação

1690, c. de
[MECO, 1979 a), p. 93 e 107; IDEM; 1979 b), p. 62; IDEM, 1981 b), p. 16]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A igreja matriz de Carcavelos apresenta cruzeiro e capela-mor integralmente revestidos por azulejos policromos de
padrão e figurativos, datáveis, de uma forma geral, do terceiro quartel século XVII (MECO, 1979 a), p. 93), mas com
intervenções diferenciadas, quer ao nível da autoria quer da cronologia.

Atribuída [revestimentos com vestígios de policromia]
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 93 e 107; IDEM, 1979 b), p. 63; IDEM, 1984, p. 53; IDEM, 1989 [1985], p. 45;
IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1991, p. 41; IDEM, 1993, p. 216] 

 - Segundo MECO, 1989, p.91 o conjunto deveria ter ficado incompleto e foi concluído por Barco, que teria realizado
quatro painéis e dois pendentes.

Século XVII - Construção da Igreja

Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 122]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 24, azulejos da capela-mor; IDEM, 1997, pp. 96-97 atribuindo apenas os painéis a
azul e branco]

Iconografia
01 Pendentes da cúpula [campanha mais antiga]
  01.01 Meninos com vaso florido à cabeça
  01.02 Meninos com vaso florido à cabeça
02 Painéis [campanha mais recente]
  02.01 Sermão de Santo António aos peixes
  02.02 Santo eremita
  02.03 Estigmatização de São Francisco [policromo]
  02.04 Nossa Senhora, Menino, São João Baptista
  02.05 Descanso durante a fuga para o Egipto
  02.06 Menino Salvador do Mundo e São José [policromo]
  02.07 Santo eremita
  02.08 Pregação de Santo António [?]
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Carcavelos - Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios

Assim, e exceptuando os painéis atribuídos a Gabriel del Barco, parece-nos poder distinguir pelo menos mais duas
intervenções seiscentistas, para além dos restauros efectuados por Pereira Cão em 1919.

Os painéis que revestem o intradorso do arco triunfal foram aplicados sem cercadura e barra na junção com a cantaria do
arco triunfal. Trata-se de uma pintura muito sumária e ingénua, que se distingue dos painéis dos lados do cruzeiro, onde
se representam os Mistérios Dolorosos e Gloriosos. Estes últimos pertencem ao mesmo ciclo, e a temática encontra uma 
possível justificação na existência, referida nas Memórias Paroquiais, de um altar dedicado a Nossa Senhora do
Rosário.

Já o intradorso do arco, junto à capela-mor, apresenta uma pintura totalmente diferente das restantes e com a repetição
de dois temas. Tal com os painéis dos altar-mor, inscrevem-se possivelmente na  intervenção de restauro de Pereira Cão,
de 1919 (MECO, 1989, p. 91).

Integrados, tal como os já referidos, através de barras e cercaduras no padrão que cobre todos os panos murários, surgem
outros painéis azuis e brancos mas com alguma policromia. Dois dos pendentes da cúpula são muito diferentes dos
restantes, pois a pintura a azul e branco do corpo humano é qualitativamente superior. Apenas as vestes e as flores
mantêm a policromia. São representações de naginas, um símbolo sexual hindu, que segura com os braços levantados
um vaso de flores sobre a cabeça. Estas, desenvolvem-se por todo o espaço livre. Trata-se, certamente, de uma árvore da
vida (MECO, 1993, p. 204), que se procura harmonizar com as duas de época anterior e contemporâneas dos restantes
painéis, onde se observam ainda, flanqueando os vasos floridos, aves exóticas aos pares. De acordo com José Meco “é o
mais completo exemplo de influência indiana no azulejo português” (1989, p. 91).

Por fim, dos seis painéis que se inscrevem nas paredes de suporte dos arcos, dois são policromos e integráveis nas
campanhas anteriores. Os restantes quatro podem ser atribuídos à campanha de Gabriel del Barco. A pintura é sumária,
recorrendo ao contorno, à pincelada paralela e em mancha. Por vezes, exibe um apontamento policromo, que realça
determinados pormenores como as auréolas, os instrumentos de martírio ou a paisagem.

Uma referência final às campanhas de restauro posteriores. Em 1998 os azulejos do Centro Paroquial foram 
intervencionados pela firma Cerâmica Artística de Carcavelos, fiscalizada por técnicos do MNAz. Apenas uma das
propostas de orçamento, de Armando Roque da Silva, refere que nem todos os azulejos da igreja são originais, mas não
especificando quais, embora sejam indicadas as réplicas, de várias épocas, que se incluem no tratamento de restauro. Na
outra proposta de orçamento, da Conservação e Restauro de Bens Móveis e Imóveis, indica-se que os painéis da capela- 
mor foram refeitos por Pereira Cão em 1919, mas o documento não é muito claro na indicação dos azulejos 
mencionados (cf. Arquivo do MNAz). 

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Guarnições/pendentes: cariátides / sereias envoltas em grinaldas de
frutos
- Évora - Convento de São Francisco, sala do Consistório da Irmandade da Ordem Terceira  > Guarnições/pendentes: 
cariátides / sereias envoltas em grinaldas de frutos
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Guarnições/pendentes:  cariátides / 
sereias envoltas em grinaldas de frutos
- Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, sala dos exames > Guarnições/pendentes:  cariátides / sereias envoltas em
grinaldas de frutos

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “O «exótico» na azulejaria seiscentista”, As Artes Decorativas e a Expansão 
Portuguesa – Imaginário e Viagem, Actas do 2º Colóquio de Artes Decorativas, 1º Simpósio Internacional, Lisboa, 15,
16 e 17 de Maio de 2008. Lisboa, Escola Superior de Artes Decorativas / Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.,
2010, pp. 114-123.
- MECO, José, “Azulejaria de Cascais com temática ou utilização religiosa”, Um Olhar sobre Cascais através do seu
património, vol II Fontes documentais e arte sacra, Cascais, Associação Cultural de Cascais e Câmara Municipal de 
Cascais, 1989, pp. 87-117.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
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Carcavelos - Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios

- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “Le «cycle des maitres» baroques”, Azulejos, Catálogo da exposição apresentada na Europália 91,
Bruxelas: Europália 91, 1991, pp. 41-48.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003. 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII , Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

313



Carcavelos - Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios

Esquema de plantas ou alçados
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Carcavelos - Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios

Fotografias

00 - Perspectiva do cruzeiro e capela-mor [fotografia Inês Aguiar, 
2011]

01.01 - Pendente policromo

01.02 - Pendente policromo 02.01 - Sermão de Santo António aos peixes

02.02 - Santo eremita
02.04 - Nossa Senhora, Menino, São João Baptista
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Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-
mor

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 309]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De acordo com informações recolhidas no local, a primitiva ermida correspondia à actual capela-mor e a entrada era
lateral, pela porta do corredor que hoje se liga à sacristia, o que explica tão cuidada decoração neste espaço.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P. [colaborador ou influência de]

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228]

Século XVII, final - Datação do azulejo de padrão que reveste a nave

1642 - A ermida primitiva encontrava-se em ruína
1662 - Visitação em que se propõe a demolição da ermida
1676 - O arcebispo de Lisboa visita a ermida de São Romão, e no mesmo ano iniciam-se as obras do novo templo
1683 - Conclusão da nave. Na antiga capela-mor ainda era celebrada missa
1688 - Construção da torre do lado O., com o relógio de sol [datado de 1588] proveniente da antiga ermida
Século XVII, final - Edificação da nova capela-mor
1694 - Conclusão da obra da sacristia (segundo notas do visitador do arcebispo D. Luís de Sousa)
1755 - Terramoto causa grandes danos ao templo
Século XVIII, terceiro quartel  - Reconstrução
1782 - Data na porta da igreja que assinala o final das obras de reconstrução?
Século XIX, início - Restauro da capela-mor, em que participaram o pintor Pedro Alexandrino de Carvalho e o mestre
carpinteiro António Pedroso

Iconografia
01 Capela-mor
  01.01 Lado do Evangelho
    01.01.01 Regresso do Filho Pródigo
    01.01.02 Filho Pródigo a viver no meio dos porcos
  01.02 Lado da Epístola
    01.02.01 Filho Pródigo em casa das cortesãs
    01.02.02 Filho foge de alguém que lhe bate com um pau
02 Corredor
  02.01 Paisagem
  02.02 Homem com um cão, a tocar flauta
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Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-
mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejos da capela-mor estruturam-se num programa iconográfico açusivo à história do Filho Pródigo,
constituindo um conjunto coerente. Já o mesmo não acontece relativamente ao correrdor, certamente objecto de várias
intervenções ou de estragos provocados, entre outros factores, pelo Terramoto de 1755, observando-se, neste espaço,
azulejos de diversas proveniências, executados por pintores distintos e bem distantes no tempo, como veremos.

Na capela-mor, os painéis são envoltos por barras de enrolamentos de acanto que convergem ao centro, nas horizontais,
numa composição de volutas que se repetem nos cantos. A pintura surge algo estranha, pois as figuras aparecem em
escalas distintas que pouco se adequam às arquitecturas. É notório o recurso ao contorno, o desenho dos rostos, o
cuidado no tratamento dos tecidos, ao mesmo tempo que, em determinados painéis, se observa um maior recurso à
pincelada manchada, com o contorno a diluir-se na mancha que sobressai pelos borrões de tinta que apresenta 
[01.01.01]. Trata-se, em todo o caso, de uma técnica distinta da que foi empregue nas figuras dos músicos em sombra,
também mais riscada [01.02.01 ou 01.01.02].

Já no corredor, é bem evidente a distinção entre um programa mitológico, certamente posterior aos azulejos da capela-
mor (apresentam traço muito fino), e um outro, com representações da vida quotidiana, com certeza de época anterior
aos primeiros painéis referidos. Os problemas de ligação entre cenas são, aliás, muito claros, se observadas as primeiras
representações do painel [02.04]. Note-se, todavia, as guarnições com figuras masculinas de pé sobre uma águia a
segurar um cesto de flores sobre a cabeça. De acordo com José Meco, o autor dos azulejos de temática mitológica do
corredor será o mesmo de uma das salas do Palácio Almada, em Lisboa (MECO, 1981, p. 35).

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0009
B-H-R-ea/+-0024
B-HV-R-ea/+-0025

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Colecção particular, três painéis representando cenas diversas > Figuras sentadas à mesa do lado direito
[01.02.01 - 01]

Encomenda

Bibliografia específica
- FIGUEIRA, Pe. Francisco da Silva, Os Primeiros Trabalhos Litterarios , Lisboa, 1865.
- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- ROCHA, Filomena Isabel, Oeiras. O Património. A História, Oeiras, 1996.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.

  02.03 Figura feminina com seio desnudado
  02.04 Pastores; Teseu e Ariana; Apolo chorando a morte de Jacinto; [?]
  02.05 [?]; Narciso mirando-se na água
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Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-
mor
Fotografias

01.01.01 - Regresso do Filho Pródigo 01.01.02 - Filho Pródigo a viver no meio dos porcos

01.02.01 - Filho Pródigo na casa das cortesãs 01.02.02 - Filho foge de alguém que lhe bate com um pau

02.04 - Pastores; Teseu e Ariana; Apolo chorando a morte de
Jacinto; [?]

02.05 - Narciso mirando-se na água
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Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-
mor
Fontes gráficas

Prodigal Son Abandoned, c.1670, Museo del Prado [ARTstor]

01.01.02 - Filho Pródigo a viver no meio dos porcos
Pintura de Bartolomé Esteban Murillo
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Carnota - Quinta da Carnota [antigo convento de Santa Catarina da Carnota], átrio
da capela [NÃO VISITADA]

Datação

1715, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 178]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Iconografia
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Cascais - Capela de Nossa Senhora da Conceição de Porto Seguro [NÃO 
VISITADA]

Datação

1720-1725
[SIMÕES, 1979, p. 189] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 189, referindo que pode ser inscrita no ciclo oficinal dos Bernardes]

Iconografia
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Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Datação

1715-18
[SIMÕES, 1979, p.191]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [bloco contorno e aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

Atribuída [em colaboração com outros pintores] [anjos com litanias]
Pintor Mestre P.M.P.

António de Oliveira Bernardes [CORREIA, 2011, p. 69, evocam a mão ou a escola]

1713 - Edificação da capela, anexa ao solar dos Falcões, por iniciativa do capitão António Falcão Pereira e sua mulher,
D. Antónia da Silva, funcionando como jazigo da família. Estiveram ainda presentes no acto da instituição o filho
Bernardino Falcão Pereira de 25 anos e sua mulher D. Antónia Felícia Gameiro Feyo. A fortuna foi toda vinculada a
1741 e 1753 - O templo foi ocupado pela Ordem de São Francisco de Paula, que pretendia fundar um convento em
Cascais
Século XVIII - Casa vendida por diversas vezes
Século XIX, final - Adquirida pelos Condes de Magalhães, que mais tarde a tornaram a vender para aí ser instalado um
hotel, o actual Solar D. Carlos (GODINHO, MACEDO, PEREIRA, 1990, pp. 124-125)

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 96; 1993, p.224, cercaduras de pintor ingénuo não identificado;
MECO, 2011, p. 51, mais oficinal]
António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 216]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11, menos as cercaduras; IDEM, 1979, p. 34; p. 190 - chama a
atenção para o fraco desenho das cercaduras] 
Manuel de Oliveira Bernardes [MECO, 2011, p. 51, como colaborador]
Manuel de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2007, nota 144, p. 131; SERRÃO; MECO, 2007, p. 145]
Mestre P.M.P. [MECO, 2011, p. 51, litanias]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 216, frisos]
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Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02

  01.02
    01.02.01
    01.02.02
02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03
03
  03.01
    03.01.01
    03.01.02
  03.02
    03.02.01
    03.02.02

Capela-mor
Lado do Evangelho
Litanias da Virgem - Sol, Lírio e os restantes não se conseguem já perceber
Emblema – árvore com tronco cortado; montanha e sol - SEMPERCA / LIGNIS (desapareceu –
SIMÕES, 1979, p. 190)
Lado da Epístola
Litanias da Virgem  - Sol e Lua, Rosa, Espelho e Torre
Emblema – obelisco com sol no vértice - VMBRAM NESCIT
Nave
Lado do Evangelho
Nossa Senhora impede a queda de um cavaleiro caçador de um precipício
Emblema – ostra entreaberta -  IN VTERO IAM PVRA / FVI
Nossa Senhora salva um homem perseguido por um touro 
Lado da Epístola
Nossa Senhora impede um cavaleiro de cair num precipício
Emblema – rosa – PRAESIDIO ET / DECORI
Pedreiro que cai do andaime mas é protegido por Nossa Senhora
Sub-coro
Lado do Evangelho
Isac - ISAC
Abraão - ABRA / HAM
Lado da Epístola
Judas - IVDAS
Jacob - IACOB
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Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela de Nossa Senhora da Nazaré, anexa ao solar dos Falcões, é constituída por nave e capela-mor, com coro e
púlpito, mantendo a unidade decorativa [pintura, talha e azulejo] que sempre terá caracterizado o seu interior. Todo o
conjunto exibe pinturas murais em molduras a imitar marmoreados. O coro alto encontra-se sobre o arco abatido da
entrada, e o púlpito, de talha pintada, situa-se no lado da Epístola. O arco de cruzeiro, igualmente pintado, separa a nave
da capela-mor, esta última com retábulo, também pintado a imitar mármore, ladeado por duas colunas com capitéis
coríntios, e tribuna com trono de talha. O revestimento azulejar, que se estrutura em três grandes temas, encontra-se
aplicado na capela-mor, nave e sub-coro. Na capela-mor, surgem símbolos da Virgem, no corpo do templo, outros
símbolos e painéis figurativos que contam a história de Nossa Senhora da Nazaré e, por fim, o sub-coro revela um
conjunto de quatro profetas, devidamente identificados pela respectiva cartela.

A guarnição é comum a todos os painéis, desenvolvendo-se em barras de enrolamentos de acanto que, nas verticais, têm
início numa figura feminina de panejamentos volumosos e com uma mão na cintura, segurando, com a outra, um
elemento fitomórfico. Mais acima surge um rosto em cuja cabeça se apoia o pé de um anjinho, sentado e a segurar uma
ave, como motivo de canto. Nas barras horizontais, os centros são dominados por uma cartela encimada por um rosto
[animal?] e ladeada por anjos que a seguram numa atitude de ostentação, e por aves que prendem no bico festões. Nestas
barras, é evidente o contraste entre zonas de sombra muito azuis e conseguidas através de pinceladas dinâmicas e zonas
de luz intensa. Os rostos são estranhos e imperfeitos e o remate das cartelas surge algo estranho. Na capela-mor, os
anjos segurando símbolos das litanias denunciam um azul mais suave, modelação muito superior com um traço de
contorno grosso e recorrendo a uma pincelada marcada.

Na nave, as barras apresentam um contorno mais acentuado e em traço fino, acentuando-se o contraste entre sombras e
contorno. As representações alusivas à história de Nossa Senhora da Nazaré e de D. Fuas Roupinho revelam uma
pincelada pingada e marcada, com recurso ao contorno bem vincado. Os rostos são, por vezes, manchados [02.01.03] e,
neste mesmo painel, a Virgem parece mais dinâmica e de traço mais solto em relação às restantes figurações. As rochas
são caracterizadas por pinceladas escuras e orientadas de acordo com a forma.

Curioso é notar que, no final da nave, a barra relativa ao painel figurativo foi aplicada já na parede contígua, facto que
pode indiciar um levantamento deficiente do espaço a revestir. Já o emblema do lado do Evangelho foi objecto de um
corte aquando da colocação do púlpito, certamente em data posterior.

Por fim, os profetas do sub-coro conservam o recurso à linha de contorno, conjugada com zonas escuras muito
pinceladas e em mancha. 

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0010
B-H-R-aa/+-0006

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça > Hiróglifos: rosas [01.03.02] - [02.02.02]
- Lisboa - Igreja das Mercês, capela de Nossa Senhora da Conceição > Hieróglifos: rosas [02.01] - [02.02.02]; montanha
e sol [02.10] - [01.01.02]; ostra [02.07] - [02.01.08]; obelisco [02.09] - [01.02.02]
- Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Saúde > Tema dos profetas
- Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios > Hieróglifos: rosas [01.04.02] - 02.02.02]; montanha e sol
[01.01.02] - [01.02.04]; ostra [01.03.02] - [02.01.08] 
- Portalegre - Sé, sacristia > Hieróglifos: rosas [02] - [02.02.02]; montanha e sol [08] - [01.01.02]

Encomenda

Bibliografia específica
- ANDRADE, Ferreira de, Cascais Vila de Corte. Oito séculos de história, Cascais, 1964.
- ANDRADE, Ferreira de; CASTELO BRANCO, António de, Monografia de Cascais, Cascais, 1969.
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “Apontamentos para o estudo iconográfico da azulejaria setecentista em Cascais -
Antigo Testamento, Apocalipse e iconografia mariana”, , Monumentos, n.º 31, Lisboa, IHRU, 2001, pp. 58-69.
- Costa do Sol – Revista de Divulgação Turística, n.º 3, Cascais, Maio de 1966, p. 6.
- GODINHO, Helena Campos; MACEDO, Silvana Costa; PEREIRA, Teresa Marçal, “Levantamento do património do 
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concelho de Cascais «1975 – herança do património arquitectónico europeu»”, Arquivo de Cascais – Boletim Cultural
do Município, n.º 9, Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1990. Pp. 87-235.
- LARA, António de Sousa, "A instituição da capela de Nossa Senhora da Nazaré cabeça do morgado dos Falcões em
Cascais", Arquivo de Cascais– Boletim Cultural do Município, n.º 5, Cascais, 1984, pp. 69-76.
- MECO, José, “Azulejaria de Cascais com temática ou utilização religiosa”, Um Olhar sobre Cascais através do seu
património, vol II Fontes documentais e arte sacra, Cascais, Associação Cultural de Cascais e Câmara Municipal de 
Cascais, 1989, pp. 87-117.
- MECO, José, “Da «Casa dos Azulejos» aos azulejos de Cascais”, Monumentos, n.º 31, Lisboa, IHRU, 2001, pp. 46-57.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NOÉ, Paula; CORREIA, Paula; FIGUEIREDO, Paula, “Solar dos Falcões e Capela de Nossa Senhora da Nazaré / 
Solar D. Carlos I”, n.º IPA PT031105030018, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do
Património Arquitectónico [IPA], 1991/2004/2010. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2008. 
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SERRÃO, Vítor; MECO, José, Palmela Histórico-Artística  - um inventário do património artístico concelhio,
Lisboa/Palmela, Edições Colibri/Câmara Municipal de Palmela, 2007.
- SILVA, Raquel Henriques da, Cascais, Lisboa, 1988.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta da capela
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Fotografias

01.01.01 - Litanias da Virgem - espelho 01.01.02 - Árvore com tronco cortado; montanha e sol e a 
legenda SEMPERCA / LIGNIS

01.02.02 - Obelisco com sol no vértice e a legenda VMBRAM 
NESCIT

02.01.01 - Nossa Senhora impede a queda de um cavaleiro 
caçador de um precipício 

03.01.01 - Isac 03.01.02 - Abraão
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Cascais - Casa de Santa Maria, proveniente da Quinta da Ramada, capela de Nossa
Senhora do Monte, Frielas

Datação

1686-1699
[SIMÕES, 1979, p. 185]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
1918 – Painéis retirados da capela da Quinta da Ramada por Raúl Lino, e aplicados na Casa de Santa Maria (projecto
para o seu irmão José Lino, que nesta data adquiriu o imóvel a Jorge O’Neill e o recheio da Quinta da Ramada)
juntamente com o tecto pintado e o frontal de altar de Talavera (MECO, 1989, p. 94). Tal significou, no entanto, a
separação dos painéis dos rodapés, aplicados na entrada da casa (MECO, 1989, p. 94). Santos Simões (1979, p. 185)
havia elogiado esta readaptação, mas a separação dos rodapés destruiu a leitura do conjunto (MECO, 2011, p. 50).

José Queirós (2002, p. 213) ainda viu os azulejos no sítio antes de 1907, atribuindo-lhes erradamente a data de 1669 e de
1686, referindo já a descrição de Frei Agostinho de Santa Maria, mas sem ligar o nome de António de Oliveira
Bernardes aos grandes painéis. 

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Documentada [SANTA MARIA, tomo I, 1707, p. 469-470]
Pintor António de Oliveira Bernardes

1698-1699
[SERRÃO, 2005, p. 81]
1699
[SANTOS, 1957, p. 115 [ermida ficou concluída nesse ano]]
Antes de 1699
[MECO, 1993, p. 223]

1579 - Fundação da capela por Lopo de Abreu, ampliada cerca de vinte anos depois
1686 - Campanha de obras por Miguel de Sousa, padroeiro
1699 - Trabalhos concluídos pelo filho, já depois da morte deste, conforme inscrição no azulejo sob o púlpito “Esta
ermida se começou a reedificar por Miguel de Sousa Ferreira, no anno de 1686, & a acabou de fazer seu filho Manoel de
Sousa Soares, no anno de 1669. Pede hum Padre Nosso, & huma Ave Maria pelas suas almas” (CORREIA; 1917, p. 
1918 - Projecto de Raúl Lino

Iconografia
01 Rodapés com atlantes, anjinhos, grinaldas...
02 Rodapés com homem a subjugar uma harpia – ciclo longo
03 Fuga para o Egipto
04 A Virgem com Jesus e São João Meninos
05 Apresentação no Templo
06 Descanso durante a Fuga para o Egipto
07 Circuncisão
08 Anjos
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Cascais - Casa de Santa Maria, proveniente da Quinta da Ramada, capela de Nossa
Senhora do Monte, Frielas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A aplicação destes painéis na Casa de Santa Maria, em 1918, alterou por completo a leitura do programa, não apenas ao
nível da sua implantação no espaço, mas também pela separação dos rodapés, com a figuração de um homem a subjugar
uma hárpia.

Não é possível saber se houve alterações ao nível da composição dos painéis, ou se estes já apresentavam a configuração
actual no seu local de origem. Na verdade, a descrição da capela feita por Frei Agostinho de Santa Maria é relativamente
minuciosa, mas ao não identificar as temáticas dos painéis impede a reconstituição do espaço: “o corpo desta igreja, que
tem trinta e nova palmos de comprido, e vinte e nove de largo, é azulejado da cimalha para baixo, onde se vê da parte do
Norte dois quadros, porque no meio deles fica o púlpito; e da parte do Sul três, os dois em conrrespondência dos
opostos, e o do meio corresponde ao corpo do púlpito; e à mesma parte do Sul fica no meio uma porta travessa. Para a
parte do Ocidente, onde fica a porta principal, e aos lados dela, se vê outros dois quadros de azulejo, e sobre a porta
outro.” (Livro II, Título LXXII, p. 470). Somente mais à frente refere que “todos estes quadros são da vida de Nossa
Senhora” (Livro II, Título LXXII, p. 470).

Os painéis de maiores dimensões são envoltos por uma barra de acantos com cartela central nas hortizontais, ladeada por
anjos. A cartela superior extravasa os limites da barra e o remate inferior inscreve-se já na cena figurativa. Os painéis de
dimensão mais reduzida apresentam apenas um azulejo de cercadura, também de enrolamentos de acanto, com rosto
alado nos cantos.Um outro, com uma paisagem, exibe somente uma dupla tarja azul com outra branca no meio.

Inferiormente, os azulejos assentavam sobre os painéis com um homem a subjugar uma hárpia, assim descritos pelo
mesmo autor: “Assentam estes quadros sobre umas metas e figuras muito valentes e pelos meios uns rapazes com uns
festões de flores e frutos, coisa tão agradável, branda e perfeita que parece não pode passar a arte mais adiante” (Livro
II, Título LXXII, p. 470), e que actualmente se encontram aplicados no piso inferior. 

A autoria deste conjunto foi identificada pelo Frei Agostinho de Santa Maria que, ao referir-se à capela, diz o seguinte:
“Debaixo dos quadros das ilhargas, que descansam sobre as vergas das portas e das janelas das tribunas, se vem os
campos de azulejo, com um pastoril tão galante e perfeito que o julguei pelo melhor que havia vindo da Holanda; mas
desenganaram-me, que fora obrado em Lisboa por António de Oliveira” (Livro II, Título LXXII, p. 470). O elogio à
mestria e à qualidade da pintura prossegue adiante: “A pintura destes quadros é tão valente e tão devota, que eu me não
podia apartar de a ver; e o que é mais de admirar ser isto em azulejo” (Livro II, Título LXXII, p. 470).

Alguns autores, como José Meco (1989, p. 95) caracterizam o conjunto salientando a  frieza e a incipiência no
preenchimento dos espaços, que Bernardes certamente ainda não dominava, pois esta é uma das suas primeiras obras 
conhecidas sobre azulejos. Vítor Serrão (2005, p. 84) considera os azulejos notáveis pela finura de desenho, em finas
gradações de azul, com pormenores naturalistas de paisagem e de arquitectura, com trechos bucólicos, cenas galantes,
na esteira de Reinaldo dos Santos que destaca o bom desenho e os tons e sub-tons claros empregues pelo pintor.

António de Oliveira Bernardes utilizou um azul muito esbatido, com grande riqueza de tons, mas recorrendo à marca do
pincel que fica expressa na pincelada, por vezes pingada. Os panejamentos são muito angulosos e os rostos apenas
apontados, ainda que com excepções. Em todo o caso, esta suavidade está longe da serenidade que se encontra nos
rostos posteriores de Bernardes. Observa-se muito pouco contorno, pois as formas surgem preferencialmente do fundo,
sendo que os volumes são realçadas por pinceladas paralelas mas muito rápidas e pouco homogéneas. Nas zonas 
escuras, a intensidade das pinceladas é muito mais forte. Todavia, no painel da Circuncisão [07] os panejamentos já são
muito vincados e a linha de contorno é ainda mais evidente, o mesmo se verificando na arquitectura da Apresentação no
Templo [05]. Os painéis onde se evidencia a maior delicadeza e a suavidade de tons são o do Descanso durante a Fuga
para o Egipto [06] e o de Nossa Senhora a costurar [09].

Parece haver uma distinção clara entre a pintura dos painéis e a das barras, cujos anjos revelam algumas dificuldades no
tratamento dos rostos.

Características Particulares
Há azulejos novos mandados executar por Raul Lino com o objectivo de conseguir uma melhor adaptação dos painéis
ao espaço (PAIS; ESTEVES, 2002).

Encomenda

09 Nossa Senhora a costurar
10 Pastores
11 Jesus entre os Doutores
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Cascais - Casa de Santa Maria, proveniente da Quinta da Ramada, capela de Nossa
Senhora do Monte, Frielas

Catalogação das guarnições
R-0016
R-0017
R-0018

Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia
B-HV-R-ea/+-0026
B-HV-R-ea/+-0027

Obras Relacionadas
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Apresentação no Templo  [03] - [05]; Cicuncisão [08] - [07]
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Sagrada família [N.Sra. a coser] [01.02.01] - [09]
- Faro - Sé, capela de Nossa Senhora do Rosário  > Fuga para o Egipto [02.04] - [03]
- Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação [claustro] > Apresentação no Templo
[02.02] - [05]

Bibliografia específica
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- FERNANDES, Raquel Maria da Silva, A casa de Santa Maria em Cascais: especificidades de um património
arquitectónico e artístico, Tese mestrado em Arte, Património e Restauro , Dep. de História de Arte, Fac. de Letras,
Univ. de Lisboa , 2007.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “Azulejaria de Cascais com temática ou utilização religiosa”, Um Olhar sobre Cascais através do seu
património, vol II Fontes documentais e arte sacra, Cascais, Associação Cultural de Cascais e Câmara Municipal de 
Cascais, 1989, pp. 87-117.
- MECO, José, “Da «Casa dos Azulejos» aos azulejos de Cascais”, Monumentos, n.º 31, Lisboa, IHRU, 2001, pp. 46-57.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PAIS, Alexandre; ESTEVES, Lurdes, Parecer técnico da Casa de Santa Maria em Cascais, IMC/MNAz,
Departamento de Conservação e Restauro, Lisboa, 2002 [texto policopiado]. 
- QUEIRÓS, José, Cerâmica Portuguesa e outros estudos, 4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002 [1907]. 
- RODRIGUES, Helena; FIGUEIREDO, Paula, “Casa de Santa Maria”, n.º IPA PT031105030145, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2005/2010. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Outubro de 2008.
- SANTA MARIA, Agostinho, Frei, Santuario Mariano, e Historia das Image[n]s milagrosas de Nossa Senhora, e das
milagrosamente apparecidas, em graça dos Prègadores, & dos devotos da mesma Senhora..., vol. VI, Lisboa, na
Officina de Antonio Pedrozo Galrao, 1707-1723.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vitor, “O Património Artístico Barroco da Casa de Santa Maria – o tecto pintado e os azulejos de António
de Oliveira Bernardes (1662-1732)”, Catálogo da Casa de Santa Maria - Raul Lino em Cascais, Cascais, Câmara
Municipal de Cascais, 2005, pp. 81-92.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Senhora do Monte, Frielas
Fotografias

01 - Rodapés com homem a subjugar uma harpia 01 - Rodapés com homem a subjugar uma harpia

03 - Fuga para o Egipto 07 - Circuncisão

09 - Nossa Senhora a costurar 10 - Pastores
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Cascais - Casa de Santa Maria, proveniente da Quinta da Ramada, capela de Nossa
Senhora do Monte, Frielas
Fontes gráficas

02 - Homem a subjugar uma harpia
Gravura de Giuseppe Maria Mitelli, 1663 [SERRÃO, 1996]

Abraham Jansz. van Diepenbeeck,  (after Rubens), Frick Art
Reference Library Photo-campaign Negatives Collection

03 - Fuga para o Egipto
Pintura de Peter Paul Rubens e gravura de  Abraham Jansz. van Diepenbeeck [MECO, 1995-1999, p. 44]
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Senhora do Monte, Frielas
Fontes gráficas

Simon Vouet, 1641 [Museu do Louvre], encomendada pelo
Cardeal Richelieu para a Igreja da casa Professa dos Jesuítas, na 
Rua Saint-Antoine, em Paris

05 - Apresentação no Templo
Pintura de Simon Vouet e gravura de Michel Dorigny [SERRÃO, 2007]
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Cascais - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, sacristia

Datação

1720
[Datada - 07]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [CORREIA, 2011, p. 59]

1720 - Inscrição em azulejo sobre uma das portas da sacristia:
ESTA OBRA MANDARAM / FAZER A SVA CVSTA / OS IRMÃOS PESCADORES / NA ERA DE / 1720

1681 - Primeira referência conhecida à Igreja Matriz, referente ao regresso do Santíssimo, pelo que se depreende que a 
igreja existia anteriormente
1748 - Revestimento azulejar da nave
1749 - Data da custódia do retábulo-mor
1755 - Em consequência do Terramoto as celebrações foram transferidas para a capela do Solar dos Falcões. As obras 
prolongaram-se até ao século XX
1969 - Campanha de restauro do interior permitiu a descoberta do frontal de altar da capela da Irmandade de São Miguel 
e das Almas, datável de cerca de 1640

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227; IDEM, 2009, p. 131; IDEM, 2011, p. 51]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 188]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1968, p. 5; SMITH, 1974, p. 47, nota 40]

Iconografia
00 Episódios do Antigo Testamento
01 Morte de Uzzah

EXTÈNTID ÒZA MANVM AD ÀRCAM / DEI, ETTÈNVIT ÈAM : IRÀTVS IN = / DIGNATIÒNE
DNS CONTRA OZAM SVPTE / MERITÀTE PCVSSIT EVM, ET MÒRTVVS / EST I`VXTA
ÀRCAM / 2 Reg. 6.6.7 [Samuel]

02 Queda de Dagom
IN VENÈRUNT DAGON IACÈNTEM SV P / FACIEM SVAM INTERRA CÒRAMÀRCA / DNI;
CAPVT AVTEM DAGON, ET DVAE PAL / MAE MANVVM EJUS ABOIS AE ERANT SVP /
LIMEN / 1 Reg cap. 5 [4] [Samuel]

03 Josué e a passagem do Rio Jordão
PÈR ARÈNTEM ÀLVEVM TRANSIVIT ISRAÈL / IORDÀNEM ÌSTVM, SICCÀNTE
DÒMINO DÈO / VÈSTRO ÀOVAS ÈJVS IN CONSPECTV VÈSTRO / DÒNEC
TRANSIRÈTIS / Iosvè c.3 & 4.N.3. [23]
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A sacristia da Igreja Matriz de Cascais apresenta revestimento azulejar em todos os panos murários, representando
episódios do Antigo Testamento num programa estreitamente ligado aos encomendadores desta campanha, os irmãos
percadores, conforme inscrição presente sobre uma das portas [07]. Nas palavras de Robert Smith, que estudou este
espaço, a sacristia recorda-lhe a cabine de um barco do século XVIII.

Os painéis apresentam uma guarnição muito elaborada, com base a simular uma estrutura arquitectónica em perspectiva: 
de cada um dos lados observa-se uma voluta destacada com um anjo sentado no seu interior. Entre ambas, num plano
mais recuado, a cartela central com a transcrição latina de um versículo bíblico é enquadrada por dois anjos em pé, que
desaparecem nos painéis mais estreitos. Já ao nível da cena figurativa, num plano ainda mais recuado, surgem volutas e
festões onde se sentam e entrelaçam uma figura feminina com coroa de louros, um anjo menino e outro anjo adulto
ajoelhado, este último com uma das mãos a apontar para a cena, chamando a atenção do observador. Horizontalmente,
observam-se mais volutas com anjos sentados em baixo convergindo, ao centro, num vaso con flores e, em cima, festões 
que se ligam ao rosto alado central, enquadrado por concha. A guarnição não se inscreve numa estrutura rectilínea, mas,
pelo contrário, recorta-se contra a composição do painel, com a qual, por vezes, se confunde. A pintura desta área é
extremamente cuidada e os muitos rostos de anjos e de figuras que aqui se encontram denunciam os “maneirismos”
próprios do Mestre P.M.P., destacando-se de um fundo muito escuro.

As cenas figurativas ilustram diferentes episódios. No primeiro painel [01] representa-se a história contada no 2º livro
de Samuel, em que Uzzah foi morto quando transportava a arca do Senhor num carrinho, na presença do Rei David, a
tocar harpa. Neste caso, a arca é ornamentada com duas cabeças de anjo, certamente numa alusão ao versículo. Atrás,
seguem os 30000 homens escolhidos de Isarael que trouxeram a arca de Kirjathjearim para Israel. Robert Smith chama a
atenção para as características do edifício ao fundo, muito chão e que recorda trabalhos do arquitecto João Antunes
(SMITH, 1968, p. 3).

Por sua vez, a caravela com uma custódia, que se observa do lado oposto, em paralelo com outro painel alusivo a
embarcações, pode ser entendida como uma alegoria ao Santíssimo Sacramento (MECO, 1989, p. 97), sendo
complementada pela inscrição que surge abaixo da porta ao lado, que se refere a um navio que vem de muito longe
trazendo pão (SMITH, 1968, p. 5). A outra embarcação é, de acordo com o mesmo autor, uma alegoria aos
encomendadores, pois representa os barcos designados como saveiros e que são usados no Tejo (SMITH, 1968, p. 6).
Assim, o programa iconográfico divide-se numa alusão aos pescadores e aos barcos que trazem alimento físico e
espiritual, e o transporte da Arca da Aliança, com cenas paralelas de milagres relacionados com a passagem entre as
margens dos rios pela separação das águas, a par de castigos perpectuados por Deus contra adoradores de falsos deuses.

Se, como já referimos, é muito evidente o cuidado na execução das guarnições, as cenas figurativas contrastam com
aquelas pelo desenho mais sumário mas, principalmente, pela escala de muitas das figuras. O desenho é linear, de
contorno muito vincado, e complementado por aguadas ou pinceladas claras a definir os pormenores [01]. Os planos
fundeiros diluem-se numa perspectiva atmosférica, em particular a multidão do painel 01. A gestualidade e o dinamismo
que muitos dos episódios respiram são notáveis [02]. O desenho das águas que se fecham a uma ordem de Moisés [03] é
muito interessante, tendo o pintor recorrido à técnica do esponjado para imitar a espuma das ondas revoltas.

Note-se ainda a perfeita integração do revestimento no espaço, envolvendo os diversos vãos que aí se abrem através da
simulação de estruturas arquitectónicas. Os atlantes aplicados no revestimento do vão da porta de acesso ao exterior
apresentam uma composição totalmente distinta, mas integram-se nesta campanha atribuída a P.M.P., facto bem 
expresso nos rostos de muitos deles. 

Características Particulares

Encomenda
Obra encomendada e paga pelos irmãos pescadores, certamente de uma confraria de pescadores existente na matriz.

QVASI NAVIS INSTITORIS / DE LONGE PORTANS PANEM / SVVM [Como o navio mercante, 
ela traz de longe o seu pão]

05 Barco
06 Barco
07 Inscrição:

ESTA OBRA MANDARAM / FAZER A SVA CVSTA / OS IRMÃOS PESCADORES / NA ERA DE 
/ 1720

08 Êxodo [Moisés fecha as águas]
INGRÈSSVS ESTÈNIM ÈOVES PHARAÒ / CVM CVRRIBVS, ET EQVITIBVS EJVS IN MARE; / 
ET REDVXIT SVPERÈOS DNS ÀQVAS MARIS: / FILII AVTEM ISRAEL AMBVLAVERVNT
PER / SICCVM IN MEDIO EJVS / exod. Cap. 15.89 [19]
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Catalogação das guarnições
R-0019
B-H-R-c/+-0003
B-V-R-arq/+-0024
B-V-R-arq/+-0002
B-HV-RC-aa/+-0001

Obras Relacionadas
- Angra do Heroísmo [Terceira, Açores] - Igreja do Livramento, capela-mor > Rodapé
-  > Barcos saveiros (SMITH, 1968, p. 6) 
- Lisboa - Coleginho de Santo Antão-o-Velho, sacristia > Rodapé 
- Lisboa - Museu da Cidade, painel de azulejos representando Trecho de mercado da Ribeira Velha no séc. XVII/XVIII 
> Barcos saveiros (SMITH, 1968, p. 6)
- Lisboa - Palácio Centeno > Rodapé
- Torres Vedras - Convento da Graça, sacristia, ante sacristia, portaria e duas galerias do claustro > Embarque do 
Arcebispo D. Frei Aleixo de Meneses para Goa – Barco muito semelhante (SMITH, 1968, p. 6)

Bibliografia específica
- ABREU, Jorge Brito e, “Restauro e investigação histórica em azulejos”, Encontro sobre preservação e tratamento do
azulejo, Lisboa, Fundação das casas de Fronteira e Alorna, 11 e 12 de Março de 1988, texto policopiado.
- ANDRADE, Ferreira de, Cascais Vila de Corte. Oito séculos de história, Cascais, 1964.
- ANDRADE, Ferreira de, Monografia de Cascais, Cascais, 1969 .
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “Apontamentos para o estudo iconográfico da azulejaria setecentista em Cascais -
Antigo Testamento, Apocalipse e iconografia mariana”, , Monumentos, n.º 31, Lisboa, IHRU, 2001, pp. 58-69.
- ENCARNAÇÃO, José d', Cascais. Guia para Uma Visita, Cascais, 1983.
- GODINHO, Helena Campos; MACEDO, Silvana Costa; PEREIRA, Teresa Marçal, “Levantamento do património do
concelho de Cascais «1975 – herança do património arquitectónico europeu»”, Arquivo de Cascais – Boletim Cultural
do Município, n.º 9, Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1990. Pp. 87-235.
- MECO, José, “Azulejaria de Cascais com temática ou utilização religiosa”, Um Olhar sobre Cascais através do seu
património, vol II Fontes documentais e arte sacra, Cascais, Associação Cultural de Cascais e Câmara Municipal de
Cascais, 1989, pp. 87-117.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Da «Casa dos Azulejos» aos azulejos de Cascais”, Monumentos, n.º 31, Lisboa, IHRU, 2001, pp. 46-57.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SILVA, Raquel Henriques da, Cascais, Lisboa, 1988.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Azulejos of Cascais”, Journal of the American Portuguese Cultural Society, vol. II, n.º 4,  Nova
Iorque, American Portuguese Cultural Society, 1968, pp. 1-15.
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria; FIGUEIREDO, Paula, “Igreja Matriz de Cascais / Igreja Paroquial de Nossa
Senhora da Assunção”, n.º IPA PT031105030103, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário
do Património Arquitectónico [IPA], 2002/2010. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2008.
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Fotografias

00 - Perspectiva da sacristia 01 - Morte de Uzzah

04 - Barco com inscrição 05 - Barco

07 - Inscrição 08 - Êxodo, pormenor
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Castanheira do Ribatejo - Quinta de São José do Marco, painéis provenientes do
Convento de Nossa Senhora da Subserra

Datação

1713
[Datada  03.04, sobre a porta principal, mas que não foi possível verificar por estar tapado]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Os azulejos foram retirados do Convento de Nossa Senhora da Subserra e aplicados na Quinta de São José do Marco em
1909 [SIMÕES, 1979, p. 335] 

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [03.02]
PMP.

Pintor Mestre P.M.P.
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Castanheira do Ribatejo - Quinta de São José do Marco, painéis provenientes do
Convento de Nossa Senhora da Subserra

Iconografia
01
  01.01
02
  02.01
03
  03.01
  03.02

  03.03
  03.04
  03.05
04
  04.01
05
  05.01

Piscina
Guarnições de arco
Escadaria de acesso à casa
São Bernardino de Siena
Sala superior
Estigmatização de São Francisco
Conversão de Saul
SAVLE SAVLE QVID ME PERSEQVERIS [texto invertido]
A Arca da Aliança
Painel com árvores e ponte
Painel de remate do arco da porta principal
Sala inferior
Silhar com atlantes e figuras alegóricas
Sala de Jantar
Anjos
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Castanheira do Ribatejo - Quinta de São José do Marco, painéis provenientes do
Convento de Nossa Senhora da Subserra

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A aplicação dos azulejos do antigo convento da Quinta de São José do Marco implicou profundas alterações que se 
manifestam particularmente evidentes na separação do silhar e dos painéis, perdendo-se assim a sequência
arquitectónica e decorativa que os mesmos encerravam. Também a zona da entrada da igreja terá sido separada, 
remetendo-se os painéis laterais com atlantes para a piscina e conservando-se em casa, mas junto ao pavimento, o painel
que encimava a porta principal. Note-se, ainda, os problemas de montagem das guanições, onde se observam muitas 
falhas e trocas de azulejos.

Não se conhecem registos que indiquem qual a disposição dos painéis no seu local primitivo, nem se eram em maior 
número do que aqueles que nos chegaram. A iconografia é dispersa, representando São Bernardino de Siena, a
estigmatização de São Francisco, a Conversão de Paulo e a Arca da Aliança, impedindo-nos, a falta de informação, de
aprofundar questões de iconografia. Este problema agrava-se se atendermos ao silhar, hoje na sala inferior, onde estão
representadas figuras com atributos - palma e coroa de louros -, apresentando elmos decorados, sentadas num carro em
forma de concha, puxado por dois cavalos com caudas de sereia, por sua vez guiados por anjos com asas de libelinha, de
barba e coroa de louros. Em torno da composição, surgem várias volutas com figuras infantis aladas sentadas, a segurar
festões. Trata-se de uma imagem pouco recorrente para um templo, que era ainda complementada pelas figuras
“encaixadas” entre volutas, muito ao gosto das cercaduras utilizadas por António de Oliveira Bernardes.

O conjunto é particularmente relevante por se tratar de um dos poucos assinados por PMP, que aqui apenas coloca um
ponto no final da sigla, em letra de imprensa e muito bem desenhada. A pintura recorre ao traço de contorno por vezes
mais grosso, acompanhado por uma aguada mais ou menos escura de forma a sugerir volumes e sombras. Por vezes, a
pincelada é paralela, marcada e com pingos. Os rostos são desenhados e, a grande maioria, muito marcados, embora os
femininos obedeçam a um modelo muito próprio do pintor. Mas os grupos de figuras são apenas apontados com uma 
traço fino. As árvores apresentam troncos muito pincelados, mas de forma paralela, e as folhas são pinceladas ou 
desenhadas. Já a arquitectura é desenhada com grande rigor, e com traço firme.

Catalogação das guarnições
R-0021
B-H-R-aa/+-0008
B-V-R-f-0012
R-0022
R-0023

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Castanheira do Ribatejo - Quinta de São José do Marco, painéis provenientes do
Convento de Nossa Senhora da Subserra
Fotografias

01.01 - Guarnições de arco 02.01 - São Bernardino de Siena

03.01 - Estigmatização de São Francisco 03.02 - Conversão de Saul

03.03 - A Arca da Aliança 03.04 - Painel com árvores e ponte
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Castanheira do Ribatejo - Quinta de São José do Marco, painéis provenientes do
Convento de Nossa Senhora da Subserra
Fotografias

03.05 - Painel de remate do arco da porta principal

04.01 - Silhar com atlantes e figuras alegóricas

05.01 - Anjos
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Castelo de Vide - Ermida do Salvador do Mundo

Datação

1695
[Datada [02.03.01]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Sobre o arco triunfal encontra-se um primeiro painel representando Nossa Senhora com o Menino ao colo, sobre coluna 
com uma cruz gravada e dois anjos ajoelhados, a ladeá-la. Nossa Senhora segura, na mão livre, uma  açucena. Este
painel representa, como veremos adiante, Nossa Senhora do Pilar.

O intradorso do arco triunfal, à excepção do rodapé, bem como a abóbada da capela-mor, são totalmente revestidos por

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel de Barco [MECO, 1979 a), p. 69-124; IDEM, 1979 b), p. 63; IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216]

1692 - Contrato não assinado para a realização do retábulo-mor da ermida, efectuado entre o reitor da Confraria de
Nossa Senhora do Pilar, Antonio Carrilho de Mattos, e os oficiais de entalhadores e ensambladores, moradores em 
Portalegre, Manuel Moreira e João Pereira (DGARQ/ADP, CNCV, 1º ofício (CNCVD01/001/0086), 1692/05/10 – 

Século XIII - Construção da ermida [?]
Século XIV - Portal lateral mais tardio e já de características góticas

Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 123]

Iconografia
01 Arco triunfal
  01.01 Nossa Senhora do Pilar
02 Capela-mor
  02.01 Lado do Evangelho
    02.01.01 Fonte de Misericórdia
    02.01.02 Fonte de Misericórdia
    02.01.03 Fuga para o Egipto
  02.02 Lado da Epístola
    02.02.01 Descanso durante a Fuga para o Egipto
    02.02.02 Salvador do Mundo
  02.03 Frontal de altar de aves e ramagens
    02.03.01 Cartela com o Nascimento da Virgem

AB DAC / 1695 
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Castelo de Vide - Ermida do Salvador do Mundo

azulejos de figura avulsa, onde surgem as mais diferentes representações - plantas, flores, pássaros, barcos, e uma 
curiosa figura humana com cabeleira. Remata estes azulejos uma barra de motivos florais.

Todo o perímetro da capela-mor (onde se inclui o arco triunfal) apresenta barra de ramagens (túlipa enrolada, uma vez
aberta e outra fechada) e silhar de cestos com flores.

Do lado do Evangelho encontram-se duas fontes barrocas, que enquadram a porta de aceso à sacristia, sobrepondo-se-
lhe a representação da Fuga para o Egipto. Do lado oposto, mantém-se o silhar de cestos floridos, surgindo, no registo
imediatamente superior, o Descanso da Fuga para o Egipto, a que se sobrepõe a figura de Cristo Salvador do Mundo.
Os painéis são rematados por barra de enrolamentos de acanto. 

O frontal de altar apresenta sanefa e sebastos com enrolamentos muito semelhantes às barras dos painéis, mas sem flores
no interior. Ao centro do pano, uma cartela com a legenda AB DAC e a data de 1695, enquadra a cena do Nascimento
da Virgem. No restante espaço, e no registo inferior, encontram-se cinco animais: dois canídios do lado esquerdo (cadela
e loba) e três felinos do lado direito (leão, leoa e leãozinho). No registo superior desenvolvem-se as ramagens da árvore
que sustenta a cartela, onde poisam dois pavões de cada lado.

A pintura é marcada por pinceladas paralelas, riscadas ou marcadas, mas pouco uniformes, com contorno grosso, que
tende a diluir-se na mancha. Os rostos são duros e a paisagem apenas apontada.

A leitura dos painéis figurativos, entre os quais se inclui o frontal de altar, assenta no pressuposto de que qualquer
percalço aconteceu entre a pintura dos azulejos e a sua colocação na capela-mor da Ermida do Rei Salvador do Mundo.
De facto, é evidente o conjunto de incongruências patente ao nível da junção de azulejos e temáticas, bem como o corte
e adaptação de diversos elementos. 

O desenho das fontes barrocas que ladeiam a entrada para a sacristia foi interrompido de forma a ser encaixado no
pequeno espaço que lhe era destinado. Grande parte do tanque, para onde jorram as bicas da fonte do lado esquerdo,
desapareceu, e algumas das bicas correm já para as barras de guarnição. O mesmo acontece com a paisagem que a
deveria integrar. E embora se tenha conservado o letreiro “fonte de missericordia”, um dos anjos que o segura ficou de
fora do painel. Do lado oposto, a situação é em tudo semelhante, embora os cortes não sejam tão evidentes. Mas a
própria barra que envolve a porta viu-se reduzida a apenas uma fiada de azulejos, aplicada sem qualquer critério.

No registo imediatamente superior às duas fontes, encontramos uma paisagem, onde surge representada uma ponte de
três arcos e, por cima, a Fuga para o Egipto, em que Nossa Senhora e o Menino viajam no burro guiado por São José,
este último muito atento ao anjo que sobrevoa a cena.

Como facilmente se percebe, grande parte dos azulejos foram trocados na montagem. A ponte não se enquadra, de
forma nenhuma, com a Fuga para o Egipto, ainda que o ladrilhador se tenha esforçado por disfarçar um sem número de
imprecisões com ramagens ou nuvens. Ao analisarmos o painel oposto – Repouso durante a Fuga para o Egipto -
encontrámos azulejos que deveriam pertencer à Fuga, o que nos levou a tentar reconstruir o desenho original das duas 
cenas.

Para esta reconstituição muito contribuiu a descoberta da gravura original que inspirou Gabriel del Barco, pois as
semelhanças entre o painel de azulejos de Barco e a Fuga para o Egipto atribuída a Pietro de Po (Palermo, 1616 circa -
Napoli, 1693), a partir da pintura de Nicolas Poussin para Cérisier em 1658, entretanto desaparecida, são por demais
evidentes.

Quanto à aplicação dos azulejos no espaço, acreditamos ter ocorrido um levantamento deficiente da zona a revestir e o
consequente envio de dimensões erradas ao pintor, que não teriam considerado a existência da porta da sacristia. Muito
embora se registem situações semelhantes, trata-se de um erro pouco comum no contexto da azulejaria portuguesa.

Os erros de cálculo verificados devem-se, muito possivelmente, à integração do retábulo, encomendado em 1692. Este
necessitava de um acesso à tribuna, problema que se resolveu abrindo as escadas que hoje observamos, e que
comunicam com a sacristia. Ou seja, as escadas e sacristia, que constituem dois volumes diferenciados e assimétricos
em relação aos restantes volumes do edifício, devem ter sido erguidos apenas nesta época, e em consequência das
necessidades do retábulo. A crer nesta hipótese, a decisão da obra da sacristia teria sido tomada já depois do
levantamento da capela-mor ter sido enviado a Gabriel del Barco, o que justificaria as deficiências verificadas e a não
consideração da referida porta.

Por outro lado, e ao observarmos o remate dos painéis do Salvador e de Nossa Senhora do Pilar, percebemos que são
idênticos, tal como o número de azulejos que os compõem. Se acrescentarmos a esta coincidência o facto de o painel da
Fuga ter sido cortado lateralmente, devido à forma da parede, em ogiva, ficamos com a certeza de que a montagem dos
painéis do lado da sacristia deveria seguir o modelo do que lhe fica defronte. Ou seja, rodapé, cena da Fuga para o
Egipto, a que sobreporia Nossa Senhora do Pilar, tal como o Salvador se sobrepõe ao Descanso. Assim, os dois
patronos da ermida e confraria estariam ao mesmo nível e em lugar de destaque na capela-mor, sendo complementados
pelas imagens de ambos contidas no retábulo. A existência de uma porta terá levado a que o painel de Nossa Senhora
do Pilar se deslocasse para um outro local da ermida, suficientemente digno, e que houvesse a necessidade de 
encomendar dois painéis para enquadrar o dito vão. Estes problemas deverão justificar a confusa e atribulada montagem
do revestimento, tal como a observamos actualmente.
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O programa original surge-nos, então, bastante coerente e lógico, sendo que as duas fontes que integraram o conjunto,
para resolver os problemas de espaço, devem ter sido escolhidas com algum critério, embora sejam perceptíveis as
deficiências a todos os níveis. De facto, e se em vez das fontes figurasse Nossa Senhora do Pilar, a par do Salvador, a
leitura iconográfica sairia reforçada, uma vez que Maria comunga da dupla natureza de Cristo e a invocação em causa
alude simultaneamente à vida terrena de Maria e à sua natureza divina, encerrando em si mesma a totalidade da
simbologia  cristã – a fé indestrutível é representada pelo pilar, e o Menino que a Virgem segura ao colo é símbolo da
salvação da alma à qual, por sua vez, a ermida é dedicada.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0029

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Fuga para o Egipto  [01.02.04] - [02.01.03] 

Encomenda

Bibliografia específica
- CARVALHO, Rosário Salema de, "O programa artístico da ermida do Rei Salvador do Mundo em Castelo de Vide, no
contexto da arte barroca", Artis -Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, n.º 2,
Lisboa, 2003, pp. 145-180. 
- GAMA, Helena; GAMA, Marta, “Capela do Salvador do Mundo / Capela de São Salvador do Mundo“, n.º IPA 
PT041205020041, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 2000. URL: www.monumentos.pt, consultado em Julho de 2009.
- KEIL, Luís, Inventário Artístico do Distrito de Portalegre, Lisboa, Sociedade Nacional de Belas Artes, 1943. 
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de 
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “Os frontais de altar quinhentistas e seiscentistas de azulejo”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital
de Lisboa, série IV, n.º 92, tomo II, 1998, pp. 11-97 .
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
- TRINDADE, Diamantino Sanches, Castelo de Vide - Arquitectura Religiosa, vol I, s.l., s. e., 1981.
- TRINDADE, Diamantino Sanches, Castelo de Vide, Subsídios para o Estudo da Arqueologia Medieval, Lisboa, 1979
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Castelo de Vide - Ermida do Salvador do Mundo

Esquema de plantas ou alçados

02.01 - Capela-mor, lado do Evangelho 02.02 - 02.01 - Capela-mor, lado da Epístola

03 - Planta da Ermida do Salvador do Mundo (desenho de 
Diamantino Sanches Trindade)

04 - Corte (desenho de Diamantino Sanches Trindade)
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Castelo de Vide - Ermida do Salvador do Mundo

Fotografias

01.01 - Nossa Senhora do Pilar 02.01.03 - Fuga para o Egipto

02.02.01 - Descanso durante a Fuga para o Egipto
02.02.02 - Salvador do Mundo

02.02.02 - Salvador do Mundo

02.03 - Frontal de altar Proposta de reconstituição do alçado da capela-mor, do lado do
Evangelho
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Castelo de Vide - Ermida do Salvador do Mundo

Fontes gráficas

Gravura n.º 1164 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

02.01.02 - Fonte de Misericórdia
Gravura de Jean Lepautre

Fuga para o Egipto - proposta de reconstituição de acordo com a
gravura

[ARTstor]

02.01.03 - Fuga para o Egipto
Gravura de Pietro de Po, a partir da pintura de Nicolas Poussin, 1658
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Castro Verde - Basílica Real de Nossa Senhora da Conceição [NÃO VISITADA]

Datação

1713
[Datada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MONTEIRO, João Pedro, “Iconografia de São Tiago em Azulejos Setecentistas”, Azulejo, n.º 2, Lisboa, MNAz, 1992,
pp. 22-37.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, oficina]
Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 52]

Iconografia
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Colares - Antigo Convento do Carmo, capela de São Pedro [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor António Pereira

António Pereira [SERRAO, 2001, p. 128]
António Pereira [SIMÕES, 1979, p. 37]

Iconografia
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Colares - Capela de Nossa Senhora da Piedade [NÃO VISITADA]

Datação

1721
[Restauro da capela - AZEVEDO, 1990, p. 42]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [CORREIA, 1917, p. 202]

1721 - A capela foi certamente intervencionada pelo terceiro duque de Cadaval, D. Jaime

António de Oliveira Bernardes [COSTA, 1935, p. 56]
António de Oliveira Bernardes [MECO, 1981, p. 81; IDEM, 1989 [9183], p. 50; IDEM, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p.
224]
António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 217]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11; IDEM, 1979, p. 34]

Iconografia
00 Paixão de Cristo
01 Última Ceia
02 Lava-Pés
03 Jesus no Jardim das Oliveiras
04 Flagelação
05 Coroa de espinhos
06 Beijo de Judas
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Colares - Capela de Nossa Senhora da Piedade [NÃO VISITADA]

Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
- AZEVEDO, Carlos de, Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa, volume II - Sintra, Oeiras e Cascais,2ª
ed.,  Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa, 1990 [1963].
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século 
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- COSTA, Luís Xavier, As Belas-Artes Plásticas em Portugal no século XVIII, Lisboa, ed. J. Rodrigues & Companhia,
1935.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 
1989, pp. 79-81. 
- MECO, José, “Há que preservar os azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, n.º 29, Lisboa, Publ.
Projornal, Março de 1981, pp. 75-84.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Colares - Capela de Nossa Senhora da Piedade [NÃO VISITADA]

Fotografias

Vista geral da capela [fotografia de Maurício Abreu, in  STOOP,
1999, p. 274]
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Colares - Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Colares, capela-mor, 
registo inferior e intermédio

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois grandes painéis representando a Fuga e o Descanso durante a fuga para o Egipto são envoltos por guarnições
de enrolamentos de acanto, com rostos nos cantos, diferentes das cercaduras do registo superior. O rodapé, com duplas
volutas laterais apresenta cartela central elíptica segura por sereia com cauda de acanto e asas. Mais atrás, um anjo
segura um dos motivos vegetalistas que se prolonga desde a voluta até à cartela. Caracteriza este conjunto um desenho
invulgarmente nervoso, cujo traço é interrompido de forma quase permanente, e uma pincelada em mancha que deixa 
inúmeros borrões. Há muito branco, mas também muito contorno, uma pincelada em mancha e também pinceladas 
paralelas. Os cabelos são muito bem desenhados e pormenorizados, tal como os rostos. Nos conjuntos de figuras é
visível uma grande leveza e movimento. A pintura do rodapé é mais densa e dura.

Atribuída
Pintor António Pereira

António de Oliveira Bernardes [CORREIA, 1917, p. 200, atribuível à “escola Bernardes”]

1701 - Retábulo-mor desenhado por João Antunes

Século XVI - Templo primitivo dedicado a Nossa Senhora da Misericórdia
1638 - Reedificação a expensas de D. Dinis de Melo e Castro, e realizadas pelo mestre pedreiro André Duarte, com
traço ou indicações do arquitecto régio Pedro Nunes Tinoco
1649 - Revestimento azulejar da nave
Século XVII, segunda metade - Reedificação da capela-mor sob orientação de João Antunes

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 35, atribuível à “escola Bernardes”]
António Pereira [MECO, 1980, p. 133; IDEM, 1989 [1985], p. 49; IDEM, 1989, p. 349, excepto os painéis entre as
janelas; IDEM, 1993, p. 220; IDEM, 2009, p. 127]
António Pereira [SERRAO, 2003, p. 211]
Bartolomeu Antunes [SIMÕES, 1979, p. 320]
Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 133, eventualmente com colaboração de António Pereira]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Paisagem
  01.02 Retorno da Fuga para o Egipto
02 Lado da Epístola
  02.01 Paisagem
  02.02 Descanso durante a Fuga para o Egito
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Colares - Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Colares, capela-mor, 
registo inferior e intermédio

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0025

Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-mor
B-V-R-ea/+-0014
B-H-R-ea/+-0028
R-0024

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos, “Igreja Matriz de Colares / Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção”, n.º IPA
PT031111050066, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1996. URL: www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.
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Colares - Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Colares, capela-mor,
registo inferior e intermédio
Fotografias

01.01 - Paisagem 

01.02 - Fuga para o Egipto

01.02 - Fuga para o Egipto, pormenor 02.01 - Paisagem

02.02 - Descanso durante a Fuga para o Egito
02.02 - Descanso durante a Fuga para o Egito, pormenor
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Colares - Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Colares, capela-mor,
registo inferior e intermédio
Fontes gráficas

01.02 - Retorno da Fuga para o Egipto
Gravura de Karl van Mander
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Colares - Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Colares, capela-mor, 
registo superior 

Datação

Século XVIII, segundo quartel
[MECO, 1980, p. 133]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora este último registo ainda se encontre inscrito em barras de enrolamentos de acanto com rosto nos cantos,
a pintura e as próprias figurações parecem afastar-se da cronologia do registo inferior, atribuído a António Pereira e que
foi executado, com certeza, antes de 1712. Na verdade, a pintura está mais próxima do ciclo da Grande Produção, como
defendeu Santos Simões ao atribuir o conjunto a Bartolomeu Antunes (1979, p. 320).

Características Particulares
Painel da Visitação quase totalmente novo.

Atribuída
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [CORREIA, 1917, p. 200, atribuível à “escola Bernardes”]

1701 - Retábulo-mor desenhado por João Antunes

Século XVI - Templo primitivo dedicado a Nossa Senhora da Misericórdia
1638 - Reedificação a expensas de D. Dinis de Melo e Castro, e realizadas pelo mestre pedreiro André Duarte, com 
traço ou indicações do arquitecto régio Pedro Nunes Tinoco
1649 - Revestimento azulejar da nave
Século XVII, segunda metade - Reedificação da capela-mor sob orientação de João Antunes

António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, oficina]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 35, atribuível à “escola Bernardes” [deve referir-se ao ciclo inferior]]
Bartolomeu Antunes [SIMÕES, 1979, p. 320]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Assunção da Virgem
  01.02 Morte da Virgem
02 Lado da Epístola
  02.01 Visitação
  02.02 Anunciação
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Colares - Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Colares, capela-mor, 
registo superior 

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos, “Igreja Matriz de Colares / Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção”, n.º IPA
PT031111050066, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1996. URL: www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.
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Colares - Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz de Colares, capela-mor, 
registo superior 
Fotografias

01.01 - Assunção da Virgem 01.02 - Morte da Virgem

02.01 - Visitação
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Corroios - Quinta da Bomba, Fonte [NÃO VISITADA]

Datação

1710, c. de
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- DUARTE, Ana Luísa, MANGUCCI, Celso, “Património Azulejar de Almada – Quintas da Bomba e de S. Lourenço”, 
Actas das 2ªas Jornadas de Estudos sobre o Concelho de Almada , Almada, Câmara Municipal, 1998, pp. 55-59.

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes

 António de Oliveira Bernardes [DUARTE; MANGUCCI, 1998, p. 56]

Iconografia
00 Deus Aqueloo, que personifica o maior rio grego, luta com Heracles pelo amor de Djanira, sob a 

forma de um touro. Hercules tira um corno ao touro que é a cornucópia da abundância.
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Elvas - Igreja de São Pedro, capela da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
[desaparecido]

Datação

1696
[Documentada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “A integração do azulejo na arquitectura de Elvas”, Monumentos, n.º 28, Lisboa, IHRU, 2008, pp. 128
-137.

Documentada
Azulejador António Antunes

Iconografia
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Elvas - Igreja do Convento de Santa Clara, capela-mor

Datação

1685, c. de
[MECO, 1979, p. 62]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela encontra-se revestida por azulejo de padrão, catalogado por Santos Simões como P-483, envolto por barra de
motivos florais com tarja branca que contorna, integrando, os elementos arquitectónicos, caso dos óculos e das portas,
assinalando também as saliências do retábulo. Do lado do Evangelho, contorna ainda o túmulo de Rui de Brito, bailio de
Acre, que faleceu em 1613, mas cujo túmulo data de 1608: 
DESTA CAPELA HE PADRVEIRO / RVI DE BRITO DO HABITO DE SAO / Iº E NESTE TVMVLO ESTAO OS / OSOS 
DE SEV PAI E MAI E DE DIO / GVO DE BRITO SEV IRMAO 1608

Por entre os motivos vegetalistas do padrão surgem, de cada lado, dois pequenos painéis com a representação de vasos
floridos, em cujo bojo se exibe o brasão dos Britos e Farias, idênticos ao do túmulo. Os vasos são ladeados por aves.
Sabe-se que o testamento de Rui de Brito permitiu realizar as obras na igreja, mas terão ainda incluído os azulejos? A
verdade é que foi certamente esta família a patrocinar a obra a que associou o seu brasão.

Por fim, no altar-mor, repete-se o padrão, mas segmentado com as divisões próprias dos frontais de altar.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais seriados]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 62, obra de atelier, realizada por colaboradores com alguma intervenção de 
Barco]

1526 - Fundação do convento

1690, 25 de Julho - Contrato com o mestre entalhador Domingos de Sampaio para o retábulo-mor da igreja

1608 - Data do túmulo de Rui de Brito, na capela-mor, do lado do Evangelho

Iconografia
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Elvas - Igreja do Convento de Santa Clara, capela-mor

Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
- MANTAS, Helena; GAMA, Marta; AVELLAR, Filipa; GORDALINA, Rosário, “Convento de Santa Clara / Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição”, n.º IPA PT041207050028, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU],
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2001/2007/2009. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de
2009.
- MECO, José, “A integração do azulejo na arquitectura de Elvas”, Monumentos, n.º 28, Lisboa, IHRU, 2008, pp. 128
-137.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
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Elvas - Igreja do Convento de Santa Clara, capela-mor

Fotografias

01 - Padrão P-483 01 - Pormenor de um dos vasos floridos

01 - Túmulo da família Brito 02 - Pormenor da ligação dos azulejos à talha dourada

02 - Pormenor do arco do lado da Epístola 02 - Vista geral do lado da Epístola
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Estômbar - Igreja Matriz de São Tiago

Datação

1719
[Datada no vão da janela da capela-mor do lado da Epístola]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Policarpo de Oliveira

Atribuída
Pintor Teotónio dos Santos

António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, oficina]

1709-1711 - Retábulo-mor

Século XVI - Campanha quinhentista
1588-1768 - Primeiras alterações
1710-1714 - Arcazes da sacristia
1769-1770 - Reforma da fachada

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 10, oficina]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 428, apenas a Ressurreição]
Teotónio dos Santos [MECO, 1993, p. 230, apenas a capela-mor]
Teotónio dos Santos [SERRÃO, 2003, p. 224, apenas a capela-mor]

1726-1727 - Retábulos das capelas colaterais
1743 - Azulejos das capelas colaterais
1760 - Retábulo-mor
1762-1764 - Retábulos das capelas colaterais
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Estômbar - Igreja Matriz de São Tiago

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
  01.03
    01.03.01
      01.03.01.01
      01.03.01.02
    01.03.02
      01.03.02.01
      01.03.02.02
      01.03.02.03
    01.03.03
      01.03.03.01
      01.03.03.02
02
  02.01

Capela-mor
Lado do Evangelho
Santiago na Batalha de Clavijo
Milagre da multiplicação dos pães
Cristo e as crianças
Lado da Epístola
Batalha de Lepanto
Cristo exorta Pedro a caminhar sobre as águas
Degolação de Santiago
Abóbada
Fiada do lado do Evangelho
Adoração dos Magos
Adoração dos Pastores
Fiada central
Lava-pés
Adoração do Santíssimo Sacramento
Última Ceia
Fiada do lado da Epístola
Apresentação do Menino no Templo
Bodas de Canaã
Arco triunfal
Ascensão de Cristo
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Estômbar - Igreja Matriz de São Tiago

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar da capela-mor da Igreja Matriz de Estômbar cobre a totalidade dos panos murários 
prolongando-se ainda pela abóbada. No primeiro caso, os episódios alusivos à vida de São Tiago, que se misturam com
outros relativos à vida de Cristo, são envoltos por barra de enrolamentos de acanto, por entre os quais se observam
anjos, esfínges, leões e, nas verticais, um homem de idade e anjos com cornucópias mas, entre si, não apresentam
qualquer separação, chegando mesmo a verificar-se a passagem de elementos de um episódio para o outro. A solução da
abóbada, com cenas da vida de Cristo, é manifestamente diferente, pois divide-se em três fiadas, as laterais com dois
quadros cada e a central com três. As barras são também de enrolamentos de acanto mas simples e, nos cantos, observa-
se um motivo circular que recorda uma flor aberta, mas sem ligação aos elementos de acanto, configurando uma solução
pouco usual e sugerindo mesmo uma eventual adaptação. Situação que se verifica, também, nos anjos sobre nuvens
inscritos no friso aplicado na zona abaixo destes painéis. João Miguel Simões defende que os anjos poderiam ter sido
concebidos sem ter em conta o espaço ou que teriam sido adaptados em consequência de uma intervenção, certamente
motivada por um sismo (2008, p. 120).

A organização dos temas na abóbada em redor do quadro central alusivo à Adoração do Santíssimo Sacramento,
parcialmente reconstruído após o Terramoto de 1755,  implica uma estrutura circular que, de acordo com João Simões,
obriga o observador a girar sobre si próprio, configurando um “artifício utilizado sempre que se pretendia dar a um
espaço a forma de uma cúpula” inexistente (2008, p. 115). 

O mesmo autor analisa o programa iconográfico, que pensa ter sido concebido pelo Bispo D. António Pereira da Silva
(SIMÕES, 2008, p. 115), defendendo, no que diz respeito às autorias dos painéis, a proposta de José Meco sobre
Teotónio dos Santos e a fase inicial da Grande Produção. Todavia, ao analisar o arco triunfal, atribui o mesmo a
Policarpo de Oliveira Bernardes, e termina afirmando que a obra foi encomendada à oficina de António de Oliveira
Bernardes, na qual trabalhavam ambos os pintores citados, cabendo a estes a realização da tarefa, assim dividida.
Observando o painel do arco triunfal não podemos deixar de invocar, tal como todos os investigadores, as semelhanças
relativamente ao painel que reveste o espaço equivalente da Igreja da Misericórdia de Viana, assim como os motivos
decorativos da guarnição, tão característico dos Bernardes. Sentimos, todavia e apesar das coincidências cronológicas,
uma maior relutância em nomear os autores.

A técnica que se observa nos painéis da capela-mor recorre ao contorno e à aguada, a par de pinceladas bem marcadas,
sendo os rostos muito desenhados e os panejamentos angulosos. As figuras de segundo plano apresentam apenas uma
linha ténue de contorno e uma aguada diluída. ͦ

O painel do arco triunfal é muito distinto não apenas na modelação e na forma de agrupar as figuras, junto às
extremidades do mesmo, como ainda no contorno mais suave e menos anguloso, este principalmente no que diz respeito
aos panejamentos. Os rostos expressivos coexistem a par de outros mais estereótipados e a pincelada marcada ou riscada
articula-se com uma tendência para a mancha.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
O Livro das Visitações de Estômbar (1586-1803) revela que os azulejos foram encomendados em 1710, iniciando-se a 
respectiva colocação em 1713 (SIMÕES, 2008, p. 107). A obra foi concluída em 1719, conforme se encontra pintado no
vão da janela da capela-mor do lado da Epístola. Na documentação foi encontrada uma nota de despesa da fábrica da
igreja, de 1718-1719, onde se refere a aquisição de moios de cal para assentar os azulejos da capela-mor (SIMÕES,
2008, p. 107). Toda esta cronologia encontra-se muito mal explicada, pois dificilmente uma encomenda de 1710 estaria
apenas terminada em 1719, com pagamentos em anos distintos, o último dos quais em 1715. Cremos que a data presente
na janela da capela-mor deverá remontar à aplicação de outros azulejos, quem sabe se não os do próprio vão ou do friso
abaixo da abóbada. Por outro lado, o retábulo foi encomendado em 1709 e foi pago em 1711, sendo natural que ambas
as campanhas decorressem em simultâneo ou em épocas muito próximas. Só assim se justificaria a atribuição a Teotónio
dos Santos, discípulo de Bernardes entre 1707 e 1711.

É possível que o programa tenha sido concebido pelo Bispo D. António Pereira da Silva (SIMÕES, 2008, p. 115).
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Estômbar - Igreja Matriz de São Tiago

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0012

Castanheira do Ribatejo - Quinta de São José do Marco, painéis provenientes do Convento de Nossa Senhora
da Subserra
B-H-R-ea/+-0030
B-HV-R-ea/+-0031

Bibliografia específica
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MONTEIRO, João Pedro, “Iconografia de São Tiago em Azulejos Setecentistas”, Azulejo, n.º 2, Lisboa, MNAz, 1992,
pp. 22-37.
- NETO, João; OLIVEIRA, Lina, “Igreja Matriz de Estômbar / Igreja São Tiago”, n.º IPA PT050806010003, Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1991/2007. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Novembro de 2009.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957. 
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, João Miguel, A Igreja de Santiago de Estômbar, Lagoa, Câmara Municipal de Lagoa, 2008.
- VASCONCELOS, Joaquim, “Azulejos Nacionaes”, Revista da Sociedade de Instrução do Porto, 3º ano, n.º 1, Janeiro
de 1883, Porto, 1844, pp. 74-83.
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Estômbar - Igreja Matriz de São Tiago

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da capela-mor 01.03 - Esquema da abóbada
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Estômbar - Igreja Matriz de São Tiago

Fotografias

01 - Perspectiva da capela-mor 01.01 - Capela-mor, lado do Evangelho

01.01.01 - Santiago na Batalha de Clavijo 01.01.02 - Milagre da multiplicação dos pães

01.02.01 - Batalha de Lepanto 01.03 - Abóbada
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Estômbar - Igreja Matriz de São Tiago

Fotografias

01.03.01.01 - Adoração dos Magos
02.01 - Ascensão de Cristo

02.01 - Ascensão de Cristo, pormenor
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Estoril - Casa Museu Verdades de Faria, 2º andar, sala 2 [antiga biblioteca]

Datação

1690-1700
[CORREIA, 2007, p. 208]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os azulejos que se encontram numa das salas de exposição do Museu da Música, correspondente à antiga biblioteca,
foram aplicados à semelhança dos restantes painéis da casa, ou seja, sem critério ou sem respeitar a iconografia das
Metamorfoses de Ovídio aí representadas. Bem ilustrativo desta situação é o episódio relativo a Mercúrio entrega a
maçã de ouro a Páris pois faltam-lhe as três deusas que estão na parede oposta.

A falta de cuidado na aplicação dos painéis pode ainda ter sido extensível às barras da guarnição, uma vez que
apresentam um género de figuração bem mais avançado e característico do Ciclo dos Mestres. Todavia, a ingenuidade 
no tratamento das mesmas pode significar que estamos em presença de uma barra, principalmente no caso das verticais,
que inaugurou estas representações das mulheres com flores e cestos sobre a cabeça.

A pintura é muito sumária, mas privilegia a pincelada dinâmica e espontânea na sugestão dos volumes, e de contorno
rápido mas preciso. Os rostos podem ser apenas apontados ou desenhados. Observam-se muitas manchas de tinta e
algum contraste em pinturas mais manchadas [01] e outras mais lineares [02].

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura mais dinâmica]

1919-1920 - Construção da casa sob projecto de Raul Lino e encomenda de Jorge O’Neil

Iconografia
01 Mercúrio e Páris
02 Vénus impede Adonis de ir para a caça [Met. X, 519-559]
03 Prócris e Céfalo [dardo] [Met. VII, 795-866]
04 Apolo perseguindo Dafne [Met. I, 452-524]
05 Vénus, Minerva e Juno
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Estoril - Casa Museu Verdades de Faria, 2º andar, sala 2 [antiga biblioteca]

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0031
B-H-R-ea/+-0079

Obras Relacionadas
- Lisboa - Painel de azulejo representando Céfalo e Prócris, MNAz, inv. 373 e 373a > Céfalo e Prócris [03]
- Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala de batalhas] > Apolo perseguindo
Dafne [01.01] - [04]

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “A DGEMN e o inventário do património «Azulejo»”, El estudio y la conservación de 
la cerámica decorada en la arquitectura, parte 3, Roma, ICCROM, 2003, pp. 121-130.
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “As Metamorfoses de Ovídio na azulejaria barroca portuguesa”, Ovídio: exílio e
poesia, Actas do Colóquio no bimilenário da “relegatio” , Lisboa, Centro de Estudos Clássicos, 2008, pp. 127-158.
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “Mitologia greco-romana nos azulejos da Casa Museu Verdades de Faria”, Revista de
História da Arte, n.º 3, Lisboa, IHA-FCSH UNL, 2007, pp. 199-221. 
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Estoril - Casa Museu Verdades de Faria, 2º andar, sala 2 [antiga biblioteca]

Fotografias

01 - Mercúrio entrega a maçã de ouro a Páris 02 - Vénus impede Adonis de ir para a caça

03 - Prócris e Céfalo 04 - Apolo perseguindo Dafne

05 - Vénus, Minerva e Juno
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Estoril - Casa Museu Verdades de Faria, 2º andar, sala 2 [antiga biblioteca]

Fontes gráficas

N.º 152 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

04 - Apolo perseguindo Dafne
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 2007, p. 205-207]
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Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Biblioteca Municipal de 
Estremoz], capela

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O espaço que hoje acolhe a Biblioteca Municipal de Estremoz começou por ser projectado para Sala do Capítulo mas
nunca terá chegado a desempenhar essas funções pois foi sempre utilizado como igreja,  uma vez que o templo nunca
chegou a ser concluído. Tinha três altares dedicados a Nossa Senhora da Conceição (capela-mor), a São Filipe Neri, a
Santa Ana e ao Santo Cristo (ESPANCA, 1968-69, p. 94). Naturalmente, a adaptação a Biblioteca Municipal acarretou
muitas alterações, restando o silhar de azulejos que percorre o espaço e que ilustra balaústres entre os quais alternam
vasos com flores e meninos com cornucópias cheias de flores. São envoltos por barra e friso. A primeira, identificada
por Santos Simões como B-46 é própria do último quartel do século XVII, tendo sido produzida em policromia ou a 
azul e branco (1997, p. 175). O friso, com o número F-19, apresenta um desenho de canto específico e que é raro
(SImÕES, 1997, p. 128). 

É possível observar diferenças na pintura principalmente ao nível das figuras humanas, pois umas são mais fortes e
outras resultam de uma pincelada mais diluída. O contorno é uma constante, embora os rostos sejam mais manchados.
Nos balaústres, o fundo escuro pincelado parece aberto pelos acantos que os decoram.

De acordo com Robert Smith (1975, p. 4), estes azulejos tiveram como fonte de inspiração a figura n.º 94 da obra Cours

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

António de Oliveira Bernardes [ESPANCA, 1968-69, p. 95]

1702-1703 - Campanha de azulejaria - corredores

1697 - Autorização para a fundação do convento da Congregação do Oratório de São Filipe Néri, dedicado a Nossa
Senhora da Conceição, por D. Pedro II, em terrenos adquiridos pelo Arcebispo de Évora, D. Frei Luís Teles da Silva
1703 - Conclusão da obra. Traçado da igreja atribuído a João Antunes, pelas semelhanças com Santa Engrácia
1705-1706 - Construção do claustro (de cinco tramos), sob a responsabilidade do mestre de pedraria Manuel Simões
(ESPANCA, 1978)

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 35, atribuível à “escola Bernardes”]
António de Oliveira Bernardes [SMITH, 1975, p. 3, cita ESPANCA, 1968-69, p. 95 mas corrobora]

1706 - Campanha de azulejaria - Capela do Arcebispo, Manuel dos Santos
Década de 1730 - Campanha de azulejaria - ante-coro / átrio superior com cenas dos Evangelhos
Década de 1730 - Campanha de azulejaria - portaria com representações da vida de São Filipe Néri [influencia da obra
Alcune Opere d’Architettura, de Jacomo da Vignola]; escadarias e salas com caçadas da mesma época

Iconografia
01 Meninos e balaustres
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Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Biblioteca Municipal de 
Estremoz], capela

d’achitecture, da autoria de Charles-Auguste d’Aviler, ou seja, um livro de arquitectura ornamental publicado em paris
em 1693-94.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ESPANCA. Túlio, “Miscelânea Alentejana”, A Cidade de Évora, anos XXV-XXVI, n.º 51-52, 1968-69, pp. 85-101,
pp. 59-101.
- ESPANCA. Túlio, Cadernos de História e Arte Eborense, vol. XXV, 1969
- ESPANCA. Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Évora , vol. 1, Lisboa, Academia Nacional de Belas
Artes, 1975.
- NUNES, Carlos, “Convento dos Congregados / Museu de Arte Sacra”, n.º IPA PT040704060023, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Agosto de 2008.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Some Lisbon Tiles in Estremoz”, The Journal of the American Portuguese Society, vol. IX, n.º 2,
New York, 1975, pp. 1-17.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242.
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Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Biblioteca Municipal de
Estremoz], capela
Fotografias
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Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Câmara Municipal de 
Estremoz], capela do Arcebispo

Datação

1706
[Documentada - ESPANCA, 1968-69]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Documentada
Pintor Manuel dos Santos

Documentada
Azulejador Brás Barradas

1699 - A campanha que incluía a pintura mural do arco mestre executada por Manuel Pousadas, perdeu-se, tal como o
retábulo de talha e a imagem de Nossa Senhora da Soledade [ESPANCA, 1968-69, p. 91].

 - Traçado da igreja atribuído a João Antunes, pelas semelhanças com Santa Engrácia
1697 - Autorização para a fundação do convento da Congregação do Oratório de São Filipe Néri, dedicado a Nossa
Senhora da Conceição, por D. Pedro II, em terrenos adquiridos pelo Arcebispo de Évora, D. Frei Luís Teles da Silva
1698 - Data da primeira missa celebrada pelo Arcebispo nesta capela, assim denominada em homenagem do Arcebispo
que desempenhou este cargo entre 1691 e 1703.
1703 - Conclusão da obra
1705-1706 - Construção do claustro [de cinco tramos], sob a responsabilidade do mestre de pedraria Manuel Simões
(ESPANCA, 1978)

1705-1706 - Campanha decorativa iniciada em Outubro de 1705 e terminada em Abril de 1706, custando 11 600 rs
[ESPANCA; 1968-69, p. 90]
 - Pintura mural no tecto, em abóbada de meio canhão, com elementos arquitectónicos, medalhões, e ao centro cartela
elíptica com árvore e a inscrição: INTACTA TRIUPHAT.

Iconografia
01 São Francisco de Paula, fundador dos Mininos com o atributo da Charitas
02 Santo Efraim eremita de Cesareia da capadócia
03 São Macário Abade
04 Santo Arsénio Apolo Abade
05 Santo Onofre, anacoreta da Tebaida
06 Tentações de Santo Antão
07 São Jerónimo no deserto
08 Fonte barroca
09 Figura masculina a tocar flauta
10 Figura masculina
11 Fonte barroca
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Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Câmara Municipal de 
Estremoz], capela do Arcebispo

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A Capela ou Oratório do Arcebispo deve a sua designação ao arcebispo de Évora D. Luís da Silva, que exerceu essa
função entre 1701 e 1703. De dimensões reduzidas, apresenta silhar de onze azulejos de altura e tecto pintado com
elementos arquitectónicos, medalhões e, ao centro, cartela elíptica com árvore e a inscrição: INTACTA TRIUPHAT, 
numa iconografia que se relaciona com a Virgem, a quem o Colégio era dedicado, também presente no monograma M,
nas cartelas dos painéis cerâmicos.

Os azulejos são envoltos por guarnições de barras com enrolamentos de acanto por entre os quais surgem festões, 
máscaras, meninos e aves convergindo, nas horizontais, numa cartela central com festões, ladeada por meninos. Esta
cartela exibe o M alusivo a Maria, assim como dois dos seus símbolos: a estrela de oito raios e a coroa mariana. Nos
cantos observa-se uma vieira e, nas barras verticais, os motivos já mencionados adquirem uma expressão mais 
destacada, confundindo-se com os enrolamentos de acanto. Apresentam um fundo muito escuro e o desenho parece
aberto nesse fundo, pintado com pincel grosso. Os desenhos são muito finos, apenas com manchas muito suaves, quase
brancas, conferindo volume. 

Nos painéis de maiores dimensões coexistem, separados mas na mesma superfície, temáticas e episódios distintos, 
identificados por legendas aplicadas na zona inferior. Assim, observam-se santos eremitas que se articulam com outros
eremitas anónimos, com fontes barrocas e duas cenas contemporâneas com duas figuras masculinas, uma das quais a
tocar flauta.

As duas fontes surgem algo estranhas neste contexto, recordando modelos romanos de Bernini, com a figura de Atlas e
as divindades dos rios, em modelos que se repetem noutras obras atribuídas a Manuel dos Santos.

Infelizmente, a antiga capela encontra-se, hoje, ocupada pelos serviços da Câmara, com secretárias e armários à frente
dos azulejos, tornando muito difícil a sua correcta visualização. Todavia, em muitos pormenores e secções visíveis, é
possível observar uma pintura de um azul claro, com figurações miniaturistas [01 - 02], a par de outras de contorno 
muito bem desenhado e, se bem que preciso, nas representações de cariz miniatural, o traço é trémulo. Nos fundos mais
escuros ou na marcação de volumes, as pinceladas são mais manchadas e com borrões de tinta, sendo bem evidente uma
pincelada mais nervosa na caracterização de rochas ou de outros elementos onde é patente a marca do pincel [eremitas
entre os painéis 01 e 02]. Os rostos são também desenhados e relativamente pormenorizados.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Horta [Faial, Açores] - Igreja de São Francisco, capela-mor > Revestimento figurativo da capela-mor (SMITH, 1975,
p. 2)
- Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, Portaria ou antiga Capela do Patriarca > Silhares historiados da portaria
(Tomada de Santarém) (SMITH, 1975, p. 2)
- Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Igreja paroquial de São José, capela-mor > Revestimento figurativo da capela-
mor (SMITH, 1975, p. 2)

Encomenda
Campanha realizada no verão de 1706 [contrato entre Manuel dos Santos e a Congregação] e aplicada em Setembro por
Brás Barradas, que cortou os painéis [e regressou a casa um mês depois recebendo pela deslocação 1.290 rs]. Custou, na
totalidade, 87 690 rs incluindo já a mão de obra e o transporte.

A descriminação do contrato refere [ESPANCA, 1968-69, p. 91]:
1.470 azulejos de brutesco
64 azulejos brancos
24 alizares
Manuel dos Santos cobrou 17.000 rs o milheiro, ganhando 28.300. Os alizares ficaram em 480 rs. Manuel dos Santos
ganhou de gratificação 2.400 rs.

Os gastos com transportes ficaram a cargo da Congregação [ESPANCA, 1968-69, p. 91]:
Caixões – 4.480 rs
Embarque, frete do barco, mariolas e descarga, até Benavente – 2.100 rs
Brás Barradas, azulejador que cortou os painéis, em Lisboa – 4.500 rs

Os azulejos vieram pelo rio até Benavente e depois de carro de bois até Estremoz.
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Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Câmara Municipal de 
Estremoz], capela do Arcebispo

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0033
B-V-R-aa/+-0003

Borba - Quinta do General, interior da casa [painéis provenientes do Palácio Galveias, em Lisboa]

Bibliografia específica
- ESPANCA. Túlio, “Miscelânea Alentejana”, A Cidade de Évora, anos XXV-XXVI, n.º 51-52, 1968-69, pp. 85-101,
pp. 59-101.
- ESPANCA. Túlio, Cadernos de História e Arte Eborense, vol. XXV, 1969, pp. 29-45.
- ESPANCA. Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Évora , vol. 1, Lisboa, Academia Nacional de Belas
Artes, 1975.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350. 
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
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Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Câmara Municipal de 
Estremoz], capela do Arcebispo
Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Câmara Municipal de 
Estremoz], capela do Arcebispo
Fotografias

01 - São Francisco de Paula 03 - São Macário Abade

06 - Tentações de Santo Antão

08 - Fonte barroca

09 - Figura masculina a tocar flauta
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Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]

Datação

1712
[Datada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [ligação a MB]
Pintor António de Oliveira Bernardes

Documentada
Azulejador Manuel Borges

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 223]

 - O revestimento azulejar integra-se na longa campanha decorativa que desde o século XVII vinha beneficiando a Igreja
da Misericórdia

Antes de 1502 - Fundação da Misericórdia de Estremoz com sede na igreja de São Miguel ou do Anjo da Guarda
1610-02-06 - Alvará régio que permitiu construir uma casa de raiz à Porta Nova, onde se incluía a igreja, as
dependências necessárias ao funcionamento da confraria, um claustro e o hospital de Nossa Senhora dos Mártires
[anexado desde 1578]
1652 - para assentar o retábulo-mor (PESTANA, 2002, p. 31)
1663 - Ampliação da capela-mor e do coro e execução de dois altares colaterais (PESTANA, 2002, p. 31); Decisão para
mandar fazer altares colaterais (PESTANA, 2002, p. 34); Janeiro - Início do douramento do retábulo-mor por António
Rodrigues, cabendo a realização das pinturas [o Padre Eterno no remate e a Visitação ao centro] a José Ferreira
1666, Julho  - Ainda há registos de trabalhos no edifício (PESTANA, 2002, pp. 32-34)
1704 - Execução dos altares colaterais (PESTANA, 2002, p. 34)
1881 - A Misericórdia e todos os seus serviços passaram para o extinto convento de S. João de Malta, onde ainda hoje se
conservam
Século XX, início - A antiga igreja foi dividida em dois pisos, com o superior para o Centro Republicano e o inferior
para a Sociedade Recreativa Popular Estremocense [ainda lá se conserva] – a fachada foi também alterada, com as
janelas do coro convertidas em janelas de sacada e o frontão triangular substituído por um outro de lanços ou bolbos
1966 - O proprietário, Dr. Assis e Santos promoveu obras no imóvel adaptando o andar superior a gabinetes médicos,
removendo os azulejos que ainda aí se mantinham

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 217]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 9; IDEM, 1962, p. 1-9; IDEM, 1979, p. 34]
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Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]

Iconografia
00

01
  01.01

  01.01
    01.01.01
    01.01.02

    01.01.03
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03
03
  03.01
  03.02
  03.03
04
  04.01

  04.02
  04.03

Originalmente, a igreja dispunha de um conjunto de painéis ao nível térreo, com a representação
das virtudes, enquanto no registo superior se encontravam grandes painéis alusivos às obras de
misericórdia corporais, baseados em cenas da Bíblia.
Sub-coro
Nossa Senhora da Misericórdia - SVB TVM PRIZIDIVM CONFVGIMVS [Sub tuum præsidium
confugimus], ou seja, sob o abrigo da tua misericórdia nós nos refugiamos
Lado do Evangelho
Virtudes Cardeais - Prudência - PRVDENCIAE
Emblema com escadaria em forma de pirâmide - CONIVNGIT VTRVMQUE [transcrição do De
Trinitate, de Santo Agostinho [Livro 11, II, 2] - uniu um e outro]
Justiça – (jus)TISIAE
Lado da Epístola
Emblema com torre - HIC SECVRIVS STO (aqui estou mais seguro)
Virtudes Cardeais - Fortaleza - FORTITVDO
Nave
Lado do Evangelho
Virtudes Teologais - Fé – FIDES
Emblema com jardim - CONGREGAT VT DISPERDAT (reúne para dispersar)
Virtudes Teologais - Esperança - SPES
Lado da Epístola
Misericórdia – MISERICORDIA
Emblema com jardim e vaso de flores - APES EXPECTAT ( a abelha está vigilante)
Virtudes Teologais - Caridade
Painéis em colecção particular
Dar pousada aos peregrinos e pobres - ABRAHAM ESVRIENTIBVS CIBOS ADMINISTRAT
Enterrar os finados - IADO VIR DEI À PROPHETA NEQVAM TVMVLATVR
Vestir os nús [?] [TORRINHA, 2002, p. 132]
Painéis desaparecidos
Rebecca e Abrahão [vestidos segundo a epoca de D. Pedro II] [VASCONCELOS, 1883, p. 78] - 
REBECCA ABRAHA NUNTIV SITIENTE [...]
Lot recebendo os peregrinos [VASCONCELOS, 1883, p. 78]
Azalias que redime e veste os captivos [VASCONCELOS, 1883, p. 78]
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Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Através da leitura do que hoje se conserva, percebe-se que as paredes da igreja eram totalmente revestidas por painéis de
azulejo azul e branco. Os do piso inferior mantêm-se no local e encontram-se bem preservados pois estavam protegidos,
até há bem pouco tempo, por uma pintura de tinta de óleo ou cal que os encobriu e resguardou. Os do primeiro piso
foram retirados pelo então proprietário do imóvel, o Doutor Artur Assis e Santos. Dois desses painéis encontram-se
emoldurados em casa do filho, existindo ainda um terceiro mais difícil de identificar como proveniente da Misericórdia.
Fotografias antigas de Santos Simões permitem ainda ver as barras que envolviam os painéis figurativos, com volutas e
enrolamentos de acanto por entre os quais surgiam leões a abocanhar cães, anjos e máscaras nos cantos.

Nas representações das virtudes e na abóbada a pintura é muito esfumada, com pouco contorno, embora tenha algum
muito fino. Na figuração de Nossa Senhora as pinceladas são muito vigorosas e bem visíveis, principalmente nas áreas
de grandes sombras. Verifica-se algum contorno nas personagens inferiores, muito pormenor na caracterização das
figuras e, mesmo nas virtudes as pinceladas a fazer sombra e volume são muito rudes. A paisagem dos emblemas é
muito ténue. Por sua vez, os cabelos são muito cuidados e delicados. A virtude sem legenda na nave é de outra mão,
observando-se muito contorno nos rostos, pouco expressivos e anatomicamente mal conseguidos.

Os painéis isolados são de um azul mais forte. Têm a mesma lógica das pinceladas fortes e muito visíveis. Os objectos
demasiado perfeitos mas os rostos são muito expressivos. As árvores são diferenciadas mas esponjadas. No painel
alusivo a Abraão o gesto é muito importante.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios > Hieróglifo: Torre [13] - [01.02.01]; Virtudes - Prudência
[01.03.03] - [01.01.01], Fortaleza [01.04.03] - [01.02.02], Justiça [01.03.04] - [01.01.03]
- Portalegre - Sé, sacristia > Hieróglifo: Torre [13] - [01.02.01]

Encomenda
Um registo de 14 de Fevereiro de 1710 refere que os azulejos do consistório, das escadas e da Casa Nova foram
fornecidos pelo mestre Manuel Borges, morador na Palma de Baixo, extra-muros de Lisboa (PESTANA, 2002, p. 34).
Isto significa que a mesma oficina forneceu muito mais azulejos do que aqueles que hoje se observam e que os do
Consistório foram substituídos, cerca de 1760, por outros de muito menor qualidade.

Não se sabe a que compartimento correspondia esta Casa Nova, mas parece difícil poder considerá-la como sendo a
igreja, mencionada na documentação anterior como tal. Mesmo que se pudesse tratar dos acrescentos efectuados, quer
na capela-mor quer no coro, a nave do templo foi também revestida por azulejos, o que invalida esta hipótese. Assim,
resta considerar que, ou a Mesa  acordou duas encomendas diferentes, ou que os azulejos da igreja se incluem neste
acórdão. Infelizmente, não se conhecem os valores em causa, o que dificulta ainda mais o esclarecimento da situação.

À encomenda de 1710, seguiu-se a entrega, ainda no mesmo ano. Na verdade, os Livros de Receitas e Despesas
registam, a partir do ano de 1710-1711(ASCME, Livro de Receita e Despesa, 1710-1711, Livro A1 – 625), várias
entradas com pagamentos ao mestre azulejador, mas tudo indica que, apesar de não se conseguirem localizar os livros
imediatamente anteriores, as despesas com o azulejador tiveram início no ano de 1709-1710. Para além do pagamento
dos azulejos, encontram-se as verbas entregues aos serventes que trabalharam na obra do azulejo,  as que se 
despenderam com o carreto do azulejo, uma das vezes a cargo dos Padres da Congregação e as utilizadas na alimentação
dos mestres azulejadores (Ibidem, fls. 32, 32v. 34, 36, 38, 39v, 49, 49v.).

No Livro de 1712-1713 menciona-se que os azulejos são para a entrada da tribuna, para a zona junto à escada do coro e
para a igreja, correspondendo os pagamentos à data pintada do sub-coro (ASCME, Livro de Receita e Despesa, 1712
-1713, Livro A1 – 627, fls. 27, 33.).  Infelizmente falta o Livro de 1711-1712, e os primeiros registos não referem a
localização a que destinavam os painéis, pelo que não é possível perceber se os azulejos pagos em 1710-1711 são os
encomendados a Manuel Borges para o Consistório, escadaria e Casa Nova, ou se incluem os da igreja, estes
seguramente pagos em 1711-1712 (um dos registos alude ao dinheiro que se ficou a dever da despesa do azulejo do ano 
anterior, ibidem, fl. 33.) e 1712-1713.
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Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]

Catalogação das guarnições
R-0026
B-V-R-aa/+-0004
B-H-R-aa/+-0001

Azeitão - Igreja de São Lourenço, capela-mor
B-V-R-aa/+-0017
B-V-R-arq/+-0029
B-H-R-c/+-0012
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Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da antiga igreja
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Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]

Fotografias

01.01 - Nossa Senhora da Misericórdia 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03 - Prudência, hieróglifo e Justiça

01.02 - Pormenor do tecto 02.01.03 - Esperança

02.02.02 - Hieróglifo 03.01 - Dar pousada aos peregrinos e pobres
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Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]

Fotografias

03.01 - Dar pousada aos peregrinos e pobres [fotografia JMSS - 
Biblioteca de Arte Gulbenkian]

03.02 - Enterrar os finados

04.01 - Rebeca e Abraão [fotografia JMSS - Biblioteca de Arte
Gulbenkian]
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Estremoz - Igreja de Nossa Senhora da Consolação do antigo Convento de Santo
Agostinho

Datação

1718, c. de
[ESPANCA, 1975, p. 175]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [bloco contorno e aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [ESPANCA, 1975, p. 175]

1719
[Data na fachada da igreja]

 - Altares colaterais com talha dourada de transição do reinado de D. Pedro II para o de D. João V.

1495-1521 - Casa e Igreja dedicados a Santa Clara, que remontam ao reinado de D. Manuel I, extinta em 1559 
(ESPANCA, 1975, p. 172)
1669 - Fundação do Convento autorizada pelo príncipe-regente D. Pedro II
1671 - Celebração da primeira missa mas a oposição das outras ordens religiosas obrigou a sucessivas mudanças de 
instalações até que o arcebispo D. Domingos de Gusmão doou ao convento a Casa do Espírito Santo (ESPANCA, 1975,
p. 172; VALENTE, 2009, p. 16)
1698, 17 de Agosto - Explosão do paiol do castelo que afectou o convento
Século XVIII, início - Grande campanha de obras patrocinada já pelos agostinhos
1719 - Data no portal principal da igreja que assinala a conclusão das obras

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 224]
António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 217]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 403, ou Policarpo]
Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 224, cercaduras e rodapés]
Mestre P.M.P. [TORRINHA, 1999/2000, p. 225, cercaduras]
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Estremoz - Igreja de Nossa Senhora da Consolação do antigo Convento de Santo
Agostinho

Iconografia
00
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03
    01.01.04
    01.01.05
    01.01.06
    01.01.07
    01.01.08
    01.01.09
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
    01.02.04
    01.02.05
    01.02.06
    01.02.07
    01.02.08
    01.02.09
02

Vida de Santo Agostinho
Capela-mor
Lado do Evangelho
Paisagem
Emblema - pena de fogo celeste de Santo Agostinho - PLACIVS
Emblema - coração tresspasado - VULNERAT ET CORONAT
Emblema - pena de fogo celeste de Santo Agostinho - MANES
Santo Agostinho lavando os pés a Cristo - MAGNE PATER AVGOSTINE
Santo Agostinho e o menino que queria despejar o mar com uma concha
Anjo
Coroação da Virgem
Anjo
Lado da Epístola
Paisagem
Emblema - livro a arder - DONATVS
Emblema - livro a arder - VNT AREIT INDE LVCET
Emblema - livro a arder - arius
Santo Agostinho meditando
Santo Agostinho já com o hábito
Anjo
Santíssima Trindade
Anjo
Arco triunfal
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Estremoz - Igreja de Nossa Senhora da Consolação do antigo Convento de Santo
Agostinho

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar da Igreja de Nossa Senhora da Consolação é envolto por barras de enrolamentos de acanto, com
cartelas circulares ou elípticas nos cantos, que enquadram a arquitectura e dividem os diferentes temas representados - 
no arco triunfal de cariz ornamental e, na capela-mor, alusivos à vida de Santo Agostinho. A capela-mor desenvolve-se 
em planta quadrada sendo antecedida por arco triunfal em cujo fecho se exibe uma pintura do final do século XVII
representando a Descida do Espírito Santo, envolto pelo revestimento azulejar. Nesta área, observam-se anjos a segurar
um panejamento e grinaldas de flores, como se de uma boca de cena se tratasse, com volutas a enquadrar a tela central.
Na zona intermédia, rectangular, surge uma grinalda de flores em S segura por anjos, alguns dos quais apenas são
parcialmente visíveis, ao sabor do movimento. Inferiormente, cartela de volutas com máscara inferior e anjos em cima
inscrevendo paisagem – uma colina e, do lado oposto, uma paisagem com árvores. Na capela-mor, as barras mantêm o
mesmo tema, mas a cartela elíptica passou para o centro das barras horizontais, surgindo na intersecção das mesmas um
quadrado com cantos arredondados e flor ao centro. Aqui, podem distinguir-se quatro registos: o inferior de cariz mais
amplo, com uma cartela inscrevendo paisagem e elementos arquitectónicos a enquadrar a porta, numa composição mais 
exuberante; o seguinte com símbolos alusivos a Santo Agostinho; o terceiro com cenas da vida do mesmo santo; e o
último, com anjos a ladear um episódio em que participa o Espírito Santo enquanto parte integrante da Santíssima
Trindade.

A pintura destaca-se pelos fundos escuros e pincelados, nem sempre de forma homogénea, e que são particularmente
visíveis no arco triunfal, mas também nas rochas das paisagens. A pincelada é em mancha, pingada e marcada, mas
recorrendo amiúde ao contorno, de traços largos e fortes. Nas cartelas inferiores da capela-mor, alguns dos motivos, de 
técnica distinta da pintura, denunciam o recurso à pincelada paralela. 
Do lado do Evangelho, na moldura de cantaria da janela, pode ler-se uma inscrição que esclarece sobre quem
encomendou a obra da capela, e o revestimento azulejar, justificando ainda a presença da pintura relacionada com o
Espírito Santo do arco triunfal, mas também os dois temas superiores da capela-mor, onde a intervenção do Espírito 
Santo é fulcral: OS IRMM. DA IRM.e DO SP.º S.to S. ARDO E IR.S DESTA. CAP.ª MOR: / FIZERAM. TRIBVNA. 
AZULL.º E MAIS OBRAS DELA.

Catalogação das guarnições
B-VH-R-ea/+-0015
R-0025
B-HV-R-ea/+-0032
B-H-R-c/+-0013
B-H-R-c/+-0014

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
A inscrição colocada do lado do Evangelho indica que o encomendador da capela-mor e do seu equipamento foram os 
irmãos da Irmandade, aqui sediada.

Bibliografia específica
- ESPANCA. Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Évora , vol. 1, Lisboa, Academia Nacional de Belas
Artes, 1975.
- GUERREIRO, Hugo, Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora - Arte Sacra no Concelho de Estremoz, Santa
Maria, Santo André e Evoramonte, Évora, Fundação Eugénio de Almeida, 2008, pp. 6-28.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, ൂDicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242.
- VALENTE, Paulo, “Painel de azulejos de composição figurativa”, Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora -
Arte Sacra no Concelho de Estremoz, Santa Maria, Santo André e Evoramonte, Évora, Fundação Eugénio de Almeida,
2008, p. 72.
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Estremoz - Igreja de Nossa Senhora da Consolação do antigo Convento de Santo 
Agostinho
Esquema de plantas ou alçados

01.01 - Alçado do lado do Evangelho 01.02 - Alçado do lado da Epístola
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Estremoz - Igreja de Nossa Senhora da Consolação do antigo Convento de Santo 
့Agostinho

Fotografias

01.01.01 - Paisagem 01.01.04 - Emblema

01.01.05 - Santo Agostinho lavando os pés a Cristo

01.02.03 - Emblema

02 - Arco triunfal 02 - Arco triunfal - pormenor

397



Évora - Convento de São Francisco, sala do Consistório da Irmandade da Ordem
Terceira

Datação

1680-1690
[MECO, 2002, p. 58]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Grupo 1

Documentado
Azulejador António de Oliveira

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 86, questiona a enventual participação de Barco]

1702
[Colocação dos azulejos da sala - documentado (Arquivo da Ordem Terceira da Igreja de São Francisco de Évora, Livro
n.º 22, Livro de Despesa 1698-1727, fls.12)]

1727 - Obra de talha do entalhador Manuel Nunes da Silva, de Lisboa

Século XIII, primeira metade - Construção do convento
1250 - Já existia seguramente (ESPANCA, 1966)
Século XV - Igreja actual
1443 - Documentada acção de Mestre Pero à frente do estaleiro
Século XVI – Reinado de D. Manuel  - Retomou-se construção entretanto muito parada

1776 - Tecto de Bacarelli
c. 1700 - Há notícias de campanhas de obras na sala da Irmandade (Arquivo da Ordem Terceira da Igreja de São
Francisco de Évora, Livro n.º 22, Livro de Despesa 1698-1727, fls.6 ess.) 
c. 1727 - Retábulo com acrescentos posteriores de cerca de 1775 (ESPANCA, 1966)
Século XVIII - Entrada pela capela quinhentista dos Castros ou Mendanhas. Todos os elementos do espaço são de
campanhas posteriores às dos azulejos.

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Ermitões a rezar, dentro de cabanas, numa paisagem com jardins e fontes
02 Lado da Epístola
  02.01 Ermitões a rezar, dentro de cabanas, numa paisagem com jardins e fontes
03 Vãos da porta
  03.01 Árvore
  03.02 Árvore
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Évora - Convento de São Francisco, sala do Consistório da Irmandade da Ordem
Terceira
Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Os silhares são envoltos por barras com uma espécie de sereias de caudas enroladas e entrelaçadas em meninos. Ao
centro superior, símbolo franciscano, de dois braços cruzados sobre cruz. A ladear as portas, pequenos painéis com 
árvores [03].

Nos painéis mais extensos, as barras superiores exibem cabeças de peixe de grande dimensão unidas por vieira, da qual
saem grinaldas de flores. As inferiores têm meninos alados, com cauda em escamas, e com um búzio na boca de onde 
saem flores e caracóis, segurando na mão um tridente. As caudas seguram uma vieira.

Nas áreas figurativas representam-se eremitas em meditação, num cenário natural. Do lado do Evangelho: [1.1] a ler
com o rosário sobre uma pedra; [1.2] no interior de uma cabana;  [1.]) sentado a rezar o terço; [1.4] fonte; [1.5] a
meditar sobre uma caveira; [1.6] Estigmatização de São Francisco? . Do lado da Epístola: [2.1] anjo sobre nuvem a 
tocar e eremita em meditação beija a cruz e tem ao lado uma caveira e um chicote (?); [2.2] a ler; [2.3] fonte; [2.4] a
andar apoiado numa bengala; [2.5] a rezar de joelhos, com terço nas mãos em frente de uma caveira, cruz e livros no
chão.

Tudo é desenhado de forma rápida, com pinceladas que denotam grande movimento e dinamismo. As fontes parecem
diferenciar as cenas da vida de um eremita. Poderá ser São Francisco? Um dos eremitas, a ponte e a casa estão numa
perspectiva totalmente deficiente. 

Catalogação das guarnições
B-H-R-an/+-0002
B-H-R-aa/+-0010
B-V-R-f-0013

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Conjunto de cariátide / sereia com
cauda a envolver figura sentada em cabeça de golfinho
- Linda-a-Velha - Palácio dos Arciprestes, capela > Figuras de eremita sentado a ler e eremita de joelhos a rezar perante
cruz e caveira [01.01] - [01.10]
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Conjunto de cariátide / sereia com cauda a
envolver figura sentada em cabeça de golfinho
- Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capelas colaterais > Figuras de eremita sentado a ler [02.01] - [02.01]; Figuras de
eremita sentado a ler e eremita de joelhos a rezar perante cruz e caveira [02.01 e 02.02] - [01.01]

Encomenda
Muito embora possam subsistir algumas dúvidas em relação ao destino dos azulejos pagos em 1702, a verdade é que a
documentação regista obras na sala da irmandade e há mesmo um item que indica claramente “Despendeu com duas
férias com os oficiais que trabalharam na Casa quando a azulejaram e ladrilharam – 4$660” (Arquivo da Ordem 
Terceira da Igreja de São Francisco de Évora, Livro n.º 22, Livro de Despesa 1698-1727, fls.12). Por outro lado, alguns 
fólios mais à frente, já referentes ao ano seguinte, a casa é sempre mencionada como nova (Arquivo da Ordem Terceira
da Igreja de São Francisco de Évora, Livro n.º 22, Livro de Despesa 1698-1727, fls.14).

As outras despesas relativas ao azulejo reproduzem-se a seguir:
“Despendeu com António de Oliveira por conta do azulejo dezasseis mil réis
Despendeu com o carreto do azulejo do Adro para a igreja cento e vinte réis.
Despendeu com os oficiais e serventes em a primeira semana de Julho – 4$560
Despendeu mais com 24 cargas de areia - $350
Despendeu mais em a segunda semana de Julho com oficiais e serventes e cinco alqueires de cal e carreto de um pouco
de tijolo – 4$950 
(Arquivo da Ordem Terceira da Igreja de São Francisco de Évora, Livro n.º 22, Livro de Despesa 1698-1727, fls.12)
[...]
Despendeu vinte e quatro mil réis para acabar de pagar o azulejo – 24$000”
(Arquivo da Ordem Terceira da Igreja de São Francisco de Évora, Livro n.º 22, Livro de Despesa 1698-1727, fls.13)
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Évora - Convento de São Francisco, sala do Consistório da Irmandade da Ordem
Terceira
Bibliografia específica

- BRANCO, Manuel; GORDALINA, Rosário; PAGARÁ, Ana; ALBARDEIRO, António, act.; MATOS, João, act., 
“Igreja de São Francisco / Igreja do extinto Convento de São Francisco”, n.º IPA PT040705210017, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/1997/2001/2002.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da, Azulejaria Barroca em Évora – um inventário, Évora, Centro de
História da Arte da Universidade de Évora, 1999.
- ESPANCA. Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Concelho de Évora, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 
1966.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MECO. José, “Azulejos e outras artes”, Monumentos, n. 17, Lisboa, DGEMN, 2002, pp. 57-69. 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Évora - Convento de São Francisco, sala do Consistório da Irmandade da Ordem 
Terceira
Esquema de plantas ou alçados

Planta
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Évora - Convento de São Francisco, sala do Consistório da Irmandade da Ordem 
Terceira
Fotografias

01.05 - Eremita a meditar

01.06 - Estigmatização de São Francisco (?)

02.01 - Eremita a meditar e anjo músico 02.03 - Fonte

02.04 - Eremita a andar e cabana ao fundo

03.01 - Painel do vão da porta
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Évora - Convento Novo, ou de São José, frontais de altar no Claustro

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
No claustro do antigo convento observam-se quatro frontais de altar, todos eles muito semelhantes entre si. Um outro
frontal encontra-se num dos espaços de acesso ao claustro, próximo deste, mas a sua composição é diferente. No
entanto, todos eles exibem superiormente um altar fechado, com uma tela e com portas pintadas.

O primeiro frontal apresenta, no pano, a cartela com as armas carmelitas segura por dois anjos. Os sebastos estão muito
alterados e com azulejos trocados, mas a sanefa mantém-se relativamente conservada. O tecido é muito curioso,
desenhando uma quadrícula diagonal com flores inscritas.

Já no claustro, os quatro frontais imitam damasco, e encontram-se em melhor estado de conservação. O desenho do
pano é mais claro em relação à sanefa e sebastos, e a cartela é também mais trabalhada, denunciando uma pintura
cuidada ainda que com sobreposição de pinceladas e um azul muito forte nas zonas escuras. A cartela é polilobada e
superiormente rematada por um rosto, entrecruzando-se em seu redor volutas e enrolamentos de acanto.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

António de Oliveira Bernardes [CÂMARA, 1999, p. 76, nota 3]

1679 - Cedência de D. Eugénia Silva, em testamento, dos terrenos para a construção do convento
1681 - Início da clausura
1691-1701 - Construção do dormitório
1721 - Construção da Portaria
1728 - Construção da capela-mor da igreja
1729 - Conclusão da Sala do Capítulo
Século XVIII, último terço - Altares de talha dourada da igreja pelo mestre entalhador João Luís Botelho

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 81, apenas os medalhões centrais; IDEM, 1993, p. 224]

Iconografia
00 Cartelas com as armas carmelitas
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Évora - Convento Novo, ou de São José, frontais de altar no Claustro

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas
- Estremoz - Igreja de Nossa Senhora da Consolação do antigo Convento de Santo Agostinho  > Cartela elíptica vertical
- Lisboa - Igreja das Mercês, capela de Nossa Senhora da Conceição > Cartela elíptica vertical
- Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, transepto e capela-mor > Cartela elíptica vertical
- Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia  > Cartela elíptica vertical

Bibliografia específica
- AMENDOEIRA, Paula; CRUZ, Sara, “Convento Novo / Extinto Mosteiro de São José / Extinto Mosteiro da 
Esperança”, n.º IPA PT040705070091, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do 
Património Arquitectónico [IPA], 2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da, Azulejaria Barroca em Évora – um inventário, Évora, Centro de
História da Arte da Universidade de Évora, 1999.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Alguns azulejos de Évora”, A Cidade de Évora, n.º 5-10, vol.2, Évora, 1945, pp.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Évora - Convento Novo, ou de São José, frontais de altar no Claustro

Fotografias

01 - Frontal do corredor de acesso ao claustro
02 - Frontal de altar do claustro

03 - - Frontal de altar do claustro

04 - Frontal de altar do claustro

05 - Frontal de altar do claustro
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Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça

Datação

1710-1715
[SIMÕES, 1944, p. ; IDEM, 1957, p. 8; IDEM, 1979, p. 411]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [01.02.01]
AN.to deolv.ra Bd.es ofes

Pintor António de Oliveira Bernardes

1715, c.
[SANTOS, 1957, p. 116]
1720-1730
[ESPANCA, 1966, p. 94]
1721
[CÂMARA, 1999, p. 15]
1736
[CORREIA, 1917, p. 201 – troca com data do exterior e atribui a Policarpo por isso, mas corrige o erro em 1918, p. 64
ao deslocar-se ao local] 

1681 - Pintura do tecto da nave encomendada pelo padre irlandês João Vardom

1736
[VASCONCELOS, 1883, p. 81 – primeiro a divulgar a data mas faz confusão com registo exterior, no que é seguido por 
VITERBO, tomo I, 1903, p. 118 e por PEREIRA, 1947, p. 104]

1681 - Fundada por Luís Rodrigues, guarda da Universidade e colegial da Purificação, a ermida foi sagrada neste ano

1703 - Douramento do retábulo de Estilo Nacional (ESPANCA, 1966, p. 95)
1735, c. de - Colocação dos azulejos na nave destruiu anterior pintura mural representando São Patrício, Arcebispo
Primaz da antiga Hibérnia (ESPANCA, 1966, p. 94)
1736 - Registo na fachada, Coroação da Virgem, com data MDCCXXXVI que ESPANCA, 1966, p. 94 atribui a 
Policarpo de Oliveira Bernardes
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Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01

  01.02
    01.02.01

  01.03
    01.03.01

    01.03.02

    01.03.03

    01.03.04

02
  02.01

03
  03.01

Capela-mor
Lado do Evangelho
Nascimento da Virgem
Cartela inferior com lua
Lado da Epístola
Casamento da Virgem
Cartela inferior com sol
Cúpula
Árvore
ODORE FUGAT / SVO
Flor murcha
PRAEZIDIO / ET DECORI
Sol e girassol
HOC LUMINE / VIVO
Árvore
SPECIE ET / PVLCRITVDINE
Arco triunfal
Hieróglifo com poço e roldana
DVLCIS AMARI
Nave
Padrão
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Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento cerâmico cobre quase integralmente a capela-mor, articulando os dois painéis dos panos murários com
as trompas da abóbada e o arco triunfal, ligando-se depois ao padrão, também em tons de azul e branco, que se encontra
aplicado na nave e cuja contemporaneidade é difícil avaliar.

Os temas da vida da Virgem organizam-se em relação com os emblemas superiores, mas também com os das cartelas
inferiores, com a representação da lua e do sol, todos eles símbolos das pureza de Maria, que se exalta neste programa
iconográfico. Estas últimas, surgem sobre a simulação de uma estrutura que desenha uma almofada rectangular e é
rematada, lateralmente, por consolas. É sobre o entablamento que se desenvolvem os painéis, envoltos por barra de
enrolamentos de acanto, com uma composição de volutas nos centros inferior e superior, e uma concha nos cantos.

Do lado do Evangelho, o Nascimento da Virgem, revela uma perspectiva estranha na cena que se desenrola em segundo
plano e, principalmente, no posicionamento de Zacarias, aos pés da cama de Santa Ana ou na continuidade do desenho
do tecido que cobre a mesa e do dossel da cama. Mas as linhas de força fazem destacar a cena do nascimento, em
primeiro plano, com uma das figuras femininas de joelhos a fitar directamente o observador. A solução lumínica é muito
curiosa, pois o pintor parece ter aproveitado o óculo existente para completar a luz divina que se abre, projectando a
Pomba do Espírito Santo. Se, por um lado, o pintor recorreu à linha de contorno, com áreas de um azul diluído e os
panejamentos marcados por uma aguada realçada por traço, por outro, é bem evidente a pincelada pingada, as zonas
mais escuras com pinceladas pouco ordenadas e muitas vezes pingadas, que nos fundos são mais ordenadas mas muito
definidas, bem como a marca do pincel, num jogo de contrastes muito eficaz. Os rostos são relativamente 
pormenorizados e um deles, da figura que segura Nossa Senhora nos braços, é bem mais anguloso e com os volumes
marcados de forma brusca, destacando-se dos restantes.

No episódio do Casamento merece especial referência a gestualidade e o dinamismo, distinto de uma muito maior
imobilidade que se adivinha no painel oposto. Neste quadro impera o recurso à mancha, apesar da pincelada pingada e
dos fundos com pinceladas desordenadas. Os tons são mais suaves, os rostos menos desenhados e mais em mancha, a
par de outros com um traço mais acentuado, principalmente nas figuras de segundo plano.

As cartelas circulares das trompas ds abóbada são envoltas por acantos e volutas, mas a forma triangular do espaço é 
assinalada por uma cercadura de folhas entrelaçadas, alternando, nos espaços vazios, com flores. Note-se a rigidez das
letras maiúsculas que legendam cada emblema, como se tivessem sido desenhadas com um molde. O retábulo é uma
obra certamente posterior, pois interrompe a leitura das cartelas que lhe são adjacentes.

O arco integra-se ainda nesta campanha decorativa, com painéis de motivos vegetalistas e barras de acantos nas zonas
mais estreitas. Na área aberta à nave, o revestimento procura simular cantaria, facto acentuado pela imitação da pedra de
fecho. A barra que envolve o arco triunfal é idêntica à dos painéis e, a cartela central com outro emblema, é ladeada por
figuras femininas híbridas e por festões dos quais se penduram anjos. Atrás, adivinha-se um panejamento.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0034
R-0027
B-H-R-fl/+-0006
B-V-R-ea/+-0016

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré > Hieróglifos: rosas [02.02.02] - [01.03.02]
- Lisboa - Igreja das Mercês, capela de Nossa Senhora da Conceição > Hieróglifos: rosas [02] - [02.01]; árvore [05] -
[02.03]; girassol [06] - [01.2]; árvore [11] - [02.02]
- Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios > Hieróglifos: rosas [01.04.02] - [01.03.02]; árvore [01.02.01] -
[01.03.01]
- Portalegre - Sé, sacristia > Hieróglifos: rosas [02] - [01.03.02]; árvore [05] - [01.03.04]; girassol [06] - [01.03.03];
árvore [11] - [01.03.01]
- Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia  > Nascimento da Virgem [01.02.04] - [01.01.01]

Encomenda
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Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Fialho de, Estâncias d’Arte e de Saudade, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1921.
- AMENDOEIRA, Paula; FIGUEIREDO, Paula, “Ermida de Nossa Senhora da Cabeça”, n.º IPA PT040705210089, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997/2001.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da, Azulejaria Barroca em Évora – um inventário, Évora, Centro de
História da Arte da Universidade de Évora, 1999.
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século 
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- CORREIA, Vergílio, “O pintor António de Oliveira Bernardes”, Terra Portuguesa, ano 3, n.º 25-26, Lisboa, Agosto e
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1966.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa , 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDEIROS, José Filipe, Cónego, “A Senhora da Cabeça”, A Defesa, Outubro de 1960.
- PEREIRA, Gabriel, Estudos Eborenses, vol. I, 2ª ed., Évora, Edições Nazareth, 1947.
- SANTA MARIA, Agostinho, Frei, Santuario Mariano, e Historia das Image[n]s milagrosas de Nossa Senhora, e das
milagrosamente apparecidas, em graça dos Prègadores, & dos devotos da mesma Senhora..., vol. VI, Lisboa, na
Officina de Antonio Pedrozo Galrao, 1707-1723.
- SERRÃO, Vítor, Francisco Nunes Varela e as oficinas de pintura em Évora no século XVII, separata de A Cidade de
Évora, II série, n.º 3, 1998-1999, pp. 85-171.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Alguns azulejos de Évora”, A Cidade de Évora, n.º 5-10, vol.2, Évora, 1945, pp.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VASCONCELLOS, Joaquim de, “Azulejos Nacionaes”, Revista da Sociedade de Instrução do Porto, 3º ano, n.º 2,
1883, p. 78.
- VITERBO, Sousa, Notícia de alguns pintores portugueses e de outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte 
em Portugal, Lisboa, Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1903.
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Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça

Fotografias

01.01 - Capela-mor do lado do Evangelho 01.01.01 - Nascimento da Virgem

01.02.01 - Casamento da Virgem 01.03.04 - Emblema

02 - Arco triunfal 03 - Perspectiva da nave
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Évora - Igreja da Misericórdia

Datação

1715-1716
[Documentada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [ligação a MB] 
Pintor António de Oliveira Bernardes

Documentada
Azulejador Manuel Borges

António de Oliveira Bernardes [CÂMARA, 1999, pp. 58-60]

1702 - Na sequência do período de renovação associado ao Arcebispo Luís da Silva Teles (1692-1702) a Misericórdia
inicia a renovação dos seus espaços (MANGUCCI, 2008, p. 3); Construção da capela do Cristo Crucificado, com
embutidos marmóreos e retábulo de talha dourada. São conhecidos os intervenientes (MANGUCCI, 2008, p. 4)

7 de Dezembro de 1499 - Fundação da Misericórdia de Évora com sede na Capela de São Joãozinho
1522 - Adquirido o edifício do convento de São João da Providência pela Condessa de Pontével, D. Isabel de Mendonça
Século XVI, segunda metade - Pinturas murais hoje sob as telas, nas paredes da nave
1553 - Instalação da Misericórdia
1554 - Início dos trabalhos na Igreja, mas os restantes espaços prolongaram-se até ao século XVII com a conclusão das
salas do Consistório, da Secretaria e a da Casa do Despacho
1574 - Depois de alguma controvérsia são retomados os trabalhos da igreja
1593, 7 de Agosto  - Autorização para celebrar missa no altar-mor recém terminado

António de Oliveira Bernardes [MANGUCCI, 2008, p. 7 e ss.]
António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989 [9183], p. 50; IDEM,1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 224; IDEM, 2009, p.
128]
António de Oliveira Bernardes [PEREIRA, 1948, p. 94]
António de Oliveira Bernardes [QUEIRÓS, 1907, p. 256]
António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118-120]
António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 217]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1944, p. 48; IDEM, 1957, p. 10; IDEM, 1979, pp. 34 e 410-411]
António de Oliveira Bernardes [VASCONCELLOS, 1883, pp. 78-79]
Policarpo de Oliveira Bernardes [MANGUCCI, 2008, p. 8, sub-coro]
Teotónio dos Santos [CÂMARA, 1999, p. 59, rodapé com os emblemas]
Teotónio dos Santos [MANGUCCI, 2008, p. 8, rodapé com os emblemas]
Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 14; IDEM, 1981, p. 50; IDEM, 1993, p. 224, rodapé com os emblemas]
Teotónio dos Santos [SERRÃO, 2007, p. 74; IDEM, 2003, p. 217, rodapé com os emblemas]

1710 - Nova campanha sendo Provedor o Arcebispo D. Simão da Gama – substituição dos retábulos e frescos da nave
(MANGUCCI, 2008, p. 4)
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1710 - Retábulo-mor, dedicado a Nossa Senhora da Visitação, executado por Francisco da Silva (VALLECILLO 
TEODORO, 1996; MANGUCCI, 2008, p. 4) e molduras de talha dourada para as pinturas da nave
1714 - Pinturas realizadas por Francisco Lopes Mendes, de Évora (nesta data entrega a tela de Nossa Senhora da
Misericórdia para o retábulo-mor) que realiza depois as sete obras de misericórdia corporais para a nave
1716 - Data pintada junto à capela-mor
1728-1719 - Douramento da obra de talha São conhecidos os intervenientes (MANGUCCI, 2008, p. 8)
1737 - Cinco das sete telas representando as obras foram refeitas por José Xavier de Castro. Conserva-se dar de comer e
dar de beber (data na tela Remir os cativos)
1985-1986 - Restauro das telas e descoberta das pinturas murais
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Iconografia
00
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
02
  02.01
    02.01.01

    02.01.02

    02.01.03

    02.01.04

    02.01.05

    02.01.06

    02.01.07

    02.01.08

    02.01.09

  02.02
    02.02.01

    02.02.02

    02.02.03

    02.02.04

Sete obras de misericórdia espirituais
Sub-coro
Lado do Evangelho
São Paulo eremita
Emblema - ... lilia agri
Santo Antão eremita
Lado da Epístola
Santa Taís
Emblema - etuos estote parati
Santa Maria Egípciaca
Nave
Lado do Evangelho
Cartela inferior - arbustos cheios de folhas com inscrição superior EGENOS VESTIT, e inferior
em mau estado SVA PERDIS  PENDIS... NDI AVE
Cartela inferior – árvores envolvidas por trepadeiras com inscrição superior INNVPTAS IN
MATRIMONIVM  COLLOCAT NEPERICHITENTVR [casas as solteiras para não estarem em
perigo] e inferior CADANT NE FORTE MARITAT [casa-as para que não caiam] 
Expulsão dos vendilhões do Templo - CORRIGIRE PECCATVM  [ou Castigar com caridade os
que erram]
Citação bíblica em latim:  ET CVM FECISSET QVAZI / FLAGELVM OMNES / EIECIT DE
TEMPLO Joan 2 v.º 14 [Então, fazendo um chicote de cordas, expulsou-os a todos do templo” ]
Cartela inferior – árvores com inscrição superior VAGOS HOSPITIO EXCIPIT [recebe os
vagabundos como hóspedes], e inferior HOSPITA CVNTOS EXCIPIT ERRANTES [acolhe com
hospitalidade todos os viajantes ou perdidos no caminho]
Cartela inferior – romã com inscrição superior MISERICORS IN OMNES [misericordioso para 
com todos] e inferior NULLI SVA MVNERA CLAVDIT [a ninguém nega os seus préstimos]
Ressurreição de Lázaro - CONSOLARE AFLICTVM [Consolar os tristes e os desconsolados]
Citação bíblica em latim: RESVRGIT FRATER SWS  Joan ii v.º 21 [na realidade é o v. 23] 
[Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará.» ]
Cartela inferior – jardim com inscrição superior CHARITATEM ERGA INFIRMOS EXERCET
[exerce a caridade com os enfermos] e inferior VIRES LANGVENTIBVS ADDIT [fortalece os
débeis]
Pai Nosso - DOCERE IGNORANTEM [Ensinar os simples]
Citação bíblica em latim: SIC ERGO VOS ORABITIS / PATER NOSTER QVI EST IN CAE/LIS 
Math 6 vº 9 [ “Rezai pois, assim: «Pai nosso, que estás no Céu, santificado seja o teu nome»”]
CONCILIO JUVARE INDIGENTEM [Dar bom conselho a quem o pede]
Citação bíblica em latim: VADE VENDE QUAE HABES / ET DA PAVPERIBVS  Math 19 vº 21
Lado da Epístola
Cartela inferior – sol e estrela com inscrição superior PAVPERVM FVNERA OBIT [encarrega-se
dos funerais dos pobres] e inferior FVNERAT EXTINCTVM HIS FACIBVS [enterra-o com
tochas ou luzes]
SERRE PACIENTER INJUTIAS [sofrer as injúrias com paciência]
Citação bíblica em latim:  SCANDILISABANT / IN ILLO ET DICEBAT / LLIS IESUS NON / 
EST PROPHETA / SINE HONORE NISE /  IN PATRIA SVA  S. Marc 6 v. 4,  [ “«Um profeta só é 
desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa.»” ]
Pecadora em casa de Simeão lava pés a Jesus - REMITERE OFFESSAM [perdoar a quem nos
errou]
Citação bíblica em latim:  REMITVNTVR TIBI PECCATA Luc. 7 vº 49 [na realidade é Lc 7, 48] 
[ “«Os teus pecados estão perdoados»”]
Jesus em oração ao Pai depois da Última Ceia  - ORARE PROVIVIS ET DEFUNTIS  [rogar a
Deus pelos vivos e pelos mortos]
Citação bíblica em latim:  PATER SANCTE SERVA  E OS QVOS DEDISTI MIHI  / VOLO VT 
VIDEANT CLARITATEM MEAM  Joanes xi vº 11 et 24 [na realidade é Jo 17, 24] [ “Pai, quero 
que onde Eu estiver estejam também comigo aqueles que Tu me confiaste, para que contemplem
a minha glória, a glória que me deste, por me teres amado antes da criação do mundo” ]
Parábola do jovem rico - CONCILIO JUVARE INDIGENTEM  [Dar bom conselho a quem o
pede]
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  02.03
    02.03.01

    02.03.02

    02.03.03

    02.03.04

Citação bíblica em latim: VADE VENDE QUAE HABES / ET DA PAVPERIBVS  Math 19 vº 21
Supedâneo do altar-mor
Boticário na sua botica
FVNCTIONES MISERICORDIA (E) [deveres da Misericórdia]
CAVSAS MILLE SALVTIS HASET [deveria ser habet  [tem mil maneiras de curar]
Uma mão sai de uma nuvem e rega, com um jarro, uma planta
CLAVSIS ALIMEN... MINISTRAT [alimenta os encarcerados]
[O mau estado dos azulejos dificulta muito a leitura e a tradução da primeira] … CIRE
DETENTOS E OSINIS FOVET [GUERREIRO, 1979 propõe promove socorrer os detidos com
esmolas]
Uma árvore podada e com enxertos nos ramos
EXPOSITOS NVTRIT [alimenta os expostos ou abandonados]
FAETVS ALIENOS SVMIT ALENDOS [encarrega-te de alimentar os filhos dos outros]
Palmeira no chão com o tronco preso entre pedras
LANGVIDOS IN XENODOCHIVM BAIVLAT [em seus braços leva os enfermos ao hospital]
HOC VILI PONDERE CRESCIT  [engorda-o com o seu pouco peso]

 414



Évora - Igreja da Misericórdia

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
As paredes da nave da igreja encontram-se divididas em três registos: um rodapé de azulejo com emblemas, painéis de
azulejo com cenas figurativas e telas enquadradas por molduras de talha dourada. A cada painel de azulejo com a
representação das obras de misericórdia espirituais correspondem, no rodapé, dois emblemas e, superiormente, uma
tela, sendo que em ambos os suportes estão figuradas obras corporais. 

As cenas são envoltas por uma moldura de anjos, aletas, flores e enrolamentos vegetalistas, e separadas por pilastras,
com fuste preenchido por enrolamentos de acantos e remate em capitel jónico, que têm continuidade na talha dourada do
registo superior. Ao centro da moldura superior, uma fita segura por dois meninos (com as pernas metidas nos
enrolamentos) indica, em latim, qual a obra representada. Já integrada na cena surge nova inscrição latina, também 
suportada por anjos, com a transcrição de uma passagem da Bíblia, em letras maiúsculas e, em minúsculas, o Evangelho
de onde foi retirada. A localização desta última é bastante variada, adaptando-se à organização interna de cada cena.

Por sua vez, o rodapé exibe uma cartela central, envolta por volutas e uma grinalda, com um anjo de cada lado, sentado
numa voluta. Duas frases em latim complementam o sentido das figurações representadas nas cartelas, uma no seu
interior e outra sob a máscara inferior. As pilastras são suportadas por plinto com face decorada por motivos vegetalistas
e sobrepujado por friso dentado.

As sete obras espirituais encontram-se divididas: quatro do lado do Evangelho e três do lado da Epístola. Trata-se de
episódios bíblicos do Novo Testamento, todos eles referentes à vida de Jesus e baseados nos textos dos quatro
Evangelistas.

A ordem pela qual as obras se distribuem no espaço é a mesma que se encontra no Memorial dos Pecados, de Garcia de
Resende, com data de 1521; na obra de um anónimo franciscano intitulada Manual de Confessores e Penitentes, de
1549; na obra do jesuíta Marcos Jorge, de 1561, Doutrina christam ordenada a maneira de dialogo, pera ensinar os
mininos, pello P. Marcos Jorge ; no Baculo Pastoral de Flores e Exemplos, colhidos de varia & authentica historia 
espiritual sobre a Doutrina Christã, da autoria de Francisco Saraiva de Souza, em 1624, na Excellencias da
Misericordia e Fructos de Esmolla, de frei Luís da Apresentação, com data de 1625, e na Alma instuída na doutrina e
vida christã  do Padre Manoel Fernandes, escrita em 1688-1699. A primeira obra, dar bom conselho, encontra-se do lado
do Evangelho, na zona correspondente à capela-mor e, por isso mesmo sem rodapé. A leitura prossegue ao longo da
nave, no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio, passando para o lado da Epístola e terminando antes da capela de
Cristo Crucificado.

As telas do registo superior seguem, também elas, o enunciado presente nos livros mencionados. Não se conhece o nível
de influência de qualquer destes textos, mas não deixa de ser interessante verificar que, nas duas pinturas que ainda se
conservam da autoria de Francisco Lopes, os temas são inspirados no Antigo Testamento e constituem, precisamente, os
primeiros e únicos exemplos bíblicos que o jesuíta Manoel Fernandes apresenta ao abordar a misericórdia de Nossa
Senhora. As dificuldades de identificar as restantes cenas e a incerteza relativamente à sua fidelidade ao programa
original, impedem que se confirme a utilização, de facto, desta fonte escrita para a concepção do plano referente às
obras de misericórdia.

Quanto aos temas do rodapé parece muito difícil, senão impossível, estabelecer uma ligação deste género com as
representações superiores, pois estes foram certamente retirados de um livro de emblemas, não identificado até ao 
momento (GARCÍA ARRANZ , 2004, p. 365 e ss.).

As portas e os outros acidentes arquitectónicos são integrados na composição azulejar através de pilastras e
entablamentos que os envolvem, e que são decorados por grinaldas e putti. Do lado do Evangelho, sobre uma porta, e
numa pequena cartela ladeada por putti, encontra-se pintada a palavra ANNO, enquanto do lado oposto figura de ano da
execução dos azulejos: 1716. Interessante é a solução encontrada para a área do púlpito, com o pintor a optar por 
substituir a pilastra desenhada por este elemento de mármore, e escolhendo para cercadura um motivo de putti e
grinaldas que parece desenhar uma espiral.

Nos painéis, importa destacar que Jesus se encontra, quase sempre, no centro da composição, dividindo o espaço e
isolando figuras. Na generalidade, todo o conjunto é caracterizado pela utilização de linhas diagonais, como factores de
estruturação e dinamismo das cenas.

Para além do corpo da igreja, também o sub-coro apresenta painéis de azulejo, mas alusivos a santos eremitas. Mais
dinâmicos e barrocos, estes painéis ocupam a totalidade das paredes, que delimitam através  de pilastras com anjos,
flores e frutos, assentes sobre consolas suportadas por figuras masculinas seminuas e magras e sobrepujadas por dupla
voluta. As cartelas com o emblema encontram-se sobre o painel figurativo, que não exibe qualquer moldura,
monumentalizando a zona da porta. Esta, presente em cada um dos painéis, é contornada e integrada através de uma
arquitectura fingida.

Analisando o conjunto dos azulejos presentes neste espaço, as diferenças entre a pintura dos painéis tornam-se muito
evidentes. Todavia, e para além das distinções já assinaladas entre o sub-coro, a nave e as cartelas, a verdade é quem
uma observação atenta revela que existem diferenças bem evidentes entre os painéis representando obras de
misericórdia. Assim, no sub-coro, o azul é mais forte, recorrendo ao contorno e marcando as sombras e volumes com 
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pinceladas paralelas. As cartelas e as próprias barras são muito contornadas e de desenho mais rígido. Nos painéis
figurativos, o recurso ao contorno fino é uma constante, mesmo nos rostos, mais desenhados do que pintados, em azuis
suaves e de boa gradação. Determinados painéis sugerem maiores dificuldades de realização [02.01.06] enquanto outros
se destacam claramente dos restantes pela pintura em mancha, quase sem contorno e pela expressividade de muitos
rostos [02.01.3].

Os documentos existentes sobre a contratação do entalhador e azulejador revelam que o programa artístico da igreja da
Misericórdia de Évora foi concebido como uma obra de arte total, na qual todos os elementos, mesmo os mais ínfimos,
foram planeados de forma a ocupar o seu lugar num discurso global, e com vários níveis de leitura, sobre a virtude da
Misericórdia.

A estruturação do espaço coube certamente aos encomendadores, mas foi primeiro desenhada pelo entalhador, que
condicionou toda a campanha azulejar. Em todo o caso, e como Francisco Silva e António de Oliveira Bernardes já
haviam trabalhado juntos pelo menos na igreja de Nossa Senhora dos Prazeres de Beja, não é de estranhar que possam 
ter acertado entre si os pormenores de concordância entre a talha e o azulejo.

Ao entrar no templo, o crente é imediatamente confrontado com o exemplo dos quatro santos eremitas, cuja mensagem
apela à confiança na Providência, ao arrependimento e à preparação para a morte. Depois, abre-se o imponente espaço
da nave, com as paredes totalmente revestidas por talha e azulejo alusivas às obras de misericórdia, ou seja, o
fundamento ideológico da confraria. Admitindo que a ordem destas obras é paralela aos textos anteriormente 
mencionados, o fiel entra a meio de um ciclo que tem início na capela-mor do lado do Evangelho, e que se desenvolve
ao longo da nave até chegar mais ou menos ao mesmo ponto, do lado da Epístola. Ao encontrar-se na nave, virado para
o altar-mor ou para o púlpito, o crente lê sempre as obras da direita para a esquerda, ou seja, ao contrário da forma de
leitura ocidental. Mesmo aceitando que o conjunto foi pensado para ser observado a partir do cadeiral dos mesários, as
dificuldades de leitura permanecem as mesmas. Assim, a única justificação encontrada, prende-se com o retábulo-mor, 
entendido como ponto culminante de todo o programa iconográfico, em torno do qual se desenvolvem os dois ciclos de
obras espirituais e corporais, e para onde convergem os sentidos de Misericórdia representados ao longo da nave,
expressos supremamente pela Visitação e pela Virgem do Manto (para uma leitura mais pormenorizada consultar
CARVALHO, 2007).

Características Particulares

Encomenda
O primeiro documento citado a propósito da pintura deixa em aberto a possibilidade de já conter uma referência ao
revestimento azulejar. É dúbia a frase do Acórdão da Mesa, ordenando que “(...) se mandasse apainelar a igreja e se 
pintasse em os sette / quadros, as sette obras de Misericordia corporaes (...)”, pois levanta a hipótese da expressão
“apainelar” ser referente aos azulejos e não às pinturas em tela, para as quais são depois definidas as condições da sua
execução (GUERREIRO, 1979, p. 54). A crer nesta suposição, a encomenda dos azulejos recuaria para Dezembro de
1714, ou seja, nove meses antes do contrato celebrado a 21 de Setembro de 1715, entre a Misericórdia e o azulejador
Manuel Borges.  Este contrato (ADE, Contrato que fazem os Irmãos da misericordia desta cidade com Manuel Borges
morador em Lisboa so/bre o azoleiio da Igreia, Tabelião Manuel Pinheiro de Carvalho 1715-1716, Livro 1130, fls. 2 v.º
a 4.), que já havia sido referido por Gabriel Pereira (1948, p. 95), por Túlio Espanca (1984-85, pp. 114-115) e
identificado por Vítor Serrão foi, mais recentemente, transcrito por Celso Mangucci (2002).

Neste documento a Mesa definiu a área a azulejar, os motivos que pretendia ver pintados, parte dos quais deveriam 
obedecer a um traçado previamente definido pela Misericórdia, a qualidade do azulejo, e as condições quer do
pagamento a efectuar a Manuel Borges, quer das expensas relativas a materiais quer ainda de outras pessoas envolvidas
no assentamento da obra: “m[an]/dar azuligar a Igreia e Coro desta Caza para o que estavam aSer/tados com o dito
Manuel Borges a que azuliasse Repartin/do o azuleiio em Sete paSos das obras espirituais da mizericord[ia]/ com
varios emblemas por baxo dos ditos paSos de que Se Lhe dara/ um papel declarandoSe os paSos e emblemas em hum
digo/ Emblemas em que sera aSignado pello Thezoureiro desta me/za o qual mostrara depois do dito azoleiio aSintado
na Igreia pa/ra ver se esta feito na forma do estrato que se lhe der asignado/ pello dito Thezoureiro e o dito azuleiio
Sera do mais fino e me/lhor que ouver feito no tempo presente nos templos da Corte e/ se lhe da por cada milheiro que
asentar quarenta mil Reis livre/ de todos os Custos despzas e comducois que o mesmo fizer des/de a ora que estiver
feito e pintado athe chegar a esta caza e/por quanto todas as ditas despezas sam por conta desta meza e as despe/zas
miudas e despachos de tudo o mais neSecario para se Comdu/zir o dito azuleiio athe  aldeia gualegua sera feita esta
Com/duçam pello dito Manoel Borges e tudo lhe sera paguo pello The/zoureiro desta meza ao dito Manoel Borges”
(MANGUCCI, 2002 e 2008, p. 16).

Os temas dos painéis foram respeitados, tal como os dos emblemas, cujo desenho foi fornecido ou, pelo menos,
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Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0003
B-V-R-aa/+-0006
B-H-R-aa/+-0007
B-V-R-arq/+-0004

Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia
B-V-R-fl-0005
R-0029

Obras Relacionadas

conferido pelo Tesoureiro, à época o sargento-mor, Manuel Duarte de Oliveira. Quanto aos pagamentos
complementares há muitos registos de gastos com pedreiros, serventes, cal, areia, entre outros (ADE, Santa Casa da
Misericórdia de Évora, Foros da Casa 1715 para 1716 (1363)). Sobre o transporte dos azulejos ficamos a saber que
atravessaram o rio Tejo em Aldeia Galega, seguindo depois por terra. Os prazos estabelecidos eram, também eles, muito
rigorosos: o coro deveria estar concluído no dia da Visitação de Santa Isabel, a 2 de Julho, enquanto a nave, por ser um
trabalho mais vasto, podia prolongar-se até à Quaresma. A necessidade do cumprimento do acordado é bem evidente na
expressão com que se reforça a ideia: “não havendo Emvernada/ que o Impeça” . Não se sabe o valor total entregue a 
Manuel Borges, mas apenas que a Mesa se comprometeu a pagar quarenta mil réis por milheiro, sendo que há um 
registo referente ao pagamento de metade da obra do azulejo, antes do dia de Santa Isabel, que deverá corresponder ao
coro: “Despendeo com Manuel Borgez / Me (Metade) da obra do Azolejo por / conta do que  pos na Igreja na / forma
da sua escriptura que  se / fez trezentos e dezasseis mil reis    -- 316 000 rs” (ADE, Santa Casa da Misericórdia de
Évora, Foros da Casa 1715 para 1716 (1363), fl. 69).

Os restantes azulejos foram realizados no ano seguinte, encontrando-se pintada, junto à capela-mor, a data de 1716.

Manuel Borges, azulejador morador na cidade de Lisboa, às Janelas Verdes, como refere o documento, trabalhou
preferencialmente com a oficina dos Oliveira Bernardes, a quem o conjunto de Évora tem vindo a ser atribuído.
Observando as diferenças entre os azulejos da igreja de Évora, e com os conhecimentos actuais sobre a orgânica de uma
oficina de azulejo do século XVIII, os investigadores têm optado por atribuir os painéis com a figuração das obras de
Misericórdia a António de Oliveira Bernardes, o rodapé com os emblemas a Teotónio dos Santos, discípulo dos 
Bernardes entre 1707 e 1711, e o sub-coro a Policarpo de Oliveira Bernardes.

Fica por esclarecer quem, e quando, teria executado os painéis da parede fundeira da igreja, já rococós e com certeza
aplicados na segunda metade do século XVIII.

De acordo com Sousa Viterbo, a mesa teria ficado tão satisfeita com o resultado final da campanha azulejar que
gratificou Manuel Borges com duas dúzias de queijos no valor de quatro mil e oitocentos réis, em Maio de 1716
(VITERBO , 1903, p. 38). 
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da igreja
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Évora - Igreja da Misericórdia

Fotografias

01.01 - Sub-coro 01.02.01 - Santa Taís

02.01.03- Pormenor da expulsão dos vendilhões do Templo 
[Castigar com caridade os que erram]

02.01.08 - Pai Nosso [Ensinar os simples]

02.02.04 - Parábola do jovem rico [Dar bom conselho a quem o 
pede]

02.03.02 - Emblema
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Fontes gráficas

01.02.03 - Santa Maria Egípciaca
Gravura de Boetius Adam Bolswert [ALMEIDA, 2005]
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Évora - Igreja das Mercês, sacristia [Museu de Évora]

Datação

1730, c. de
[CÂMARA, 1999, p. 53]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
À época a que visitámos a igreja, encontrava-se aqui instalado o depósito do Museu de Évora, então em obras de
remodelação, tendo a sacristia sido usada para armazenar as peças de dimensão mais reduzida. Como tal, todas as
paredes estavam ocupadas por estantes, o que impossibilitou uma correcta apreciação do programa iconográfico. Ficou-
nos a ideia do tema genérico, episódios da Paixão de Cristo, e alguns pormenores que nos permitem avaliar a pintura.

Os painéis apresentam uma barra de volutas com flores, enrolamentos de acanto e anjos. A pintura recorre a uma linha
de contorno forte, com pinceladas marcadas e nem sempre homogéneas, revelando algum dinamismo. São muitas vezes
pingadas e densas nas zonas mais escuras. Os rostos são pormenorizados e desenhados. Em zonas de maior agitação e
aglomeração de figuras, a pincelada em mancha parece sobrepôr-se ao traço.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Belas - Quinta do Bonjardim, capela [NÃO VISITADA] > Cenas da Paixão de Cristo
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela lateral > Cenas da Paixão de Cristo

Encomenda

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 79; IDEM, 1993, p. 224]

Século XV - Fundação do convento de agostinhos
1670 - Aquisição do espaço
1690 - Conclusão do convento

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 216]
Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 224, cercaduras e rodapés]

Iconografia
00 Cenas da Paixão de Cristo
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Évora - Igreja das Mercês, sacristia [Museu de Évora]

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0005
B-H-R-ea/+-0037

- Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, coro baixo  > Cenas da Paixão de Cristo

Bibliografia específica
- BRANCO, Manuel; GIEBELS, Daniel, “Igreja e antigo Convento de Nossa Senhora das Mercês / Museu de Artes
Decorativas”, n.º IPA PT040705210063, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do
Património Arquitectónico [IPA], 1993/2006. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da, Azulejaria Barroca em Évora – um inventário, Évora, Centro de
História da Arte da Universidade de Évora, 1999.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Fotografias
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Évora - Igreja de São Francisco, capela da Ordem Terceira

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- BRANCO, Manuel; GORDALINA, Rosário; PAGARÁ, Ana; ALBARDEIRO, António, act.; MATOS, João, act., 
“Igreja de São Francisco / Igreja do extinto Convento de São Francisco”, n.º IPA PT040705210017, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/1997/2001/2002.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Teotónio dos Santos

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 413]
Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 53; IDEM, 1993, p. 230]

Iconografia
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Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento

Datação

1696-1699
[MECO, 1979 a), p. 118]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [02.02]
Gabriel barco fez /  na era de 1699 [?] [...] / / [...] qua [...] / esta

Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [ESPANCA, 1966, p. 267]

1699
[Datada [?]]

1302 - Existência comprovada da igreja (ESPANCA, 1966, p. 267)
Século XVI, meados - Remodelação arquitectónica
1554, c. de - Fundação da Confraria do Santíssimo Sacramento
Século XVII, meados - Azulejos maneiristas na igreja
1691 - Tecto datado da nave da igreja
1693 - Coro, já sem pintura mural

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 118; IDEM, 1979 b), p. 65; IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216; MECO,
2009, p. 126]
Gabriel del Barco [SANTOS, 1957, p. 113]
Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 124]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1944, p.; IDEM, 1979, p. 24 e 413]
Gabriel del Barco [SMITH, 1970, p. 51]
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Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A sala da confraria do Santíssimo Sacramento, na igreja de São Mamede, apresenta um conjunto de painéis de azulejo
distribuídos pelas paredes laterais e pela parede fundeira, que se organizam em dois registos, claramente distintos. No
inferior, os painéis são rematados superior e inferiormente por barras de enrolamentos de acanto, com uma cartela
elíptica ao centro. As barras verticais são ocupadas por colunas salomónicas decoradas por parras, que terminam em
capitéis com folhas de acanto. No canto inferior a base exibe uma máscara e, no superior, uma voluta.

O registo superior é dominado por cercadura de arcos e folhas de acanto (com duplas volutas nas extremidades), sobre a
qual assentam as barras verticais compostas por uma cabeça de animal marinho cuja cauda envolve a figura humana que
se senta sobre a referida cabeça, levantando uma das mãos e segurando o panejamento da figura superior, por entre
festões de frutas e flores. Esta, de seios à vista e em jeito de cariátide, levanta as mãos sobre a cabeça para agarrar o
festão que se desenvolve na barra horizontal superior. Nos painéis figurativos, esta é definida, para além dos festões, por
cabeças de animal marinho a ladear uma concha central. Nos vãos da porta de entrada os azulejos exibem festões de
flores e frutos unidos por uma fita presa superiormente num laço.

A pintura é marcada por um contorno forte, com pincelada riscada na definição dos volumes e um azul muito diluído
nas áreas mais afastadas. Os rostos são rudes e de desenho sumário, mas a sensação de movimento é muito intensa,
criando grande dinamismo também acentuado pelos gestos. 

No registo inferior observam-se cenas da parábola do filho pródigo, com dois episódios juntos no mesmo painel do lado 
da Epístola. Na parede fundeira, os painéis exibem duas virtudes, a Caridade e a Fé. Sobre estas, duas cenas do ciclo de 
Moisés e, nas paredes laterais, duas alegorias ao Santíssimo Sacramento, ou seja, à invocação da confraria. Do lado da
Epístola, esta alegoria é ladeada por duas janelas fingidas que criam uma simetria espacial com as verdadeiras que se
abrem do lado oposto.

O painel do lado da Epístola mostra a Igreja sentada, com uma cruz na mão direita e a hóstia sagrada na direita,
exibindo-a. Não está sentada num carro triunfal, mas num trono assente sobre nuvens. No chão, sob aquela, observa-se
uma figura a ser esmagada. De joelhos e de costas para o observador surge uma figura feminina ajoelhada e, mais atrás,
observam-se outras duas. À frente, um soldado e um anjo, este com uma filactera: PRESTE FIDE SVPLE(MENTV) ...
TV SENSVINE  FE... TV.... Trata-se, certamente, do triunfo da Igreja sobre um dos seus inimigos.

Em frente, um outro painel revela a Igreja num trono muito semelhante ao anterior, segurando, com uma das mãos, um
ostensório. Exibe, no peito, um sol raiado e ostenta a coroa pontifícia. As figuras que rodeiam este trono assente sobre
nuvens, apresentam vários símbolos: um ganso, uma âncora, uma cruz, três espigas e uma filactera com a inscrição:
TANTVM Ergo SACRA MENTVM. Mais acima, no canto superior esquerdo, um anjo transporta duas chaves, símbolo da 
Igreja de Roma.

Muito embora seja difícil identificar os triunfos, um tema muito popular depois de Trento, habitualmente baseado no
programa executado por Rubens para as Descalzas Reales de Madrid em 1625 e 1628, parece indiscutível que ambos os
painéis representam alegorias ao Santíssimo Sacramento, reflectindo uma encomenda muito específica da confraria que
tinha nesta sala a sua sede.

As transcrições latinas reforçam o sentido pois são versos de um hino medieval escrito por São Tomás de Aquino
intitulado Pange Lingua, e muito cantado nas celebrações de louvor ao Santíssimo Sacramento:
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui;

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 O regresso do filho pródigo
  01.02 Alegoria ao Santíssimo Sacramento

TANTVM Ergo SACRA MENTVM
02 Lado da Epístola
  02.01 O filho pródigo comendo com os porcos | A despedida do filho pródigo
  02.02 A despedida do filho pródigo
  02.03 Alegoria ao Santíssimo Sacramento

PRESTE FIDE SVPLE(MENTV) ... TV SENSVINE  FE... TV...
03 Parede fundeira
  03.01 Caridade
  03.02 Fé
  03.03 Moisés e a água no deserto
  03.04 Moisés e a Serpente de Bronze
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Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento

Et antiquum documentum
Novo cedat ritui;
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio;
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amén.

Infelizmente, não foi ainda possível identificar as gravuras que estiveram na origem destas composições, ao contrário do
que acontece para as representações do filho pródigo, executadas por Pietro Testa.

O programa de exaltação do Santíssimo encontra paralelo no tecto pintado, com um quadro central representando a
Hóstia Sagrada adorada por anjos, a que se reúnem cartelas com inscrições alusivas ao mesmo tema e as virtudes
agrupadas, duas de cada um dos lados: a Justiça e a Prudência; aTemperança e a Fortaleza.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0038
B-V-R-arq/+-0005

Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios
B-V-R-f-0014
B-H-R-an/+-0003

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Capitel dórico, antecedido por folhas de acanto e remate em flor central [02]
- Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios > [01.03] - colunas com folhas de videira e uvas; capitel dórico,
antecedido por folhas de acanto e remate em flor central
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Festões de flores e frutos
pendentes de argolas e laços
- Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o jantar dos enfermos, Museu do Hospital
Termal das Caldas da Rainha > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Évora - Igreja de São Tiago > Episódios representando o Filho Pródigo e Moisés - [01.02, 01.06, 01.07, 02.02 e 02.06] 
-[01.01 e 02.01]; [03.01 e 03.02] - [03.03 e 03.04]; vieira [SIMÕES, 1944, mas é diferente]
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços 
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça] > Colunas torsas com folhas de videira
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Festões de flores e frutos pendentes de argolas
e laços; Conjunto de cariátide / sereia com cauda a envolver figura sentada em cabeça de golfinho

Encomenda

Bibliografia específica
- AMENDOEIRA, Paula; CRUZ, Paula, “Igreja de São Mamede”, n.º IPA PT040705070101, Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1998/2005. URL: www.monumentos.
pt, consultado em Outubro de 2009.
- CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da, Azulejaria Barroca em Évora – um inventário, Évora, Centro de
História da Arte da Universidade de Évora, 1999.
- DACOS, Nicole; SERRÃO, Vítor, “Do grotesco ao brutesco As artes ornamentais e o fantástico em Portugal (séculos
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XVI a XVIII)”, Portugal e a Flandres Visões da Europa (1550-1680), Lisboa, IPPC, 1992, pp. 37-53.
- ESPANCA. Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Concelho de Évora, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 
1966.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor, Francisco Nunes Varela e as oficinas de pintura em Évora no século XVII, separata de A Cidade de
Évora, II série, n.º 3, 1998-1999, pp. 85-171.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Alguns azulejos de Évora”, A Cidade de Évora, n.º 5-10, vol.2, Évora, 1945, pp.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.

429



Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola

03 - Alçado da parede fundeira
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Fotografias

00 - Perspectiva da sala 01.02 - Alegoria ao Santíssimo Sacramento

02.02 - Alegoria ao Santíssimo Sacramento 03.01 - Caridade

03.02 - Fé 03.03 - Moisés e a água no deserto
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Fontes gráficas

The Illustrated Bartsch, Vol. 45 [ARTstor]

01.01 - O regresso do filho pródigo
Gravura de Pietro Testa, 1644-1650

The Illustrated Bartsch, Vol. 45 [ARTstor]

02.01 - O filho pródigo comendo com os porcos
Gravura de Pietro Testa, 1644-1650

The Illustrated Bartsch, Vol. 45 [ARTstor]

02.02 - A despedida do filho pródigo
Gravura de Pietro Testa, 1644-1650
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Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento

Fontes gráficas

N.º 36 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

03.04 - Moisés e a Serpente de Bronze
Gravura de Jean Lepautre
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Évora - Igreja de São Tiago

Datação

1699
[Datada - 01.02]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [01.02]
Gabriel del / Barco F. / 1699

Pintor Gabriel del Barco

1700
[Obra datada com inscrição nos arcos de suporte do coro [03.01 e 03.02]:
ESTA OBRA / DE AZOLEJO SE / FES DESMOLAS / QVE DERAM OS / DEVOTOS FREGVEZES + 1700]

1681 - Início da campanha decorativa

1302, 13 de Junho - É o mais antigo documento conhecido sobre a Igreja
1550 - Ampliação e cobertura de abóbada
1680-1683 - Grande campanha de obras durante o priorado de Cristovão Soares de Albergaria

1700 - Pintura da parede do fundo do coro
1730 - Azulejos da entrada já da época da Grande Produção
c.1700 - Retábulo-mor de talha barroca
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Évora - Igreja de São Tiago

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
  01.06
  01.07
  01.08
  01.09
  01.10
  01.11
  01.12
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
  02.07
  02.08
  02.09
  02.10
  02.11
03
  03.01
  03.02

Lado do Evangelho
Isaac ajoelhado perante o altar [?]
O regresso do filho pródigo
Jesus e a samaritana
[cartela com atributo não identificado]
Abraão levanta a espada e é detido pelo anjo [sacríficio de Abraão]
O filho pródigo vivendo entre os porcos
O filho pródigo
Unção de Maria Madalena
Cartela com atributo - casa
Anjo
Pesca milagrosa
Cartela com atributo - cacho de uvas
Lado da Epístola
Dois anjos ordenam a Abraão o sacrifício de Isaac
A partida do filho pródigo
Zaqueu
[cartela com atributo não identificado]
Isaac carrega lenha para o seu sacrifício
O filho pródigo em casa das cortesãs
A cura do paralítico
Cartela com atributo - ramo de espigas
Anjo com rosas
Ressurreição de Lázaro
Cartela com atributo - colmeia
Arco do coro
Moisés faz brotar água do rochedo
Moisés e a serpente de bronze
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Évora - Igreja de São Tiago

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A igreja de São Tiago de Évora desenvolve-se em planta rectangular coberta por abóbada de canhão com quatro tramos,
que seccionam também os panos murários. Estes, são integralmente revestidos por painéis de azulejo que se dividem em 
quatro registos, com excepção do tramo inicial coincidente com a entrada e a passagem para o coro alto, rasgados por 
arcos de volta perfeita.

A guarnição consiste na aplicação de cercadura com uma sucessão de folhas de acanto afrontadas a delimitar cada um
dos tramos e, a envolver e a separar os quadros, uma barra de enrolamentos de acanto e outra cercadura, identificada por
Santos Simões como a C-84. Ao centro das barras horizontais destaca-se uma concha e, já no último registo, esta é
substituída por uma voluta em perspectiva, que  funciona como pedra de fecho do arco.

A cada registo corresponde um tema ou um ciclo. No inferior, um rectngulo alongado, representam-se as várias cenas do
sacrifício de Abraão e Isaac [01.01, 01.05, 02.01 e 02.05]. O registo seguinte mantém o mesmo formato, ainda que mais
alto, mas com a parábola do filho pródigo [01.02, 01.06, 01.07, 02.02 e 02.06]. De maiores dimensões que os anteriores,
e com uma cenografia muito mais grandiosa e imponente, surgem vários episódios da vida de Jesus, que se dividem
entre os milagres e o perdão dos pecadores [01.03, 01.08, 01.11, 02.03, 02.07 e 02.10]. Embora limitado pelos mesmos
motivos dos restantes painéis, estes desenvolvem uma estrutura arquitectónica que enquadra, ao centro, uma cartela
polilobada onde se representa o episódio bíblico em causa. Assim, e sobre amplas volutas laterais, onde se ajoelham os
anjinhos que seguram a cartela, projectam-se outras volutas sobre as quais se sentam, de perna cruzada, as figuras
masculinas em jeito de atlantes que suportam, com as mãos sobre a cabeça, a voluta de remate da pilastra onde se
encostam. O entablamento que se segue, em perspectiva e complementado por outro mais atrás, dá origem a uma dupla
voluta com decoração de acanto que segue o mesmo esquema, sendo a composição rematada por entablamento, apenas
interrompido ao centro pela cartela que coroa a de maiores dimensões, segura por um anjo de cada lado. Desta, pendem
festões que invadem a cena figurativa. A cartela central apoia-se ainda numa base com reserva elíptica à frente. Por fim,
o último registo é dominado por painéis de remate semicircular, que acompanham a arquitectura, e onde se exibem, ao
centro, cartelas com atributos ou símbolos de Cristo, entre os quais apenas foi possível identificar^v. Estas, com volutas,
são ladeadas por flores e por um anjo de cada lado.

Na zona da abertura dos arcos, nunca simétricos em relação ao tramo, surge um painel com um dos lados semicircular,
de forma a acompanhar o arco. O mesmo acontece já na arcada de acesso ao subcoro, com os painéis a respeitar a
arquitectura.

A pintura destaca-se pela mancha que caracteriza algumas das figuras a par de uma pincelada paralela, por vezes de
dimensão reduzida, revelando algum nervosismo de execução. A perspectiva é muito deficiente (veja-se a cesta de
peixe, no painel da Pesca milagrosa [01.11] que parece cair), tal como a escala das figuras entre si. Estas são
caracterizadas de forma rude e áspera, com pouco pormenor, em particular no que diz respeito aos episódios da vida de
Cristo e respectivas guarnições.

Os atlantes que se observam nos enquadramentos são maioritariamente velhos, com barbas, mas surgem também figuras
mais jovens, principalmente do lado da Epístola onde se verifica esta complementaridade entre novo e velho em todos
os conjuntos. Do lado do Evangelho, apenas o tramo mais próximo do coro apresenta esta característica. Por outro lado,
as pernas de todos eles estão orientadas para o exterior da composição, tal como o tronco, mas o olhar inverte-se, por
vezes, dirigindo-se na direcção da cena representada. Não se consegue, todavia, estabelecer uma constante nem, por isso
mesmo, perceber se estas diferenças foram intencionais e relacionadas com a deslocação do observador no templo.

A leitura dos painéis no espaço é perceptível através dos ciclos figurativos, como a história do sacrifício de Abraão, com
início junto à porta de entrada, do lado da Epístola e fazendo um círculo até ao lado oposto, enquanto a parábola do filho
pródigo conhece o episódio inicial no mesmo local, mas continua desse lado, cruzando para o lado da Epístola junto ao
coro e terminando em frente da porta. Não parece haver, também neste aspecto, uma lógica clara e linear de leitura.

Esta deveria ser articulada com a pintura das pilastras, das arcadas e de outros elementos arquitectónicos e com o tecto,
onde se destaca a representação das Virtudes e as transcrições de versículos bíblicos, a par de motivos vegetalistas
comuns a outros elementos pintados sobre azulejo. A zona mais antiga está data de 1681 (ESPANCA, 1966, p. 26),
encontrando-se atribuída a Lourenço Nunes Varela (SERRÃO, 1992, p. 48; IDEM, 1998-1999, p. 152; IDEM, 1999, p.
296; IDEM, 2003, p. 248; IDEM, 2007, p. 75). Gabriel del Barco, autor do revestimento azulejar, é apontado por José
Meco como possível autor desta obra (MECO, 1979 a), p. 120).

Uma referência final para a adaptação das gravuras, pois todas respeitam integralmente o desenho original, com
excepção do episódio relativo ao filho pródigo em casa das cortesãs [01.06], certamente considerado demasiado ousado
e, por isso, surgindo nos azulejos truncada, tendo sido retirada a cama que se encontrava em primeiro plano, do lado
direito.

Características Particulares
Influência das tapeçarias holandesas e flamengas nos enquadramentos – R. Oldenbourg, Die Flamische Malerei des
XVII, Jahrhunderts, Berlin, 1922 (SIMÕES, 1944...)
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Évora - Igreja de São Tiago

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0006
B-HV-R-ea/+-0039

Obras Relacionadas
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Episódios representando o Filho
Pródigo e Moisés - [01.01 e 02.01] - [01.02, 01.06, 01.07, 02.02 e 02.06]; [03.03 e 03.04] - [03.01 e 03.02]; concha 
[SIMÕES, 1944, mas é diferente]
- Portalegre - Igreja de São Lourenço > Consola em voluta com acanto; figura masculina sentada a segurar voluta 
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Figura masculina sentada a segurar
voluta

Encomenda

Bibliografia específica
- AMENDOEIRA, Paula; CAETANO, Joaquim, “Igreja de Santiago”, n.º IPA PT040705050086, Instituto da Habitação
e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997/2005. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da, Azulejaria Barroca em Évora – um inventário, Évora, Centro de
História da Arte da Universidade de Évora, 1999.
- DACOS, Nicole; SERRÃO, Vítor, “Do grotesco ao brutesco As artes ornamentais e o fantástico em Portugal (séculos
XVI a XVIII)”, Portugal e a Flandres Visões da Europa (1550-1680), Lisboa, IPPC, 1992, pp. 37-53.
- ESPANCA. Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Concelho de Évora, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes,
1966.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PEREIRA, Gabriel, Estudos Eborenses, vol. I, 2ª ed., Évora, Edições Nazareth, 1947.
- QUEIRÓS, José, Cerâmica Portuguesa e outros estudos, 4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002 [1907].
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto, vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967 
[1934].
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor, “O desvario do ornamento de Brutesco na pintura de tectos do mundo português, 1580-1720”,
Struggle for Synthesis – A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII, vol. II, Lisboa, MC/IPPAR, 1999, pp. 283-302.
- SERRÃO, Vítor, Francisco Nunes Varela e as oficinas de pintura em Évora no século XVII, separata de A Cidade de
Évora, II série, n.º 3, 1998-1999, pp. 85-171.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Alguns azulejos de Évora” A Cidade de Évora, n.ºs 7-8, Évora, Câmara municipal
de Évora, 1944, pp. 41-52.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
- TELLES, Liberato, Duas palavras sobre pavimentos, Lisboa, Typ. da Companhia Nacional Editora, 1896.
- VITERBO, Sousa, Notícia de alguns pintores portugueses e de outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte
em Portugal, Lisboa, Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1903.
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Évora - Igreja de São Tiago

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola

03 - Alçado do coro
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Évora - Igreja de São Tiago

Fotografias

01.01 - Isaac ajoelhado perante o altar [?]

01.03 - Jesus e a samaritana

01.05 - Abraão levanta a espada e é detido pelo anjo [sacríficio 
de Abraão]

01.08 - Unção de Maria Madalena

01.11 - Pesca milagrosa 02.02 - A partida do filho pródigo
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Évora - Igreja de São Tiago

Fotografias

02.03 - Zaqueu

02.05 - Isaac carrega lenha para o seu sacrifício

02.06 - O filho pródigo em casa das cortesãs

02.08 - Cartela com atributo - ramo de espigas

02.10 - Ressurreição de Lázaro 03.01 - Moisés faz brotar água do rochedo
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Évora - Igreja de São Tiago

Fontes gráficas

The Illustrated Bartsch, Vol. 45  [ARTstor]

01.02 - O regresso do filho pródigo
Gravura de Pietro Testa, 1644-1650

The Illustrated Bartsch, Vol. 45  [ARTstor]

01.06 - O filho pródigo vivendo entre os porcos
Gravura de Pietro Testa, 1644-1650

The Illustrated Bartsch, Vol. 45  [ARTstor]

02.02 - A partida do filho pródigo
Gravura de Pietro Testa, 1644-1650
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Évora - Igreja de São Tiago

Fontes gráficas

The Illustrated Bartsch, Vol. 45  [ARTstor]

02.06 - O filho pródigo em casa das cortesãs
Gravura de Pietro Testa, 1644-1650

N.º 36 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

03.02 - Moisés e a serpente de bronze
Gravura de Jean Lepautre
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Évora - Igreja do Convento de São João Evangelista [Lóios]

Datação

1711
[Datada [01.02]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [01.02]
Antonius ab oliva fecit. 1711

Pintor António de Oliveira Bernardes

Documentada
Manuel Borges

1630, década de  - Retábulo-mor

 - Igreja pertence à Casa Cadaval
1481 - D. Rodrigo de Melo guarda-mor de D. Afonso V, 1º Governador de Tânger e 1º Conde de Olivença, decidiu
fundar um convento anexo ao Paço da Torre das Cinco Quinas, de que era proprietário, para panteão da família.
1482 - A Ordem de Santo Elói [Congregação de S. Jorge de Alga] aceitou habitar o convento
1485, 6 de Maio - Lançamento da primeira pedra
1491, 12 de Dezembro - Cerimónia de sagração do templo
Século XV, final - Conclusão das obras
Século XVI - Construção do sub-coro
1834 - Extinção
1917 - Expropriação
1965 - Inauguração da Pousada dos Lóios

1701, início do século XVIII - Tribuna da nave
1711 - Púlpito de mármore
1958 - Azulejos que revestem os antigos altares são modernos e foram executados na Fábrica Viúva Lamego

Iconografia
00 Vida de São Lourenço Justiniano
01 Lado do Evangelho
  01.01 São Lourenço Justiniano é sagrado bispo
  01.02 Celebração da missa
02 Lado da Epístola
  02.01 São Lourenço Justiniano ministra os sacramentos
  02.02 São Lourenço Justiniano recebendo as ordens
  02.03 São Lourenço Justiniano pregando ao povo
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Évora - Igreja do Convento de São João Evangelista [Lóios]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A nave da igreja, com cinco tramos cobertos por abóbada de nervuras, apresenta os panos murários integralmente
revestidos por painéis de azulejo, que relatam passos da vida de São Lourenço Justiniano, primeiro Patriarca de Veneza,
falecido em 1455, e cuja identificação se deve a Joaquim de Vasconcelos (1883, p. 77).

Cada tramo é preenchido por um silhar de balaústres em perspectiva alternados com vasos floridos e meninos com cesto
de flores à cabeça. Seguem-se os painéis figurativos de grandes dimensões, dois do lado do Evangelho e quatro do lado
da Epístola. Esta diferença justifica-se pela presença da tribuna, mandada executar por D. Nuno Álvares Pereira de Melo
(ESPANCA, 1999, p. 82) e, já próximo do arco triunfal, pela abertura do arco de acesso à capela tumular de D. Manuel
de Melo e seus familiares, transformada em capela do Santíssimo em 1749 (IDEM, p. 83). Já ao nível dos arcos em
ogiva surgem, do lado do Evangelho, painéis a imitar as janelas que lhe são fronteiras e, sobre os vãos, falsos e
verdadeiros, a águia divina, emblema da Ordem de Santo Elói, como foi conhecida em Portugal a Congregação de S.
João de Alga.

Todos os painéis são limitados por uma guarnição de enrolamentos de acanto no exterior e, no interior, de fitas
alternadas com flores. Ao centro, quer superior, quer inferiormente, dois anjos atlantes enquadram espagnolette.

A tribuna exibe a mesma guarnição, com excepção da moldura inferior, interrompida por anjos atlantes que seguram um
tecido e ladeiam uma pia central, com taça em forma de gomos, cujo desenho é cortado pelas volutas de mármore que
suportam o balcão.

Complementando o revestimento azulejar, o arco triunfal exibe um painel de grinaldas de flores e anjos, que integram o
óculo central. Os balaustres inferiores foram colocados já no século XX, após o apeamento dos retábulos que aí
existiam.

O desenho é largo, com pinceladas paralelas e manchadas, por vezes pingadas e com muitos borrões de tinta. Observa-
se uma coerência arquitectónica na caracterização dos interiores, todos eles com pavimento em losango. O rigor em
termos de desenho arquitectónico é muito evidente e a perspectiva é bastante correcta.

Infelizmente, a não autorização, por parte da Casa Cadaval, para realizar qualquer recolha fotográfica deste conjunto
azulejar, e a inexistência de outras imagens que não os postais à venda na própria igreja, algumas fotografias de Santos 
Simões e as poucas que são disponibilizadas, mas em baixa resolução, no âmbito do projecto Inventário do Património 
em Azulejo do Século XVIII em Território Continental  (disponível na RTEACJMSS), não nos permite aprofundar a
análise e o estudo de um dos mais significativos revestimentos assinados do Ciclo que nos ocupa.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0036

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Existe o contrato celebrado entre o Reitor e padres procuradores e o mestre azulejador Manuel Borges, com data de 14
de Novembro de 1710. Os azulejos deviam ser copiados dos de Arraiolos mas melhores e mais bem feitos (parcialmente
transcrito em SERRÃO, 2007, p. 74 e nota 148, p.132). Ao tempo, era Duque de Cadaval, o primeiro com esse título, D.
Nuno Álvares Pereira de Melo, homem de grande cultura, militar e Ministro da Coroa, que pode ter tido alguma
influência na escolha dos pintores que executaram os painéis de azulejo da igreja.

O contrato é bem pormenorizado na descrição que faz das áreas da igreja a azulejar. Note-se a curiosidade de que o arco
triunfal já possuía azulejos, que deveriam ser retirados e substituídos. O montante pago a Manuel Borges foi de
seiscentos mil réis, divididos em três partes, a última das quais apenas após uma vistoria final, face à qual se considerava
aceitar, ou não, a obra. Todavia, o prazo de finalização é muito claro - 22 de Dezembro de 1711. Durante a estada do
mestre azulejador e demais oficiais o convento comprometia-se a dar dormida, pagando ainda metade do transporte dos
azulejos. [cf. ADE, Contrato com o Mestre Manuel Borges para a realização dos azulejos da Igreja de São João
Evangelista dos Lóios de Évora, Livro de Notas de Tomás de Azevedo, n.º 915, fls. 169-171 [14 de Novembro de 1710]

  02.04 São Lourenço Justiniano despede-se da família
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Évora - Igreja do Convento de São João Evangelista [Lóios]

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Fialho de, Estâncias d’Arte e de Saudade, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1921.
- BRANCO, Manuel, “Convento dos Lóios / Convento de São João Evangelista / Pousada dos Lóios”, n.º IPA 
PT040705210033, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1993. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- ESPANCA, Túlio, “Duques de Cadaval”, Cadernos de História e Arte Eborense, vol. XXI, 2ª ed., Évora, 1999.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal , Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa , 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PEREIRA, Gabriel, Estudos Eborenses, vol. I, 2ª ed., Évora, Edições Nazareth, 1947.
- RACZYNSKI, Atanazy, Les arts en Portugal: lettres adressées a la société artistique et scientifique de Berlin et 
accompagnées de documents, Paris, Jules Renouard, 1846.
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa 
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Alguns azulejos de Évora”, A Cidade de Évora, vol. 2, n.º 5-10, 1945, pp.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
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- SMITH, Robert, The Art of Portugal ( cerâmica), Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1968.
- TELLES, Liberato, Duas palavras sobre pavimentos, Lisboa, Typ. da Companhia Nacional Editora, 1896.
- VASCONCELLOS, Joaquim de, “Azulejos Nacionaes”, Revista da Sociedade de Instrução do Porto, 3º ano, n.º 2, 
1883, p. 78.
- VITERBO, Sousa, Notícia de alguns pintores portugueses e de outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte 
em Portugal, Lisboa, Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1903.
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Évora - Igreja do Convento de São João Evangelista [Lóios]

Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta da Igreja
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Évora - Igreja do Convento de São João Evangelista [Lóios]

Fotografias

01 - Perspectiva do lado do Evangelho [fotografia de João Miguel
dos Santos Simões, Biblioteca Gulbenkian]

01.01 - São Lourenço Justiniano é sagrado bispo [fotografia 
IAPC]

01.02 - Celebração da missa 02.01 - São Lourenço Justiniano ministra os sacramentos
[fotografia de João Miguel dos Santos Simões, Biblioteca
Gulbenkian]

02.02 - São Lourenço Justiniano recebendo as ordens [fotografia
de João Miguel dos Santos Simões, Biblioteca Gulbenkian]

02.03 - São Lourenço Justiniano pregando ao povo [fotografia de
João Miguel dos Santos Simões, Biblioteca Gulbenkian]
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Évora - Igreja do Convento de São João Evangelista [Lóios]

Fotografias

02.03 - São Lourenço Justiniano pregando ao povo [IAPC] 02.04 - São Lourenço Justiniano despede-se da família
[fotografia de João Miguel dos Santos Simões, Biblioteca 
Gulbenkian]

Arco triunfal
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Évora - Igreja do Convento do Espinheiro, capela do Senhor Morto

Datação

1710, antes
[Data da morte de André de Sande - MECO, 1980, p. 121] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Manuel dos Santos [MECO, 1979, p. 117, nota 58; IDEM, 1980, p. 120; IDEM, 1993, p. 221; IDEM, 2009, p. 128]

Século XVIII, início
[SIMÕES, 1979, p. 406]

1412 - Fundação da primitiva ermida gótica por Luís Gonçalves, tesoureiro-mor da Catedral de Évora, após aparição da
Virgem sobre um espinheiro
1493 - Edificação da Capela do Senhor Morto por Afonso de Carvalho e D. Brites Álvares Vidal
1547 - Ampliação da ermida em consequência dos milagres de Nossa Senhora do Espinheiro, a expensas de João 
Afonso e Leonor Rodrigues (PEREIRA, 1947, p. 17 – versão diferente)
1548 - Fundação da igreja à qual se anexou o convento jerónimo, iniciativa no Bispo D. Vasco Perdigão
1566 - Ampliação do edifício (PEREIRA, 1947, p. 17)
--- O edifício foi sendo actualizado ao longo dos séculos, gozando da protecção de vários reis, pelo que a sua
arquitectura reflecte as diferentes campanhas de que foi objecto
Século XVII, final - Adquirida pelo Cónego André de Sande, que a manda reedificar, tornando-se então a sua capela
funerária e dos seus sobrinhos, como é referido na pedra tumular do pavimento
1710, 16 de Novembro - Morte de André de Sande
1834 - Extinção do convento
2000 - Aquisição pela Sociedade de Promoção de Projectos Turísticos e Hoteleiros

Manuel dos Santos [SIMÕES, 1944, p. quado se refere a este conjunto não atribui, apenas salienta a semelhança com
painéis holandeses; IDEM, 1979, p. 407 apenas aponta a semelhança com Sardoal ]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Cena pastoril
  01.02 Cristo entre pastores
02 Lado da Epístola
  02.01 Cena pastoril [mulher e criança]
  02.02 Cristo e a Samaritana
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Évora - Igreja do Convento do Espinheiro, capela do Senhor Morto

A capela, de dimensões reduzidas, configura um interessante exemplo de obra de arte total, com o seu retábulo barroco
de embutidos marmóreos com símbolos do martírio de Cristo, sarcófago com a Lamentação de Nossa Senhora, Maria
Madalena e São João Evangelista, escultura do Senhor Morto, painéis de azulejo, túmulo do instituidor e as pinturas que 
se encontravam nas molduras superiores mas que foram retiradas aquando da Extinção dos Conventos. O tecto estucado,
é já rocaille.

Os painéis de azulejo assentam sobre um rodapé de azulejos policromos a imitar embutidos marmóreos. As guarnições
exibem, nas barras verticais, uma voluta sobre a qual se encontra uma águia e, apoiada nesta, uma figura masculina, de
pé, segurando um cesto de flores à cabeça. Nas verticais observam-se enrolamentos de acanto que convergem, ao centro,
numa cartela em forma de coração, reduzindo-se a este elemento nos painéis de menores dimensões. A pintura é muito
menos cuidada relativamente às cenas figurativas, denunciando dificuldades de desenho e de modelação, com as figuras
a emergir de um azul de fundo muito escuro.

Nas áreas figurativas destaca-se a paisagem, com árvores, ruínas e casario, na qual se distingue a figura de Cristo em
dois momentos distintos, do lado do Evangelho acompanhado por pastores e, do lado da Epístola com a samaritana, no
poço. Em ambos merece especial referência o traço de contorno fino e a definição de volumes com pinceladas marcadas,
por vezes com borrões de tinta, mas quase sempre ténue. A paisagem, azul forte em primeiro plano, torna-se mais
diluída nos planos subsequentes. Nas figuras de menores dimensões o tratamento é miniaturista.

Note-se que, no painel 01, a estatuária de remate do edifício está cortada, o que é pouco usual e pode levantar a
hispótese de ter havido alterações posteriores ou algum problema com o levantamento original do espaço.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0009

Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-mor
B-H-R-ea/+-0035
R-0028

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Câmara Municipal de Estremoz], capela do Arcebispo > 
Cenas pastoris ; fonte com Atlas é igual, à excepção dos motivos centrais

Encomenda

Bibliografia específica
- BRANCO, Manuel; AMENDOEIRA, Paula; GORDALINA, Rosário, “Igreja e antigo Convento de Nossa Senhora do
Espinheiro / Hotel Convento do Espinheiro”, n.º IPA PT040705150031, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/1997. URL: www.monumentos.pt, consultado em
Outubro de 2009.
- CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da, Azulejaria Barroca em Évora – um inventário, Évora, Centro de
História da Arte da Universidade de Évora, 1999.
- ESPANCA. Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Concelho de Évora , Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 
1966.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PEREIRA, Gabriel, Estudos Eborenses, vol. I, 2ª ed., Évora, Edições Nazareth, 1947.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Alguns azulejos de Évora”, A Cidade de Évora, n.º 5-10, vol.2, Évora, 1945, pp.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Évora - Igreja do Convento do Espinheiro, capela do Senhor Morto

Fotografias

01.01 - Cena pastoril 01.02 - Jesus entre pastores

01.02 - Jesus entre pastores, pormenor 02.01 - Cena pastoril [mulher e criança]

02.01 - Jesus e a Samaritana 02.01 - Jesus e a Samaritana, zona com ruínas e fonte
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Évora - Igreja do Convento do Espinheiro, capela do Senhor Morto

Fontes gráficas

N.º 2 [PRÉAUD, vol. 13, 2008]

02.02 - Cristo e a Samaritana
Gravura de Pierre Lepautre
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Évora - Igreja do convento do Espinheiro, capela-mor

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [revestimentos de colaboração]
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 122, ressalva que apenas viu imagens; IDEM, 1979 b), p. 63; IDEM, 1989, p. 67;
IDEM, 1993, p. 216; IDEM, 2009, p. 126]

1680 - Capela-mor

1412 - Fundação da primitiva ermida gótica por Luís Gonçalves, tesoureiro-mor da Catedral de Évora, após aparição da
Virgem sobre um espinheiro
1458 - Fundação da igreja à qual se anexou o convento jerónimo, iniciativa no Bispo D. Vasco Perdigão 
1547 - Ampliação da ermida em consequência dos milagres de Nossa Senhora do Espinheiro, a expensas de João 
Afonso e Leonor Rodrigues (PEREIRA, 1947, p. 17 – versão diferente)
1566 - Ampliação do edifício (PEREIRA, 1947, p. 17)
O edifício foi sendo actualizado ao longo dos séculos, gozando da protecção de vários reis, pelo que a sua arquitectura
reflecte as diferentes campanhas de que foi objecto
1834 - Extinção do convento
2000 - Aquisição pela Sociedade de Promoção de Projectos Turísticos e Hoteleiros

Gabriel del Barco [SANTOS, 1957, p. 113]
Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 124]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1945, p. oficina influenciada; IDEM, 1979, p. 24]
Gabriel del Barco [SMITH, 1970, p. 51]
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Évora - Igreja do convento do Espinheiro, capela-mor

Iconografia
00
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04

  01.05
  01.06
  01.07
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
  02.07

Cenas da Vida da Virgem
Lado do Evangelho
Litanias da Virgem: espelho, torre e templo
Litanias da Virgem: cofre, lua e sol
Circuncisão [ESPANCA diz que é a Apresentação da Virgem no Templo ]
Adoração dos Pastores  [ESPANCA chama-lhe Presépio]
GLORIA INE CELSIS DEO  E TE P  S  NIB
Assunção da Virgem
Monograma AM
Coroação da Virgem
Lado da Epístola
Litanias da Virgem: palma, oliveira e rosa
Litanias da Virgem: rosas, lírio, cipreste
Anunciação
Visitação
Imaculada Conceição
Monograma AM
Nascimento da Virgem? de São João? [ESPANCA defende ser a Morte da Virgem]
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Évora - Igreja do convento do Espinheiro, capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A integração da arquitectura pelo revestimento azulejar é muito cuidada e bem conseguida, pois as barras envolvem
todos os vãos e os painéis desenvolvem-se em formas que se adaptam aos espaços livres. A única excepção ocorre do
lado da Epístola, onde a abertura da janela mais próxima do altar foi, certamente, posterior à aplicação cerâmica. O
painel inferior encontra-se interrompido, tal como o superior e, do lado oposto, não se observa nenhuma janela fingida.
Na verdade, os pintores de azulejo foram particularmente sensíveis a esta questão da simetria, como se verifica na
primeira janela do lado da Epístola, com outra fingida do lado do Evangelho.

As barras que envolvem os painéis são bastante mais dinâmicas do que o habitual, apresentando enrolamentos de acanto
de onde sai o corpo de uma figura humana cujos braços abraçam já o enrolamento seguinte. A ligar estas figuras,
normalmente afrontas entre si, surge um rosto ou máscara. Nas zonas de canto ou de ligação entre os painéis está
representada uma concha e, sobre os arcos de cada um dos lados, uma cartela com o monograma da Virgem.

Os painéis são muito completos do ponto de vista da iconografia, apesar das limitações de espaço.

A pintura recorre ao contorno mais largo, à pincelada paralela na marcação das sombras e dos volumes, por vezes com
aguada. Os rostos das figuras são rudes, mas outros são bem mais delicados [02.05], tal como os panejamentos, muito
vincados.

Catalogação das guarnições
B-VH-R-ea/+-0017

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Portalegre - Igreja de São Lourenço > Nossa Senhora da Conceição [02.05] - [02.02.01]

Encomenda

Bibliografia específica
- BRANCO, Manuel; AMENDOEIRA, Paula; GORDALINA, Rosário, “Igreja e antigo Convento de Nossa Senhora do
Espinheiro / Hotel Convento do Espinheiro”, n.º IPA PT040705150031, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/1997. URL: www.monumentos.pt, consultado em 
Outubro de 2009.
- CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da, Azulejaria Barroca em Évora – um inventário, Évora, Centro de
História da Arte da Universidade de Évora, 1999.
- ESPANCA. Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Concelho de Évora , Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 
1966.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PEREIRA, Gabriel, Estudos Eborenses , vol. I, 2ª ed., Évora, Edições Nazareth, 1947.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Alguns azulejos de Évora”, A Cidade de Évora, vol. 2, n.º 5-10, 1945, pp.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
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Évora - Igreja do convento do Espinheiro, capela-mor

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Évora - Igreja do convento do Espinheiro, capela-mor

Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.04 - Adoração dos Pastores

01.05 - Assunção da Virgem 02.01 - Litanias da Virgem

02.04 - Visitação 02.07 - Imaculada Conceição

457



Évora - Igreja do convento do Espinheiro, capela-mor

Fontes gráficas

The Illustrated Bartsch, Vol. 3  [ARTstor]

02.04 - Visitação
Gravura de Hendrik Goltzius
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Évora - Torre da Giesteira, Capela da Imaculada Conceição, frontal de altar

Datação

1698
[Data no lintel da porta principal]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O frontal de altar encontra-se incompleto, pois os sebastos e parte da sanefa foram parcialmente substituídos por placas
de mármore cinzento. Estes eram preenchidos com enrolamentos de acanto, enquadrando uma vieira central. No pano,
surge uma cartela circular com elementos de ferronerie exibindo o emblema franciscano. O restante espaço é ocupado 
por dois conjuntos de flores diversas.

A pintura recorre ao contorno e a pincelada é marcada. Mas a cartela ou a vieira superior denunciam muitas dificuldades
na sugestão de volume.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura mais dinâmica]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 63]

1698 - Construção da capela

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1970, p. 205]

Iconografia
01 Frontal de altar com emblema da Ordem de São Francisco ladeado por flores
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Évora - Torre da Giesteira, Capela da Imaculada Conceição, frontal de altar

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
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Évora - Torre da Giesteira, Capela da Imaculada Conceição, frontal de altar

Fotografias

00 - Interior da capela

01 - Frontal de altar

01 - Pormenor do pano
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Évora - Universidade de Évora, entrada da Sala dos Actos

Datação

1709-1715
[ARRUDA 1993, p. 12]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
No claustro da Universidade de Évora observa-se um silhar de albarradas, enquadrado por barra e friso, apenas
interrompido junto à entrada da Sala dos Actos por painéis com representações de figuras de convite – porteiros
académicos (ARRUDA, 1993, p. 39) -, que enquadram os três portais de acesso ao interior. Com cercaduras de 
semicírculo, características da azulejaria holandesa, estes painéis apresentam figuras masculinas, de pé, que convidam a
entrar, ao que tudo indica, não tanto pela porta principal mas sim pelas laterais. Tal com a balaustrada das escadarias que
lhes são fronteiras, também este conjunto tem vindo a ser atribuído ao Mestre P.M.P. por comparação com outras obras
semelhantes, nomeadamente na Casa do Corpo Santo, em Setúbal.

A técnica parece ser, todavia, distinta da que se observa na figura de convite de Setúbal, pois nestes quatro porteiros de
Évora é muito evidente uma linha de contorno fina, ao nível dos rostos, que confere grande pormenor a todos os traços,
acentuados por manchas de tinta de um azul mais denso, enquanto o Corpo Santo evidencia um tratamento de rostos
mais simplificado, com linhas simples e mais grossas e uma economia de pinceladas na marcação dos volumes. No
vesturário, o contorno é evidente, a par de uma pincelada muito marcada que surge mais simplificada e ordenada em
Setúbal.

Do lado oposto do claustro, as escadas da portaria exibem azulejos com balaústres que recordam os da escadaria do
Palácio dos Marqueses de Minas, em Lisboa, atribuído também ao Mestre P.M.P.. Estes são, todavia, bem menos 
elaborados apresentando apenas festões atrás dos balaústres, sugerindo profundidade.

Características Particulares

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [ARRUDA, 1993, p. 12; IDEM, 1998/1999, p. 129]

1553 - Inauguração do Colégio do Espírito Santo de Évora
1558 - Transformação do Colégio em Universidade
1559, 1 de Novembro - Inauguração da Universidade

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228; IDEM, 2009, p. 130]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1974, p. 47, nota 40]

Iconografia
01 Figuras de convite [4]
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Évora - Universidade de Évora, entrada da Sala dos Actos

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa de Orey Capucho, Azulejaria barroca portuguesa: figuras de convite , Lisboa, Inapa, 1993 .
- ARRUDA, Luísa de Orey Capucho, Figuras de convite na azulejaria portuguesa do século XVIII, Dissertação de
mestrado em História de Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
Lisboa, 1989.
- ARRUDA, Luísa, “Figuras de Convite em Portugal e no Brasil”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p.
126-154.
- BRANCO, Manuel; SANTOS, João; FIGUEIREDO, Paula, “Colégio do Espírito Santo / Colégio da Companhia de
Jesus / Universidade de Évora“, n.º IPA PT040705210023, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU],
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em Junho de 2009.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “P.M.P., Mestre”, Dicionário da Arte Barroca em Portigal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
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Évora - Universidade de Évora, entrada da Sala dos Actos

Fotografias

00 - Perspectiva geral dos claustros 01 - Figura de convite

01 - Figura de convite, pormenor
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Évora - Universidade de Évora, sala de aulas no piso 1

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Sobre um rodapé de padrão desenvolve-se o silhar envolto por barras de motivos vegetalistas, representando meninos a
segurar vasos com flores, ladeados por aves com festões presos no bico e outros pássaros a tentar alcançá-los.

A pintura tem muito contorno e a sugestão de volumes é alcançada através de pinceladas paralelas. As figuras e, em 
particular, as mãos e os pés, surgem muito desproporcionados, e os rostos exibem um desenho duro.

Catalogação das guarnições
B-V-R-ea/+-0005

Alverca - Igreja de São Pedro
Desenho rude
Mãos desproporcionadas
Pinceladas paralelas

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- BRANCO, Manuel; SANTOS, João; FIGUEIREDO, Paula, “Colégio do Espírito Santo / Colégio da Companhia de 
Jesus / Universidade de Évora“, n.º IPA PT040705210023, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU],
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em Junho de 2009.

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 86, questiona a enventual participação de Barco]

Iconografia
01 Silhar com meninos a segurar vasos floridos ladeados por aves
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Évora - Universidade de Évora, sala de aulas no piso 1

- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de 
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 

466



Évora - Universidade de Évora, sala de aulas no piso 1

Fotografias

1 - Perspectiva da sala 2 - Pormenor de um dos painéis
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Évora - Universidade de Évora, sala de aulas no piso 1 [com cenas figurativas]

Datação

Século XVII, final

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Sobre um rodapé de azulejos de figura avulsa (flores e animais) com friso torso, e enquadrado por barra de enrolamentos
de acanto com coroa central, os painéis representam cenas de caça, separadas por árvores. Num deles observa-se uma
caça ao jacaré e ao urso; outro, mais extenso, exibe uma cena de caça ao veado com vários cavaleiros; outro repete este
tema; e, novamente uma caça ao javali, que envolve uma complexa composição de cavaleiros com lanças, homens a pé
e cães. Existem outros painéis na mesma sala mas não foi possível observar por estarem tapados por quadros.

O desenho é muito sumário recorrendo ao contorno, o que é particularmente visível em pormenores como as mãos ou os 
rostos, pois os tecidos são caracterizados com algum cuidado. A pincelada é paralela, marcada e, por vezes, manchada,
ou com aguada. As arquitecturas são igualmente sumárias e reduzidas ao essencial. Curiosamente, em dois painéis com
a caça ao veado reproduz-se precisamente a mesma gravura na zona em que se observa o animal a ser atacado pelos
cães, saltando com as patas dianteiras e voltando o pescoço para trás.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Iconografia
01 Caça ao jacaré e ao urso
02 Caça ao veado
03 Caça ao veado
04 Caça ao javali
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Évora - Universidade de Évora, sala de aulas no piso 1 [com cenas figurativas]

Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
- BRANCO, Manuel; SANTOS, João; FIGUEIREDO, Paula, “Colégio do Espírito Santo / Colégio da Companhia de 
Jesus / Universidade de Évora“, n.º IPA PT040705210023, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU],
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em Junho de 2009.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de 
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
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Évora - Universidade de Évora, sala de aulas no piso 1 [com cenas figurativas]

Fotografias

00 - Perspectiva da sala [fotografia de Francisco Queiroz, IPC]

01 - Caça ao jacaré e ao urso [fotografia de Francisco Queiroz,
IPC]

01 - Caça ao jacaré, pormenor [fotografia de Francisco Queiroz,
IPC]

01 - Caça ao urso, pormenor [fotografia de Francisco Queiroz, 
IPC]

02 - Caça ao veado, perspectiva parcial [fotografia de Francisco
Queiroz, IPC]

02 - Caça ao veado, pormenor [fotografia de Francisco Queiroz, 
IPC]
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Évora - Universidade de Évora, sala de aulas no piso 1 [com cenas figurativas]

Fontes gráficas

N.º 163 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

04 - Caça ao javali
Representado episódio das Metamorfoses [caça ao javali de Calydon] - Gravura de Jean Lepautre
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Faro - Igreja da Ordem Terceira de São Francisco

Datação

1718
[Documentado com Manuel Borges] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora José Meco e Vítor Serrão defendam que este tecto se inscreva nos modelos habituais de António de
Oliveira Bernardes, como o tecto da Igreja de Nossa Senhora dos Parzeres, em Beja, a têmpera, ou, já em azulejo, o
tecto da capela da Igreja das Mercês ou da nave do Santuário dos Remédios, em Peniche, que depois culminaria num 
trabalho de Policarpo de Oliveira Bernardes em Almancil, a verdade é que, quer a estrutura, quer a pintura deste capela-
mor, parecem muito distintas da mestria revelada por Bernardes nas obras referênciadas. Os problemas causados pelo
Terramoto e a subsequente intervenção de Domingos de Almeida não ajudam a esclarecer a participação da oficina de
Bernardes nesta campanha, mas o desenho das composições, a pintura e a própria estrutura geral, sugerem um trabalho
de transição entre o Ciclo dos Mestres e a Grande Produção.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Documentada [LAMEIRA, 1992]
Azulejador Manuel Borges

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2007, nota 167, p. 133]

1761
[Restauro por Domingos de Almeida]
23 de Maio de 1718
[Documentado o assentamento do tecto [SERRÃO, 2007, nota 167, p. 133]] 

1761 - Restauro da abóbada zulejada por Domingos de Almeida

1679 - Início das obras
1714 - Realização do retábulo da capela-mor
1755 - Terramoto causou grandes estragos

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1949, p. 2, colaboração com Policarpo]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 427, reconhece a mão de AOB numa obra que atribui a POB]
Manuel de Oliveira Bernardes [SERRÃO; MECO, 2007, p. 145, alguns painéis da capela-mor]
Policarpo de Oliveira Bernardes [MECO, 2009, p. 128]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1949, p. 2, colaboração com António]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 427]

Iconografia

472



Faro - Igreja da Ordem Terceira de São Francisco

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Contrato datado de 23 de Maio de 1718 [ADF, Livro de Notas de Simão Lopes Valadas, 1718, fls. 8v-10], estando
presentes o Reverendo Fei Joseph das Brotas, o Reverendo Padre António Frestes Madeira, ministro da Ordem e 
Manuel Borges mestre de emzolejo (sic). Manuel Borges comprometeu-se a fazer o tecto todo da capela na forma em
que está o corpo da capela e a assentá-lo no espaço de um ano. A obra deveria estar finalizada no dia de São João de
1719. O azulejo, de brutesco fino, custaria trinta mil reis o milheiro e mais dezasseis mil reis do assento, totalizando 
quarenta e seis mil reis o milheiro. A esta data recebu cinquenta mil reis.

Bibliografia específica
- LAMEIRA , Francisco, A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, opúsculo, Câmara Municipal de Faro, 1992.
- LAMEIRA, Francisco; GIEBELS, Daniel, “Igreja e Convento da Ordem Terceira de São Francisco”, n.º IPA
PT050805050076, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1996/2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em Novembro de 2009.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos na cidade de Faro”, Monumentos, n.º 24, Lisboa, DGEMN, 2006, pp. 64-71.
- MECO, José, “Os azulejos do antigo Colégio de Jesus, dos Meninos Órfãos”, O Colégio dos Meninos Órfãos da
Mouraria, Lisboa, Comissariado Geral das Comemorações do V Centenário do Nascimento de S. Francisco Xavier 
(1506-2006), 2005.
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa 
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor; MECO, José, Palmela Histórico-Artística  - um inventário do património artístico concelhio,
Lisboa/Palmela, Edições Colibri/Câmara Municipal de Palmela, 2007.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “O problema dos azulejos da Igreja de S. Francisco de Faro”, Correio do Sul, Faro,
18 de Agosto de 1949, pp. 1-2 .
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Faro - Igreja da Ordem Terceira de São Francisco

Fotografias
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Faro - Sé, capela de Nossa Senhora do Rosário

Datação

1695-1700
[SIMÕES, 1979, p. 428]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor António Pereira

António Pereira [FLOR, 2002, p. 183]

1251 - Construção da Sé
1271 - Conclusão das obras da Sé
1690 - Obra da capela patrocinada pelo bispo D. Simão da Gama
1703 - Realização do arco da capela

António Pereira [MECO, 1989, p. 349; IDEM, 1993, p. 219; IDEM, 1995-1999, p. 44; IDEM; 2009, p. 127]
António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 128; IDEM, 2003, p. 211]
Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 66]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1949, p. 1; IDEM, 1957, p. 15; IDEM, 1974, p. 51, com reservas; IDEM, 1979, p. 24 e 
428]
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Faro - Sé, capela de Nossa Senhora do Rosário

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
03
  03.01
  03.02
  03.03
  03.04

Lado do Evangelho
Cartela inferior com anjo e sol
Cartela inferior com anjo e uma palma
Cartela inferior com anjo e uma estrela
Fuga para o Egipto
Lado da Epístola
Cartela inferior com anjo e lua
Cartela inferior com anjo e ramo de oliveira
Cartela inferior com anjo e cipreste
Regresso da Fuga para o Egipto
Trompas
Fonte
Espelho
Rosa
Torre
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Faro - Sé, capela de Nossa Senhora do Rosário

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela de Nossa Senhora do Rosário, de planta quadrada e com cobertura de abóbada semicircular, apresenta os panos
laterais com revestimento cerâmico, tal como as trompas da cobertura, definidos por guarnição de enrolamentos de
acanto. O silhar apresenta três medalhões circulares com festões entre si, representando anjos com atributos da Virgem,
as denominadas litanias. É o mesmo tema que se repete nas trompas, mas é possível que estes últimos sejam de época
posterior, como notou Santos Simões (1979, p.  428). As representações circunscrevem-se ao tema da Fuga para o
Egipto, com a Fuga propriamente dita do lado do Evangelho e o regresso, com Jesus menino a andar pelo seu próprio 
pé, do lado da Epístola. Em ambos devem ter sido utilizados modelos inspirados em pinturas de Rubens, mas apenas  foi
possível encontrar a fonte para o Regresso.
O desenho é largo, e os panejamentos um pouco duros, mas esvoaçantes. Os rostos surgem muito expressivos. As
árvores são pinceladas nas folhas, ou esponjadas, e os troncos densos e escuros, resultantes de pinceladas sobrepostas e
cruzadas. Esta é, aliás, a característica que mais se destaca, com os borrões, a mancha e a pincelada pingada, que se
verifica em especial nas pinceladas curtas e paralelas. Trata-se, sem dúvida, de uma forma de pintar muito característica
de António Pereira, a quem este conjunto está atribuído.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0041
R-0031

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Rodapés com meninos
- Cascais - Casa de Santa Maria, proveniente da Quinta da Ramada, capela de Nossa Senhora do Monte, Frielas  > Fuga
para o Egipto [03] - [02.04]
- Lisboa - Igreja do Loreto, sacristia, lavabo > Rodapés com meninos

Encomenda

Bibliografia específica
- FLOR, Susana Varela de Almeida, ‘Do seu tempo fazia parelha aos mais...’, Marcos da Cruz e a Pintura Portuguesa
do século XVII, Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Setembro de 2002.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos na cidade de Faro”, Monumentos, n.º 24, Lisboa, DGEMN, 2006, pp. 64-71.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NETO, João; GIEBELS, Daniel; VALENTE, Teresa, “Sé Catedral / Igreja de Santa Maria”, n.º IPA PT050805050004,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA],
1991/2005/2007. URL: www.monumentos.pt, consultado em Novembro de 2009.
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SERRÃO, Vítor, “O património artístico do Algarve durante a idade moderna (1500-1800)”, Anais do Município de
Faro, vols. XXVII/XXVIII, Câmara Municipal de Faro, 1997/1998, pp. 15-34.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Pintura Universal, Lisboa, Estudos Cor, 1974,
p. 51.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “O notável revestimento de azulejo figurado de uma capela da Sé de faro”, Correio
do Sul, n.º 1657, 4 de Agosto de 1949, pp. 1-2.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Faro - Sé, capela de Nossa Senhora do Rosário

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Faro - Sé, capela de Nossa Senhora do Rosário

Fotografias

01.01 - Cartela inferior com anjo e sol 01.04 - Fuga para o Egipto

02 - Lado da Epístola

02.02 - Cartela inferior com anjo e ramo de oliveira

03.01 - Fonte 03.04 - Torre
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Faro - Sé, capela de Nossa Senhora do Rosário

Fontes gráficas

Abraham Jansz. van Diepenbeeck,  (after Rubens), Frick Art
Reference Library Photo-campaign Negatives Collection

02.04 - Regresso da Fuga para o Egipto
Pintura de Peter Paul Rubens e gravura de Abraham Jansz. van Diepenbeeck
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Fenais da Luz,  [São Miguel, Açores] - Igreja dos Fenais da Luz, frontal de altar

Datação

1713
[Datado ]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Nesta capela, de dimensões reduzidas, o frontal de altar apresenta sanefa e sebastos a imitar tecido e pano também
caracterizado como tal. Ao centro, uma cartela exibe Nossa Senhora com o Menino ao colo, ambos com um rosário nas
mãos, ladeados por dois anjos ajoelhados que agitam turíbulos.

A pintura das figuras das cartelas é solta, com algum contorno, largo, com pincelada em mancha de diferentes
densidades de azuis, por vezes pingada. Os rostos exibem um tratamento sumário. Os anjos denunciam uma pincelada
mais rápida e sumária, apontando apenas os volumes, o da esquerda com mais aguada.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 81, apenas o medalhão central; IDEM, 1993, p. 223; IDEM, 
1998/1999, p. 11]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 34]

Iconografia
01 Nossa Senhora com o Menino, ambos com um rosário, e dois anjos com turíbulos
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Fenais da Luz,  [São Miguel, Açores] - Igreja dos Fenais da Luz, frontal de altar

Bibliografia específica
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, A Etnografia Arte e Vida Antiga nos Açores, vol. I, Coimbra, Biblioteca Geral da
Universidade, 1973. 
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, A Etnografia Arte e Vida Antiga nos Açores, vol. II, Coimbra, Biblioteca Geral da 
Universidade, 1974.
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, Notas sobre Arte – S. Miguel Açores – Subsídios históricos, São Miguel, Oficinas da
Papelaria Micaelense, 1915.
- DIAS, Pedro, Arte de Portugal no Mundo - Açores, n.º 3, Lisboa, Público - Comunicação Social, SA, 2008.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
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Fenais da Luz,  [São Miguel, Açores] - Igreja dos Fenais da Luz, frontal de altar

Fotografias

01 - Frontal de altar 

01 - Pormenor da cartela central

01 - Pormenor de Nossa Senhora com o Menino 01 - Pormenor do anjo com turíbulo
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Figueiró dos Vinhos - Igreja de São João Baptista, capela-mor

Datação

1716
[Datada sobre a porta do lado do Evangelho]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Teotónio dos Santos

António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118]

1716 - Campanha de obras na capela-mor, incluindo a talha dourada

Século XV - XVI - Fundação da igreja pelos religiosos de Santa Cruz de Coimbra
1689 - Órgão do coro
1716 - Campanha de obras na capela-mor, incluindo a talha dourada
1898 - Reconstrução da fachada pelo arquitecto Luís Reynaud
1904 - Integração no retábulo da tela de Malhoa

Artista da sacristia da Igreja de Santa Cruz de Santarém, atribuída ao Mestre P.M.P. por outros autores [SIMÕES, 1979,
p. 166]
Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 51]
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Figueiró dos Vinhos - Igreja de São João Baptista, capela-mor

Iconografia
01
  01.01

  01.02

  01.03
  01.04
  01.05
  01.06
  01.07
  01.08
02
  02.01

  02.02

  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
  02.07

  02.08

Lado do Evangelho
Cartela
ANNO
Cartela
INTER NATOS MULIERUM
Nascimento de São João Baptista
Visitação
Anunciação
São João Baptista menino a brincar com Jesus
Dança de Salomé
Enrolamentos de acanto
Lado da Epístola
Cartela
1716
Cartela
NON SURREXIT MAIOR / JOANNE BAPTISTA
Pregação de São João Baptista
Baptismo de Cristo
Decapitação de São João Baptista
Circuncisão
Zacarias escrevendo o nome de São João
IOANNIS EST NOMENSUUM 
Lc 1, 63 “Pedindo uma placa o pai escreveu: «O seu nome é João»”
Enrolamentos de acanto
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Figueiró dos Vinhos - Igreja de São João Baptista, capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo da capela-mor organizam-se em três registos de cada lado, integrando e imitando os elementos
arquitectónicos do espaço. Inferiormente, um silhar com uma cartela divide uma passagem bíblica em que Jesus afirma
que não há maior profeta que São João:“Digo-vos: Entre os nascidos de mulher não há profeta maior do que João (...)”
(Lc 7,28) ou “Em verdade vos digo: Entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Baptista
(...)” (Mt 11,11).

Seguem-se três episódios dedicados à vida de São João, com o central de dimensão inferior. Por fim, duas janelas do
lado da Epístola alternam com dois painéis sendo que, do lado do Evangelho, as janelas são fingidas e em azulejo.
Todos os painéis são envoltos por barra de enrolamentos de acanto, com excepção das portas, ladeadas por pilastras e
encimadas por cimalha, bem como as janelas, ladeadas por anjos atlantes e inferiormente rematadas por um rosto com 
volutas laterais.

Se as composições e a estrutura da parede ainda se inscreve nas características do Ciclo dos Mestres, a pintura
aproxima-se da obra de Teotónio dos Santos, principalmente ao nível dos rodapés, que recordam os da Igreja da
Misericórdia de Évora (as cartelas são idênticas, e o enquadramento das portas são semelhantes), também a ele
atribuídos.

Mais próximo do altar-mor encontra-se uma faixa vertical com enrolamentos largos de acanto smelhante a várias outras
composições do mesmo género.

Em relação ao programa iconográfico, é evidente a invocação a São João Baptista, a quem a igreja é dedicada, mas não
se percebe uma ordem cronológica na distribuição dos temas, pois se o registo intermédio pode ter início com a
Anunciação terminando, do lado oposto, com a Decapitação, no registo superior surgem temas da infância e da vida 
adulta, sem aparente ordenação.

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0007
B-H-R-ea/+-0042
R-0029

Évora - Igreja da Misericórdia
B-V-R-arq/+-0008

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Évora - Igreja da Misericórdia  > Guarnições atribuídas a Teotónio dos Santos 

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MENDONÇA, Isabel; MATIAS, Cecília, “Igreja Paroquial de Figueiró dos Vinhos / Igreja Matriz de São João 
Baptista”, n.º IPA PT021008040001, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património
Arquitectónico [IPA], 1991/2009. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Figueiró dos Vinhos - Igreja de São João Baptista, capela-mor

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Figueiró dos Vinhos - Igreja de São João Baptista, capela-mor

Fotografias

01 - Perspectiva do lado do Evangelho 01.07 - Dança de Salomé

02 - Perspectiva do lado da Epístola 02.01 - Envolvente da porta

02.02 - Cartela 02.04 - Baptismo de Cristo
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Fronteira - Igreja do Senhor dos Mártires

Datação

1714-1715
[SIMÕES, 1957, p. 10]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [com mais contorno e traço com aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118]

1717
[SANTOS, 1957, p. 118]

 - Retábulo de embutidos marmóreos atribuível a João Antunes (SERRÃO, 2001, p. 137)

Século XVIII, início  - Fundação da capela pelo Padre Miguel dos Santos de Cabedo [faleceu, segundo inscrição, em
1724]
1721 - Data na caixa de esmolas

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 10]
António de Oliveira Bernardes e Policarpo de Oliveira Bernardes [GONÇALVES, 1982, p. 269]
Policarpo de Oliveira Bernardes [MECO, 1993, p 226 e 269; IDEM, 1989, p. 83]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 36]
Policarpo de Oliveira Bernardes [VALENTE, 2008, p. 74]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Caminho do Calvário

Cartela superior com três pregos envoltos por cora de espinhos
Cartela inferior com martelo e alicate

02 Lado da Epístola
  02.01 Deposição de Cristo no Túmulo

Cartela superior com três dados
Cartela inferior com escadas e santo sudário

  02.02 Porta fingida
03 Tribuna do retábulo
  03.01 Santo Sudário e três pregos cruzados
04 Frontal de altar
  04.01 Cartela com pilar e em aspa uma lança
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Fronteira - Igreja do Senhor dos Mártires

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela-mor da Igreja do Senhor dos Mártires, em Fronteira, apresenta ambos os panos murários revestidos por
azulejos relativos à Paixão, incluindo neste conjunto uma porta fingida policroma, o frontal de altar e a zona interna da 
tribuna do altar-mor.

A gramática decorativa que aqui se observa é a mesma que se repete em tantas obras dos Bernardes, com meninos a 
segurar volutas, anjos com cornucópias de flores, cartelas com emblemas, entre outros. A composição altera-se 
ligeiramente junto ao altar, desenhando um semi-círculo, para acolher o retábulo-mor, que assim é integrado no
conjunto.

Os quadros, rectilíneos, são muito pormenorizados, como acontece com o enterro, em que, ao fundo, ainda se observa o 
Gólgota e a escada junto à cruz. Do lado oposto, o episódio da Verónica revela uma composição muito cheia, com as
lanças dos homens, a cruz e a escada, organizando-se num grande dinamismo e teatralidade.

A pintura é pouco homogénea, recorrendo ao contorno com aguada e à modelação dos volumes através de pincelada em
mancha, por vezes pingada. Alguns rostos surgem muito pormenorizados. As rochas e a paisagem exibem pinceladas
rápidas e expressivas, nem sempre paralelas ou organizadas.No episódio da Verónica é mais evidente o recurso a uma
pincelada paralela e bem definida, mas os rostos são pouco cuidados em particular o da própria Verónica.

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0004

Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia
R-0032
B-H-R-c/+-0002

Braga - Capela de São Sebastião das Carvalheiras

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- GONÇALVES, Flávio, “As obras setecentistas da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda de Peniche e o seu 
enquadramento na Arte Portuguesa da primeira metade do século XVIII”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de
Lisboa, Lisboa, 1982, pp. 5-270.
- KEIL, Luís, Inventário Artístico do Distrito de Portalegre, Lisboa, Sociedade Nacional de Belas Artes, 1943.
- MANTAS, Helena, GAMA, Marta, “Igreja do Senhor dos Mártires / Igreja dos Mártires”, n.º IPA PT041208020009,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2002. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2008.
- MECO, José, “Policarpo de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 83-84.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- RODRIGUES, Jorge, Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora - Arte Sacra no Norte Alentejano, Évora,
Fundação Eugénio de Almeida, 2008, pp-6-15.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALENTE, Paulo, “A Deposição de Cristo”, Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora - Arte Sacra no Norte
Alentejano, Évora, Fundação Eugénio de Almeida, 2008, p. 74.
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Fronteira - Igreja do Senhor dos Mártires

Fotografias

00 - Perspectiva da capela-mor 01 - Perspectiva do lado do Evangelho

01.01 - Caminho do Calvário 02.01 - Deposição de Cristo no Túmulo

02.02 - Porta fingida 03 - Tribuna do retábulo
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Funchal [Madeira] - Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Datação

1718-25
[SIMÕES, 1963, p. 164]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

Atribuída
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1981, p. 81; IDEM, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 224, painel principal; IDEM,
1998/1999, p. 11 em colaboração com Raimundo do Couto]

1627 - Fundação da capela

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 216]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1963, p. 162, pelo menos a parte central do painel do lado do Evangelho]
António Pereira [MECO, 1980, p. 93, exceptuando o painel principal, de AOB e as barras de P.M.P.] 
Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 124]
Raimundo do Couto [MECO, 1993, p. 218, rodapé; IDEM, 1998/1999, p. 11 em colaboração com António de Oliveira
Bernardes]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Zona inferior com cenas de pastorícia e uma fonte
  01.02 Milagre de D. Fuas Roupinho
02 Lado da Epístola
  02.01 Zona inferior com cena de pesca e homem a tocar flauta e um casal a comer
  02.02 Eremita
  02.03 Milagre de Nossa Senhora da Nazaré
  02.03 Zona inferior com homem a tocar flauta e outro a dançar
  02.05 Eremita
03 Parede fundeira
  03.01 Milagre com coxo de muletas e rabequista cego
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Funchal [Madeira] - Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A nave da capela de Nossa Senhora da Nazaré apresenta os panos murários integralmente revestidos por azulejos
figurativos alusivos à invocação do templo, aplicados no segundo registo, sobre uma base com oito azulejos de altura
onde figuram cenas de pastorícia e de pesca. Este registo é envolto por cercadura de enrolamentos de acanto, enquanto o
superior é delimitado por barras de enrolamentos de acanto mais largos, por entre os quais surgem meninos e animais.
Convergem ao centro em conchas ladeadas por volutas e anjos. As barras verticais são dominadas pela presença de 
enrolamentos com um leão, um menino e uma figura feminina com um vaso de frutos sobre a cabeça, terminando num
anjo ou menino envolto por uma voluta com um animal numa das pontas. Estas barras encontram-se sobre bases de
colunas com figuras masculinas ajoelhadas, ao nível do registo inferior.

A pintura que se observa na totalidade do revestimento é muito distinta, pois a guarnição apresenta características
totalmente diferentes da figuração, Esta, por sua vez, é bastante diversa, distinguindo-se o registo inferior do superior e
o painel do lado do Evangelho do da Epístola. Santos Simões havia já chamado a atenção para estas discrepâncias, 
admitindo que o revestimento do lado da Epístola seria de outro ou mais pintores que não António de Oliveira
Bernardes (SIMÕES, 1963, p. 163). Na verdade, se o Milagre de D. Fuas Roupinho  apresenta um tipo de pincelada
rápido e com manchas no final, a par de uma caracterização sumária dos rostos das figuras e de um desenho
arquitectónico de grande rigor, nos restantes observa-se um traço de contorno mais vincado e um pormenor na 
caracterização dos rostos que se afastam da prática de Bernardes. 

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0112
B-V-R-f-0046
B-V-R-f-0047
B-HV-R-ea/+-0113

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Santos Simões questionava ainda a possibilidade do revestimento ter sido efectuado em várias épocas ou na mesma 
época mas por diferentes autores, sendo esta última hipótese uma consequência de verbas distintas consoante a
importância das temáticas (SIMÕES, 1963, p. 163).

Bibliografia específica
- BRAZÃO, Teresa; FIGUEIREDO, Paula, “Capela de Nossa Senhora da Nazaré”, n.º IPA PT062203070010, Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2000/2001. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2010.
- CALADO, Rafael Salinas, Azulejaria na Madeira e na Colecção da Casa-Museu Frederico de Freitas, Direcção
Regional dos Assuntos Culturais da Região Autónoma da Madeira, 1999.
- DIAS, Pedro, Arte de Portugal no Mundo - Madeira, n.º 2, Lisboa, Público - Comunicação Social, SA, 2008.
- FREITAS, Paulo de, “Azulejaria na Madeira”, Islenha - Temas Culturais das Sociedades Insulares Atlânticas, n.º 4,
Jan-Jun 1989, pp. 25-33.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, “Há que preservar os azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, n.º 29, Lisboa, Publ.
Projornal, Março de 1981, pp. 75-84.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
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Funchal [Madeira] - Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Fotografias

01 - Vista geral do lado do Evangelho 01.01 - Pormenor da zona inferior

01.02 - Milagre de D. Fuas Roupinho, pormenor
01.02 - Milagre de D. Fuas Roupinho, pormenor do lado direito

01.02 - Milagre de D. Fuas Roupinho, pormenor do lado direito 02.02 - Eremita
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Funchal [Madeira] - Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Fotografias

02.03 - Milagre de Nossa Senhora da Nazaré 02.05 - Eremita

03.01 - Milagre com coxo de muletas e rabequista cego
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Funchal [Madeira] - Cena Galante e Bucólica [Colecção Berardo - Jardim Tropical 
Monte Palace]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora este longo painel possa enquadrar-se nas temáticas privilegiadas por P.M.P.,  não cremos que tenha sido
pintado pelo mestre. Pelo contrário, as barras arcaizantes e o tipo de pintura, em particular no que diz respeito à
caracterização dos rostos, encontram-se bastante mais próximos da prática da Grande Produção e de Teotónio dos 
Santos.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- BENTO, Carina, Azulejaria da Colecção Berardo - Estudo, Criação de um Sistema de Inventário e Gestão da
Colecção, e Proposta de Museu Virtual, tese de Mestrado em Museologia e Museografia apresentada à Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2009 [3 vols].
- MONTEIRO, João Pedro, “A Colecção de Azulejos da Fundação José Berardo”, Islenha - Temas Culturais das
Sociedades Insulares Atlânticas, nº38, Funchal,  Direcção Regional dos Assuntos Culturais, Janeiro – Junho 2006, pp.
38-54.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [MONTEIRO, 2006, p. 44]

Iconografia
01 Cena Galante e Bucólica [inv. 196]
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Funchal [Madeira] - Cena Galante e Bucólica [Colecção Berardo - Jardim Tropical 
Monte Palace]
Fotografias

01 - Cena Galante e Bucólica
01 - Cena Galante e Bucólica, pormenor

01 - Cena Galante e Bucólica, pormenor
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Funchal [Madeira] - Quinta da Vigia, antiga Quinta das Angústias, Capela de Nossa
Senhora das Angústias

Datação

Século XVII
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A Capela de Nossa Senhora das Angústias é revestida por azulejos figurativos nas paredes laterais da nave e capela-mor
e na parede fundeira, que se dividem em dois registos, o inferior com quatro fiadas de altura e representando meninos a
brincar por entre festões presos em pilastras com volutas, e o segundo com representações da vida e dos milagres de
Santo António, delimitados por barra de enrolamentos de acanto com reservas circulares nos cantos.

A secção do lado do Evangelho apresenta três episódios distintos, que se sucedem separados por árvores e outras
plantas. Do lado oposto é a representação de uma cidade que separa as duas cenas, encontrando-se ainda uma outra 
totalmente isolada.

A pintura é de um azul muito carregado, com pinceladas borradas e manchadas, cheias de tinta no final, e também muito 
riscadas. Estas contrastam vivamente com apontamentos de um azul muito ténue que se observa nos planos fundeiros,
sendo ainda bem visível alguns traços de “arrependidmentos” ou de desenho subjacente, que depois não foi cumprido,
como é o caso de uma barra de enrolamentos visível atrás da figura de Santo António no episódio do banquete [02.01].
O contorno das figuras é rápido, como se se tratasse de um esboço, ao contrário do desenho seguro mas com uma

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1963, p. 156, nota 11]

1622 - Instituição da capela pelo sargento-mor Diogo da Costa do Quental e sua mulher D. Mécia de Vasconcelos
1690-1670 - Execução do retábulo

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Sermão de Santo António [?], Nossa Senhora aparece a Santo António para expulsar o demónio,

Milagre eucarístico da mula
02 Lado da Epístola
  02.01 Banquete oferecido a Santo António pelos hereges, caça à lebre
  02.02 Cena de pesca
03 Parede fundeira
  03.01 [painel cortado]
  03.02 Fonte
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Funchal [Madeira] - Quinta da Vigia, antiga Quinta das Angústias, Capela de Nossa
Senhora das Angústias

perspectiva totalmente errática na representação arquitectónica. Todavia, os edifícios que se observam são muito
curiosos, desde o templo rematado por duas figuras do painel inicial [01.01], até à malha urbana que serve de fundo ao
Milagre Eucarístico [01.01] ou depois à cidade que se encontra a separar o banquete da cena de caça [02.01]. A
separação de planos é também estranha e pouco conseguida.

Esta forma de pintar contrasta com o desenho mais claro e fino que se observa no registo inferior de meninos a brincar,
com um azul de fundo e depois uma pincelada muito mais aguada e transparente, apesar das manchas de tinta no final.

O revestimento parece ter sido executado para este espaço, mas há, no entanto, alguns aspectos que importa destacar.
Um dos painéis da parede fundeira encontra-se visivelmente cortado, e a sua interpretação torna-se difícil por isso
mesmo [03.01]. O painel [02.02] que representa uma cena de pesca isolada parece estranho no contexto em que se
insere, mas talvez deva ser entendido como um complemento da cena de caça do lado oposto. 

Apesar de mais denso, este revestimento não deixa de recordar o que se encontra na Capela da Quinta da Flamenga, não
apenas pelos temas mas também pelas dificuldades de perspectiva e de colocação das figuras no espaço.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0114

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Santos Simões levanta a possibilidade da encomenda ter sido efectuada por Jorge de Andrade de Vasconcelos, primeiro
instituidor do vínculo instituído por D. Mécia de Vasconcelos, em testamento com data de 25 de Março de 1669
(SIMÕES, 1963, p. 156).

Bibliografia específica
- CALADO, Rafael Salinas, Azulejaria na Madeira e na Colecção da Casa-Museu Frederico de Freitas, Direcção
Regional dos Assuntos Culturais da Região Autónoma da Madeira, 1999.
- CARITA, Rui, “Quinta Vigia / Presidência do Governo Regional / Antiga Quinta das Angústias”, n.º IPA 
PT062203100089, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1999. URL: www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2011.
- DIAS, Pedro, Arte de Portugal no Mundo - Madeira, n.º 2, Lisboa, Público - Comunicação Social, SA, 2008.
- FREITAS, Paulo de, “Azulejaria na Madeira”, Islenha - Temas Culturais das Sociedades Insulares Atlânticas, n.º 4,
Jan-Jun 1989, pp. 25-33.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
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Funchal [Madeira] - Quinta da Vigia, antiga Quinta das Angústias, Capela de Nossa
Senhora das Angústias
Fotografias

01.01 - Milagre eucarístico da mula 01.01 - Nossa Senhora aparece a Santo António para expulsar o 
demónio, pormenor

01.01 - Pormenor da zona inferior do painel

01.01 - Sermão de Santo António

02 - Lado da Epístola 02.01 - Banquete oferecido a Santo António pelos hereges
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Funchal [Madeira] - Quinta da Vigia, antiga Quinta das Angústias, Capela de Nossa
Senhora das Angústias
Fotografias

02.01 - Caça à lebre

03.01 - [painel cortado]

03.02 - Fonte
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Grândola - Capela de Nossa Senhora da Penha

Datação

1721
[Datada no lintel da porta do lado do Evangelho]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo da capela-mor da Capela de Nossa Senhora da Penha podem ser divididos em três registos. O
rodapé, de dois azulejos, exibe anjos ajoelhados, segurando grinaldas de flores que pendem de uma carranca ou de um
vaso central. É uma composição curiosa que parece anterior em relação à restante campanha. O silhar é ocupado por
uma estrutura arquitectónica, com consolas laterais e uma almofada em toda a superfície, decorada por enrolamentos de
acanto. Ao centro surge uma cartela elíptica, envolta por volutas onde se sentam anjos a tocar corneta. Já sobre o 
entablamento, observa-se a guarnição do painel figurativo, formado por enrolamentos de acanto entre os quais surgem
anjo em pé, sentados ou deitados, conforme a orientação da barra. Nos centros horizontais destaca-se uma cartela
irregular formada por volutas e, nos cantos, um rosto.

Em áreas em que o azulejo integra elementos arquitectónicos do templo, como a porta da parede do lado do Evangelho,
o silhar é mais curto e o painel reduzido pelo vão, surgindo na área de dimensão mais reduzida duas consolas que
enquadram uma cartela de elementos vegetalistas, ao centro.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 369] 

Grande Produção - Revestimento azulejar com anjos no arco triunfal

1664, 15 de Maio - Fundação. Data da licença concedida pela Ordem de Santiago (DGARQ/TT, Chancelaria da Ordem
de Santiago Lº 17 F. 72 - Rolo 1916 - ALMEIDA, 1997, p. 23)
1668 - Isabel Denis, mulher de Diogo Fernandes Chaynho, deixa em testamento um montante para as obras de 
construção (ALMEIDA, 1997, p. 27)

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Nossa Senhora da Conceição
  01.02 Cartela com rosas
  01.03 Apresentação de Nossa Senhora no Templo
02 Lado da Epístola
  02.01 Assunção de Nossa Senhora
  02.02 Cartela com árvore
  02.03 Anunciação
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Grândola - Capela de Nossa Senhora da Penha

A pintura dos motivos figurativos é muito expressiva ao nível da mancha, recorrendo ao contorno apenas pontualmente.
Este trabalho em mancha deixa alguns pingos e borrões, mas também permite observar pinceladas paralelas e 
envolvendo as formas. Os panejamentos adquirem uma grande leveza e os fundos, escuros, são muito pincelados.
Determinadas figuras, como o anjo da Anunciação, ou o grupo da Assunção, resultam de um bom sentido compositivo,
numa solução de grande dinamismo. Já em relação aos rostos femininos detecta-se alguma dificuldade na sua
caracterização, indicando muita dureza e pouca naturalidade.

Em termos de leitura iconográfica, o ciclo dedicado à Vida da Virgem parece ter início do lado do Evangelho com o
tema da Imaculada, este sem um sentido narrativo, continuando de forma circular pelo lado da Epístola, primeiro com a 
Anunciação e terminando com a Assunção. As cartelas evidenciam, naturalmente, alguns símbolos alusivos à Virgem.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0004

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, átrio superior
B-V-R-ea/+-0018
R-0033
R-0034
R-0035

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Manuel Costa Gaio Tavares de, Da Nossa Senhora da Penha de França a protectora dos grandolenses -
subsídio para uma monografia - II , Grândola, Câmara Municipal de Grândola, 1997.
- BELO, Albertina, “Ermida de Nossa Senhora da Penha / Ermida de Nossa Senhora da Penha de França”, n.º IPA 
PT041505020006, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1998. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Grândola - Capela de Nossa Senhora da Penha

Fotografias

01 - Lado do Evangelho

01.01 - Nossa Senhora da Conceição

01.02 - Cartela com rosas

01.03 - Apresentação de Nossa Senhora no Templo

02.01 - Assunção de Nossa Senhora 02.03 - Anunciação, pormenor
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Grândola - Capela de Nossa Senhora da Penha

Fontes gráficas

The Illustrated Bartsch. Vol. 34 [ARTstor]

02.03 - Anunciação
Gravura de Orazio de Santis
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Grimaneza, Fajá de Baixo [São Miguel, Açores] - Capela de Nossa Senhora das 
Soledades, frontal de altar

Datação

1674, c. de
[SIMÕES, 1963, p. 111 [data da edificação da capela]; MECO, 1979, a), p. 90]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela-mor apresenta azulejos vedes e brancos aplicados em esquema de enxaquetado e o frontal exibe padrão de
camélias, cercadura de renda e, ao centro, painel com albarrada de vaso florido ladeado por duas aves. Infelizmente, as 
imagens mostram um conjunto muito truncado e, em Fevereiro de 2010, a capela já não existia, tendo sido destruída,
pelo que foi possível apurar no local, por se encontrar muito arruinada. Santos Simões defende que, na impossibilidade
de constituir um frontal de altar, se organizaram alguns azulejos procurando imitar o mais possível a estrutura deste
género de painéis (SIMÕES, 1963, p. 111).

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 62, atribuição com reservas]

1674 - Fundação pelo Padre Manuel da Costa Carneiro

Iconografia
01 Frontal com albarrada
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Grimaneza, Fajá de Baixo [São Miguel, Açores] - Capela de Nossa Senhora das 
Soledades, frontal de altar

- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
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Grimaneza, Fajá de Baixo [São Miguel, Açores] - Capela de Nossa Senhora das 
Soledades, frontal de altar
Fotografias

1 - Capela-mor [imagem de João Miguel dos Santos Simões] 2 - Frontal de altar [imagem de João Miguel dos Santos Simões]
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Guimarães - Capela de Nossa Senhora da Conceição, nave

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 104] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11, oficina]

Século XVI - Ainda que sejam muitos os vestígios referentes a uma construção anterior à capela de Nossa Senhora da
Conceição, apenas se pode afirmar que esta existia no século XVI (GUIMARÃES, 1904, p. 10).
1684 - Incêndio que obrigou a Irmandade a realizar obras de recuperação
1699 - Autorização para o início da reconstrução (GUIMARÃES, 1904, pp. 13-14)
1700, c. de - Tecto da capela-mor (GONÇALVES, 1981, p. 345)
1700, c. de - Retábulo-mor muito modificado, apresentando características ainda maneiristas. Este retábulo deveria
compreender a representação da Árvore de Jessé, entretanto desaparecida, e a figura da padroeira da capela, que se
conserva (GONÇALVES, 1981, p. 342)
1740, c. de - Revestimento azulejar da capela-mor
1774 - Realização do órgão por Francisco António Solha, a expensas da confraria da Conceição

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 104]
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Guimarães - Capela de Nossa Senhora da Conceição, nave

Iconografia
00
01
  01.01

  01.02

02
  02.01
  02.02
  02.03

03
  03.01

  03.02
  03.03

  03.04

  03.05
04
  04.01
    04.01.01
  04.02
    04.02.01

Cântico dos Cânticos
Lado do Evangelho
SONET VOX TVA IN AVRIBVS MEIS, / VOX ENIM TVA DVLCIS, cantic. 2
[Ct 2:14 columba mea, in foraminibus petræ, in caverna maceriæ, ostende mihi faciem tuam, 
sonet vox tua in auribus meis : vox enim tua dulcis, et facies tua decora]
FRVCTVS EJVS DVLCIS GVTTVRI MEO Cant 2
[Ct 2:3 SPONSA. Sicut malus inter ligna silvarum, sic dilectus meus inter filios. Sub umbra
illius quem desideraveram sedi, et fructus ejus dulcis gutturi meo ]
Lado da Epístola
Painel muito deteriorado
Painel muito deteriorado
FVGAE DILECTE MI / AMPLEXABITVR ME CANT 2º 
[Ct 8:14 sponsa. fuge, dilecte mi, et assimilare capreæ, hinnuloque cervorum super montes
aromatum]
[Ct 2:6 læva ejus sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me]
Parede fundeira
TENVI EVM NEC DEMI
[Ct 3:4 Paululum cum pertransissem eos, inveni quem diligit anima mea : tenui eum, nec
dimittam, donec introducam illum in domum matris meæ, et in cubiculum genetricis meæ]
Litanias da Virgem - espelho
Nossa Senhora da Conceição
PELAS ALMAS DO PVRGATRIO

P.N. A.V. ma

VENIT IN HORTVM SVVM
[Ct 5:1 Veniat dilectus meus in hortum suum, et comedat fructum pomorum suorum.
SPONSUS. Veni in hortum meum, soror mea, sponsa ; messui myrrham meam cum aromatibus 
meis ; comedi favum cum melle meo ; bibi vinum meum cum lacte meo ; comedite, amici, et
bibite, et inebriamini, carissimi.] 
Litanias da Virgem - sol e rosa
Parede do arco triunfal
Lado do Evangelho
Estrela
Lado da Epístola
Sol
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Guimarães - Capela de Nossa Senhora da Conceição, nave

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela e, em particular, o revestimento azulejar encontra-se em péssimo estado de conservação. Observam-se
inúmeras trocas de azulejos nos vários painéis, sendo que em dois do lado da Epístola é impossível identificar a
temática, embora integrem, como os restantes, o programa representando episódios do Cântico dos Cânticos , neste caso
relacionado com Maria, a quem a capela foi dedicada e sobre quem incide toda a restante iconografia, do tecto da nave e
também da capela-mor .

Os azulejos revestiam integralmente os panos murários da capela, organizando-se em painéis envoltos por barras de três
azulejos, sobre silhar de cartelas ladeadas por anjos a segurar grinaldas de flores. As janelas, e um altar do lado do
Evangelho, eram envoltos por nova barra, semelhante à dos painéis. Esta apresenta enrolamentos de acanto, por entre os
quais surgem meninos a brincar, aves e leões.

As cenas representadas decorrem no exterior, tendo como pano de fundo edifícios arquitectónicos ou paisagens,
destacando-se as figuras pela riqueza do vestuário que envergam.

Do lado do Evangelho, junto à porta de entrada, os esposos abraçam-se, e a legenda inferior completa o sentido da cena:
“(...) abracei-o e não o largarei (...)”. Nos dois seguintes não foi possível perceber o que representariam originalmente,
tal as trocas de azulejos. Por fim, junto à capela-mor, os esposos encontram-se sozinhos e a esposa diz: “Correu meu
amado! Sê como um gamo (...)”. No outro extremo do painel, mas certamente sem ligação a este e com a legenda
cortada, a esposa tem a cabeça no colo do esposo dizendo “(...) e abraça-me a sua mão direita”. O painel está incompleto
e a parte em falta foi pintada, imitando azulejo de figura avulsa.

Do lado da Epístola, junto à porta, estão os esposos abraçados e ele convida-a “Entrei no meu jardim (...)”. No painel
seguinte, a esposa toca harpa enquanto o esposo ouve, mais atrás, e os anjos seguram uma partitura muito
pormenorizada. O esposo diz: “(...) deixa-me ouvir a tua voz. Pois a tua voz é doce (...)”.

Por fim, muito mutilado, o painel junto à capela-mor ilustra a esposa, sentada, a dirigir-se ao esposo, e os anjos com
frutos são contextualizados pelo versículo “Tal como a macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os
jovens. Anseio sentar-me à sua sombra, que o seu fruto é doce na minha boca”.  Este painel destaca-se pela continuidade
da paisagem com uma igreja conventual ao fundo e uma fonte de grande aparato Ao longe, edifícios de uma cidade.

Na parede fundeira, sobre a porta, um painel alusivo a Nossa Senhora da Conceição parece ter uma função de registo,
pedindo a quem sai da igreja que reze pelas almas do purgatório um Pai Nosso e uma Avé Maria. A cercadura é 
diferente das restantes, com máscaras, e dos lados surgem anjos com litanias da Virgem, numa composição algo
estranha e sugerindo não ser a original. Outras litanias surgem junto ao arco triunfal.

De uma forma geral, a pintura tira partido do contorno fino e recorre pouco a pinceladas largas, privilegiando as áreas
brancas e pouco densas. Os rostos, principalmente os femininos, são muito característicos dos trabalhos do Mestre P.M.
P., tal como o cuidado na caracterização do vestuário e a preferência por fontes de grande complexidade formal. A 
paisagem em segundo plano tira partido de um azul muito mais ténue.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0043
R-0037
B-V-R-arq/+-0009
B-V-R-aa/+-0008

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- GONÇALVES, Flávio, A talha na arte religiosa de Guimarães, Sep. das actas - Congresso histórico de Guimaräes e
sua Colegiada, 1982.
- GUIMARÃES, Agostinho Gomes Fernandes, Azulejos artísticos de Guimarães (séculos XVI, XVII, XVIII), Porto,
1983.
- GUIMARÃES, João Gomes de Oliveira, Guimarães e Santa Maria: história do culto de Nossa Senhora no concelho 
de Guimarães (manuscritos do abade de Tagilde), Porto, 1904.
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Guimarães - Capela de Nossa Senhora da Conceição, nave

- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERENO, Isabel; NOÉ, Paula, “Capela de Nossa Senhora da Conceição”, n.º IPA PT010308040028, Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/1996. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Guimarães - Capela de Nossa Senhora da Conceição, nave

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Guimarães - Capela de Nossa Senhora da Conceição, nave

Fotografias

01.01 - 02.01 - Painel muito deteriorado

02.03 - 03.01 -

03.03 - Nossa Senhora da Conceição

03.04 -
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Guimarães - Capela de Nossa Senhora da Conceição, nave

Fontes gráficas

Gravura n.º 1166 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

02.02 - Fonte
Gravura de Jean Lepautre
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Guimarães - Igreja das Capuchinhas, capela-mor [antigo Convento da Madre de 
Deus]

Datação

1717
[SIMÕES, 1979, p. 105; MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227; SERRÃO, 2003, p. 222, ]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os panos murários da capela-mor são integralmente revestidos por painéis de azulejos cujas cercaduras envolvem e
enquadram os vãos existentes, criando soluções de grande interesse, como é o caso da união das barras junto ao arco

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 10, trabalho oficinal com influência directa]

1681 - Fundação do Convento da Madre de Deus, de Capuchinhas ou de Clarissas Reformadas
1683, 4 de Abril - Entrada solene das religiosas
1683, 21 de Junho - Aprovação do Instituto e da Regra primeira e Santa Clara, que não teve efeitoNovo breve emitido
apenas em 1716.
1716 - Fundação do mosteiro franciscano da 1ª Regra de Santa Clara, sob mecenato de D. Rodrigo de Moura Teles, no
edifício do recolhimento das terceiras franciscanas regulares, tendo a igreja sido então reedificada
1717 - As religiosas professam no convento

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 36, colaborando com Policarpo de Oliveira Bernardes]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Fuga para o Egipto
  01.02 Apresentação do Menino no Templo
  01.03 Morte de São José
  01.04 Grinaldas e volutas
02 Lado da Epístola
  02.01 Adoração dos Magos
  02.02 Casamento da Virgem
  02.03 Adoração dos Pastores

GLORIA IN EXCELSIS DEO
  02.04 Grinaldas e volutas
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Guimarães - Igreja das Capuchinhas, capela-mor [antigo Convento da Madre de 
Deus]

triunfal. Por sua vez, o espaço de maiores dimensões do lado oposto, junto à capela-mor, obrigou a acrescentar uma
fiada de azulejos diferente, em jeito de painel, que não resultou tão bem, o mesmo acontecendo aos painéis que rematam
as janelas, de volutas e grinaldas de flores, com uma adaptação forçada ao espaço.

As barras são comuns, de enrolamentos de acantos, com rosto coroado de louros nos cantos e cartela central ladeada por
anjos.

O programa iconográfico privilegia temas da Vida de São José, figura presente em todos os painéis, facto que pode ser 
explicado “(...) num contexto religioso [nacional] de recrudescimento da devoção e do culto josefino (...)” (ALMEIDA,
2004, vol. I, p. 384). O ciclo inicia-se com a infância e prolonga-se até à morte de São José, numa sequência aleatória de
painéis. Não se registam grandes alterações iconográficas nem compositivas, com excepção da Adoração dos Pastores,
que se organiza numa composição de grande teatralidade, com os raios de luz a desenhar diagonais fortíssimas que
enquadram e destacam a figura de Jesus Menino.

A pintura privilegia o contorno e, quer as sombras quer os volumes são conseguidos através de pinceladas finas e muito
suaves, que deixam a marca do pincel. Também os fundos escuros são muito pincelados, mas de forma ordenada, apenas
por vezes revelando alguma sobreposição. Observa-se um grande contraste entre as zonas claras e escuras, e os
panejamentos tratados de forma dura revelam, todavia, algum movimento, a par de grande pormenor na caracterização
dos tecidos. Os rostos, em especial dos anjos, são bem desenhados, configurando uma tipologia muito própria dos
trabalhos do Mestre P.M.P., a quem se atribui esta obra.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0044
R-0036

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Patrícia Roque de, O azulejo do século XVIII na arquitectura das ordens de S. Bento e de S. Francisco,
Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004.
- CALDAS, António José Ferreira, Pde, Guimarães apontamentos para a sua história, Guimarães, Câmara Municipal
de Guimarães / Sociedade Martins Sarmento, 1996.
- GUIMARÃES, Agostinho Gomes Fernandes, Azulejos artísticos de Guimarães (séculos XVI, XVII, XVIII), Porto,
1983.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERENO, Isabel; BASTO, Sónia, “Convento da Madre de Deus / Igreja do Convento das Capuchinhas / Centro 
Juvenil de São José”, n.º IPA PT010308630043, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do
Património Arquitectónico [IPA], 1994/2010. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009. 
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Guimarães - Igreja das Capuchinhas, capela-mor [antigo Convento da Madre de 
Deus]
Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Guimarães - Igreja das Capuchinhas, capela-mor [antigo Convento da Madre de 
Deus]
Fotografias

01 - Lado do Evangelho

01.01 - Fuga para o Egipto

01.02 - Apresentação do Menino no Templo 01.03 - Morte de São José

02.02 - Casamento da Virgem
02.03 - Adoração dos Pastores
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Guimarães - Igreja de São Dâmaso

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 104]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]

1692 - Retábulo-mor pelo entalhador Pedro Coelho

1639 - Início da construção da igreja no centro de Guimarães, dando despacho às determinações que Lucas Rebelo,
Abade de Santa Comba de Regilde havia deixado em testamento
1641 - Conclusão da capela-mor, da autoria de Cristóvão Fernandes e Domingos Coelho
1644 - Contrato com o mestre pedreiro Domingos de Freitas para o corpo e fachada do templo
1691 - Reforma da capela-mor, quase em ruínas (CALDAS, 1996, p. 337)
1694 - Reforma do corpo da igreja  (CALDAS, 1996, p. 337)
1960 - Mudança da Igreja para o local onde hoje se encontra devido ao plano urbanístico
1966 - Conclusão das obras de reconstrução

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 104]

1698 - Data no sacrário
1702 - Retábulos laterais da autoria de Pedro Coelho

Iconografia
00 Cenas da Vida do Sumo Pontífice São Dâmaso, que se pensa ser natural de Guimarães
01 Lado do Evangelho
  01.01 Três episódios de São Dâmaso como Papa
  01.02 São Dâmaso como Papa
  01.03 Baptismo de São Dâmaso
  01.04 São Dâmaso entre cardeais
  01.05 São Dâmaso perante o Papa
02 Lado da Epístola
  02.01 Morte de São Dâmaso
  02.02 Um preso perante o Papa São Dâmaso
  02.03 Pregação de São Dâmaso
  02.04 São Dâmaso dá esmola aos mendigos
  02.05 Baptismo
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Guimarães - Igreja de São Dâmaso

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os panos murários da capela-mor são integralmente revestidos por azulejos, que relatam a história de São Dâmaso, a
quem Guimarães era especialmente devoto por ser esta a sua terra de origem. A deslocação da igreja do centro da cidade
para junto do castelo, na década de 1960, obrigou à remontagem dos azulejos, sendo visíveis alterações ao nível do
rodapé, cujos azulejos se encontram interrompidos pela cantaria aí colocada.

A cercadura denota grande teatralidade, com enrolamentos de acanto onde surgem anjos e aves, a par de figuras
masculinas com longos cestos de flores à cabeça, figuras masculinas a suportar elementos arquitectónicos, anjos entre
duplas volutas, duplas volutas e máscaras. Estas duplas volutas aproximam-se, em grande medida, das que se encontram
na base do retábulo-mor, com cuja talha estabelecem outros paralelos.

A pintura, com fundos escuros de pincelada marcada mas homogénea, é característica do Mestre P.M.P., revelando 
ainda o recurso ao contorno muito marcado, aos rostos vincados, aos tecidos duros mas muito bem caracterizados, com
arquitecturas bem desenhadas e grande pormenor na descrição de interiores, como é o caso de um altar [02.03].

Contrariamente ao habitual, a leitura parece fazer-se de cima para baixo, pois o ciclo deverá ter início com o Baptismo,
terminando na Morte de São Dâmaso.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0008

Borba - Quinta do General, muro do jardim [painéis provenientes do Palácio Galveias, em Lisboa]
B-H-R-ea/+-0046
B-V-R-arq/+-0010

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Jerónimo, Os azulejos da Igreja de São Dâmaso de Guimarães, Guimarães, Câmara Municipal, 1960.
- CALDAS, António José Ferreira, Pde, Guimarães apontamentos para a sua história, Guimarães, Câmara Municipal
de Guimarães / Sociedade Martins Sarmento, 1996.
- DINIS, António, “Igreja de São Dâmaso”, n.º IPA PT010308340080, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2000. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de
2009.
- GUIMARÃES, Agostinho Gomes Fernandes, Azulejos artísticos de Guimarães (séculos XVI, XVII, XVIII), Porto,
1983.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Guimarães - Igreja de São Dâmaso

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Guimarães - Igreja de São Dâmaso

Fotografias

01.03 - Baptismo de São Dâmaso

01.05 - São Dâmaso perante o Papa

02 - Lado da Epístola 02.01 - Morte de São Dâmaso

02.03 - Pregação de São Dâmaso

02.04 - São Dâmaso dá esmola aos mendigos
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Guimarães - Igreja de São Francisco

Datação

1720-1726
[ALMEIDA, 2004, vol. I, p. 138 - cita documentação que revela já estar a capela-mor azulejada em 1726]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Teotónio dos Santos

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 106, oficina dos Bernardes]

1720-1730
[SIMÕES, 1979, p. 106]

1743-1744 - Retábulo-mor da autoria de Manuel da Costa Andrade, segundo risco de Miguel Francisco da Silva

1400, 3 de Novembro - Fundação do convento autorizada por carta de D. João I. O edifício foi implantado  no local
onde existiu o Conventinho de São Francisco fundado em 1216 por São Gualter
Século XVII - Construção dos claustros

Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 158, rodapé]
Manuel dos Santos [SERRÃO, 2003, p. 212]
Teotónio dos Santos [ALMEIDA, 2004, vol. I, pp. 92-93]
Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 51; IDEM, 1993, p. 230]

1781 - Retábulos laterais, púlpitos e guarda-vento, segundo o risco de Carlos Amarante
Século XVIII - Campanha de obras no interior da igreja
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Guimarães - Igreja de São Francisco

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
  02.02
    02.02.01
    02.02.02

Nave
Lado do Evangelho
Não identificado
Anjo com turíbulo
Não identificado
Lado da Epístola
Não identificado
Anjo com turíbulo
Não identificado
Capela-mor
Lado do Evangelho
Rodapé com cartela com paisagem
Milagre do pé decepado
O santo ladrão ou Milagre de Santo António em Guimarães
Lado da Epístola
Santo António pregando aos peixes
Milagre eucarístico da mula
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Guimarães - Igreja de São Francisco

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
No transepto, junto ao arco triunfal, a colocação muito alta dos painéis e a sobreposição da talha dourada impede que se
reconheçam alguns dos temas representados. A esta dificuldade acresce o facto de muitos azulejos se encontrarem
trocados, revelando acrescentos ou movimentações posteriores à sua aplicação original. As guarnições, de enrolamentos 
de acanto, envolvem todos os painéis, mas são inexistentes junto ao tecto, o que pode indiciar uma aplicação menos bem
conseguida ou uma falha no levantamento prévio. Por outro lado, a grinalda de flores e anjos é dissonante em relação ao
conjunto e liga-se de forma estranha ao painel do anjo com turíbulo, revelando ainda o acrescento de uma fiada de
azulejos, quer do lado do Evangelho quer do lado da Epístola.

Junto à capela do lado da Epístola há uma barra de motivos diferenciados.

Os restantes panos murários do transepto são preenchidos por pintura mural que imita azulejos, exibindo guarnições de
acantos a azul e branco mas deixando apenas a marcação da quadrícula na área reservada à pintura figurativa.

Na capela-mor, as barras são muito semelhantes, acompanhando e integrando os arcos em ogiva pré-existentes mas
tapando a primeira janela de cada lado que se abria para as capelas colaterais e cujo desenho se pode ainda observar a
partir destas mesmas capelas. A outras janelas, abertas ao exterior, mantiveram-se, envoltas pela barra e encimadas por
talha dourada. No prolongamento da mísula que suporta a abóbada surge uma grinalda de flores e anjos, tal como no
transepto. Inferiormente, o silhar é composto por volutas, anjos e uma cartela central no caso do lado do Evangelho. Os
episódios da iconografia antoniana dividem-se por ambos os panos murários, agrupados por milagres relacionados com
a cura física, do lado do Evangelho e com questões teológicas e da parenética do lado da Epístola (ALMEIDA, 2004,
vol. I, p. 368).

Mesmo nestes painéis, que parecem mais bem conservados dos que os do transepto, percebem-se alterações pontuais, de
que é exemplo o anjo sobre o milagre do santo ladrão e os anjos e nuvens envolventes, com azulejos trocados ou com o
anjo aí integrado posteriormente.

A composição e estrutura das cenas, principalmente as da capela-mor, está muito mais próxima de Teotónio dos Santos
do que de qualquer outro mestre, tal como o próprio desenho e características de pintura. Os episódios surgem de forma
simultânea dentro da mesma composição, revelando uma opção compositiva muito densa e separada por elementos 
arquitectónicos que se encontram, por seu turno, pouco relacionados com a arquitectura envolvente.

É possível que a composição do episódio do Santo ladrão, um milagre local, se tenha inspirado numa pintura de 1710
que se conserva junto ao gabinete do Ministro da Ordem.

Catalogação das guarnições
R-0038
B-V-R-fl-0006
B-HV-R-ea/+-0045

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ALMEIDA, Patrícia Roque de, O azulejo do século XVIII na arquitectura das ordens de S. Bento e de S. Francisco,
Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004.
- CALDAS, António José Ferreira, Pde, Guimarães apontamentos para a sua história, Guimarães, Câmara Municipal
de Guimarães / Sociedade Martins Sarmento, 1996.
- GUIMARÃES, Agostinho Gomes Fernandes, Azulejos artísticos de Guimarães (séculos XVI, XVII, XVIII), Porto,
1983.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa. 
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERENO, Isabel; GONAÇALVES, Joaquim, “Igreja e Convento de São Francisco”, n.º IPA PT010308630027, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993/2004.
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Guimarães - Igreja de São Francisco

URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Guimarães - Igreja de São Francisco

Fotografias

01 - Nave 01 - Pintura mural a imitar azulejos

01.02.01 - Não identificado

02.01.01 - Milagre do pé decepado, িárea superior

02.01.03 - O santo ladrão

02.02.02 - Milagre eucarístico da mula
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Guimarães - Igreja de São Francisco

Fontes gráficas

Pintura com o mesmo tema, executada em 1710

02.01.03 - O santo ladrão
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Guimarães - Igreja de São Torcato, capela-mor

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Nesta igreja apenas existem azulejos de padrão seiscentistas na antiga capela de São Torcato.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- GUIMARÃES, Agostinho Gomes Fernandes, Azulejos artísticos de Guimarães (séculos XVI, XVII, XVIII), Porto,
1983.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228]

Iconografia
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Horta [Faial, Açores] - Igreja de São Francisco, capela-mor

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois longos painéis que revestem a capela-mor da igreja do antigo Convento de São Francisco assentam sobre um
rodapé alto com enrolamentos de acanto a recordar o brutesco de tectos, mas agora a sugerir muito fortemente uma
maior tridemensionalidade, convergindo numa estrutura de aletas, conchas e meninos sentados. Esta composição alterna
com outra delimitada por mísulas com meninos em pé, que ladeiam enrolamentos de acanto com aletas, unidos por
festões de flores e frutos e por uma máscara encimada por concha. Estas formas destacam-se do fundo azul escuro, mas
pouco homogéneo e com pinceladas bem visíveis. A modelação das figuras recorre ao contorno mas o desenho é muito 
cuidado.

Nos painéis superiores, as barras de guarnição apresentam enrolamentos de acanto, apenas se destacando nas 
horizontais, ao centro, uma reserva em forma de coração, enquadrada por volutas e encimada por concha. 

Os episódios relacionados com os sermões de São Francisco revelam uma pintura cuidada, denotando um grande 
contraste entre figuras de primeiro plano desenhadas com contorno e azul mais escuro, com uma marcação perfeita dos
corpos e dos panejamentos através de pinceladas contidas mas sobrepostas, marcadas e por vezes com borrões de tinta.
Observa-se um azul muito mais claro e transparente nas que se situam imeditamente a seguir [01.01]. Em ambas os 
rostos surgem muito bem desenhados e caracterizados, revelando grande expressividade. De uma forma geral, destaca-
se o sentido de  claro-escuro, ainda que muito contido. As figuras de menor dimensão são mais miniaturistas e é
perceptível o gosto pela representação de arquitecturas em ruínas. Nas rochas, tal como nos painéis do Sardoal, a
marcação é feita na vertical, com pinceladas paralelas, mais ou menos uniformes.

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Desconhecido [SIMÕES, 1979, p. 24]

1696 - Início da obra de construção da igreja do convento, única parte deste que subsistiu até aos nossos dias
1700 - Ano em que foi cantada a primeira missa na capela-mor

Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 111 e ss.; IDEM, 1989 [9183], p. 49; IDEM, 1989, p. 437; IDEM, 1993, p. 221;
IDEM, 1998/1999, p. 11;IDEM, 2009, p. 128; IDEM, 2010, p. 241]
Manuel dos Santos [SERRÃO, 2003, p. 212]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 São Francisco - sermão
02 Lado da Epístola
  02.01 São Francisco - sermão das aves
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Horta [Faial, Açores] - Igreja de São Francisco, capela-mor

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0040
R-0030

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CÂMARA, Maria Alexandra Trindade Gago da; VERÃO, Maria Teresa, 2011/2012, “A Azulejaria de Setecentos nas 
igrejas conventuais na cidade da Horta: principais dinâmicas decorativas”, Boletim do Núcleo Cultural da Horta, n.º 20,
pp. 141-156 [no prelo].
- DIAS, Pedro, Arte de Portugal no Mundo - Açores, n.º 3, Lisboa, Público - Comunicação Social, SA, 2008.
- MECO, José, “A Azulejaria no Mosteiro de São Vicente de Fora”, Mosteiro de São Vicente de Fora Arte e História,
Lisboa, Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 2010, pp. 235-259.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
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Horta [Faial, Açores] - Igreja de São Francisco, capela-mor

Fotografias

01.01 - Painel do lado do Evangelho 01.01 - São Francisco - sermão, pormenor

01.01 - São Francisco - sermão, pormenor do rodapé

02.01 - São Francisco - sermão das aves, pormenor

02.01 - São Francisco - sermão das aves, pormenor 02.01 - São Francisco - sermão das aves, pormenor

533



Ílhavo - Capela de Nossa Senhora da Penha de França, na Vista Alegre

Datação

1697
[GONÇALVES, 1959, p. 184]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [painéis inferiores]
Pintor Grupo 3

Atribuída [revestimentos de colaboração]
Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 64; IDEM, 1989, p. 67, com colaboração]

1698
[SIMÕES, 1979, p.132]

1699 - De acordo com o testamento do bispo de Miranda, D. Manuel de Moura Manuel, a capela e o túmulo estariam
concluídos nesta data
1699, c. de - Realização do túmulo de D. Manuel de Moura Manuel

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1974, p. 51; IDEM, 1979, p. 24 e 132]
Gabriel del Barco [SMITH, 1970, p. 51]
Raimundo do Couto [MECO, 1989, p. 69; IDEM, 1993, p. 218]
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Ílhavo - Capela de Nossa Senhora da Penha de França, na Vista Alegre

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
  01.06
  01.07
  01.08
  01.09
  01.10
  01.11
  01.12
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
  02.07
  02.08
  02.09
  02.10
  02.11
  02.12

Lado do Evangelho
Eremita
Brasão
São Pedro
Assunção da Virgem
Paisagem
Árvore
Paisagem
Descida da Cruz
Crucificação
São Jerónimo
Anunciação
Visitação
Lado da Epístola
Eremita
Brasão
Santo Antão
Fuga para o Egipto
Paisagem [São Cristóvão e o Menino - ALMEIDA, in SIMÕES, 2010, p. 189]
Árvore
Paisagem
Adoração dos Pastores
Adoração dos Magos
São [...]
Casamento da Virgem
Apresentação da Virgem no Templo
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Ílhavo - Capela de Nossa Senhora da Penha de França, na Vista Alegre

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A nave da capela de Nossa Senhora da Penha encontra-se integralmente revestida por painéis de azulejo que se
articulam com a arquitectura, nomeadamente com as capelas laterais e os púlpitos. Todavia, e apesar desta integração, os
painéis que se encontram junto ao arco triunfal encontram-se “dobrados”, numa solução pouco comum face à
capacidade de adaptação dos azulejos ao espaço, que sempre foi característica dos pintores e azulejadores nacionais.
Poderia ter havido algum problema com o levantamento prévio da capela? A documentação referente ao túmulo indica
que o mesmo estaria concluído em 1699, pressupondo-se que a capela existia também nesse ano. Os azulejos foram,
portanto, contemporâneos da edificação do espaço (facto corroborado pela presença dos brasões de D. Manuel de Moura
Manuel sobre ambas as portas laterais), o que pode ter induzido algum erro de medição.

Os panos murários são seccionados por barras que envolvem e separam os painéis de azulejo. Apresentam enrolamentos
de acanto de onde sai o corpo de uma figura humana cujos braços abraçam já o enrolamento seguinte. Ao centro de cada
composição surge um rosto ou máscara, enquadrado por volutas e elementos vegetalistas. Os cantos são preenchidos por
um motivo de folhas de acanto dispostas em X, unidas por círculo.

A pintura é muito pouco uniforme, registando-se diferenças acentuadas entre os diversos painéis. Assim, as pinceladas 
paralelas mas muito bem desenhadas, por vezes quase riscadas, com aguadas e um contorno muito diluído, são bem
evidentes em determinados painéis [01.01, 01.02; 02.01 (com pinceladas sobrepostas); 02.02; 02.10; 02.11], a par de
uma boa e pormenorizada caracterização das figuras e dos rostos. Outros, são mais manchados [01.02; 01.11; 01.12] ou
denunciam um desenho mais cuidado e linear [01.04 - dedos do apóstolo mais à esquerda]. Por sua vez, o painel inferior
[01.05] distingue-se dos restantes pelas pinceladas nervosas, rápidas, que cobrem toda a superfície do azulejo, e pelas
figuras reduzidas, apenas apontadas mas de um azul muito escuro e, por vezes, totalmente preenchidas. Na Crucificação
[01.09] destaca-se o contorno forte mas manchado, tal como na Descida [01.08], ou nos painéis na mesma posição do 
lado oposto [02.08 e 02.09]. O que representa um santo eremita afasta-se também dos restantes pelas dificuldades de
volume e pelos panejamentos, muito simplificados.

A selecção dos temas ligados à Vida da Virgem, pois a presença de Nossa Senhora é uma constante mesmo nas cenas da 
Paixão de Cristo, relacionam-se com outras de paisagens e de santos eremitas. Note-se, no entanto, que a Apresentação
no Templo e o Casamento são composições pouco habituais.

No tecto da capela observa-se uma magnífica árvore da vida e, na capela-mor, o túmulo do Bispo. Neste espaço, o
azulejo volta a estar presente em painéis ornamentais de enrolamentos de acanto na tribuna e vão da janela.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0047

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Terá sido D. Manuel de Moura Manuel a encomendar a obra do azulejo, pois é o seu brasão que figura nos vãos das
portas.

Bibliografia específica
- ALÇADA, Margarida; RUÃO, Carlos; MATIAS, Cecília, act., “Capela da Vista Alegre e o túmulo de D. Manuel de
Moura Manuel / Capela de Nossa Senhora da Penha de França e o túmulo de D. Manuel de Moura Manuel”, n.º IPA 
PT020110040001, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1993/1996/2007. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- GONÇALVES, A. Nogueira, Inventário artístico de Portugal - Distrito de Aveiro : Zona Sul, Lisboa : A.N.B.A.,
1959.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Pintura Universal, Lisboa, Estudos Cor, 1974,
p. 51.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
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Ílhavo - Capela de Nossa Senhora da Penha de França, na Vista Alegre

Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
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Ílhavo - Capela de Nossa Senhora da Penha de França, na Vista Alegre

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Ílhavo - Capela de Nossa Senhora da Penha de França, na Vista Alegre

Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.01 - Eremita

01.03 - São Pedro 01.04 - Assunção da Virgem

01.05 - Paisagem, pormenor 01.05 - Paisagem, pormenor
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Ílhavo - Capela de Nossa Senhora da Penha de França, na Vista Alegre

Fotografias

01.08 - Descida da Cruz 01.10 - São Jerónimo

01.10, 01.11, 01.12 - São Jerónimo, Anunciação, Visitação 02 - Lado da Epístola

02.01 - Eremita 02.05 - Paisagem
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Lagoa [São Miguel, Açores] - Capela de Nossa Senhora da Guia e São José, frontal
de altar

Datação

Posterior a 1694
[SIMÕES, 1963, p. 81; MECO, 1979, p. 63]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar 
O frontal de altar da Capela de Nossa Senhora da Guia e São José apresenta a estrutura habitual deste género de painel,
com sebastos e sanefa, esta última franjada e com uma cartela sobreposta referente à invocação do espaço - N. S. / DA
GuIA / e S. iOZE. Em torno dos sebastos surge uma cercadura de motivos de renda. 

O pano é ocupado por uma composição de enrolamentos de acanto por entre os quais se encontra um anjo menino, de
pé, com asas de libelinha. Ao centro, a cartela representa Jesus, Maria e José, ou seja, a Sagrada Família. De um lado,
Nossa Senhora inclina-se parecendo estender Jesus, ao seu colo, a José, do lado oposto, com os braços abertos. Nesta
composição, a pintura é sumária e a pincelada muito rápida, quase sem contorno. Nas figuras dos anjos é mais evidente
algum contorno a par de uma pincelada paralela mas larga e nem sempre uniforme.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 99; IDEM, 1979 b), p. 63]

1693 - Fundação da capela
1711 - Celebração da primeira missa

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1963, p. 81]

Iconografia
01 Frontal de altar
  01.01 Cartela com a representação da Sagrada Família
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Lagoa [São Miguel, Açores] - Capela de Nossa Senhora da Guia e São José, frontal
de altar

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
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Lagoa [São Miguel, Açores] - Capela de Nossa Senhora da Guia e São José, frontal 
de altar
Fotografias

01 - Frontal de altar 

01 - Pormenor da cartela da sanefa

01 - Pormenor da sanefa e do sebasto do lado esquerdo 01.01 - Cartela com a representação da Sagrada Família
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Lagoa [São Miguel, Açores] - Capela de Nossa Senhora do Cabo, fachada

Datação

1675
[Cartela na fachada sobre a porta principal]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A fachada da Capela de Nossa Senhora do Cabo, datada de 1675, apresenta um revestimento azulejar policromo
organizado em três painéis a ladear a porta de entrada, e frontão triangular alteado com azulejo de padrão idêntico ao
que se encontra no interior, mas conjugado e aplicado de forma diferenciada.

Juntamente com a igreja do Convento da Caloura, é um dos poucos exemplos de revestimento azulejar em exterior na
Ilha de São Miguel. Os painéis organizam-se dois a dois, com albarradas de vasos floridos ladeados por aves em baixo,
uma composição de enrolamentos vegetalistas com atlantes em forma de anjos, ao centro e, em cima, novamente
albarradas, mas com ligeiras alterações na composição das flores. Infelizmente, o estado de degradação do conjunto não
nos permite uma análise mais aprofundada, nem a comparação efectiva com outras obras cuja policromia intensa
recorda, caso do lavabo da Igreja do Loreto ou a galilé do ermida de Santo Amaro, em Lisboa, com a qual partilha ainda
muitas semelhanças ao nível do desenho dos vasos.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 62, obra oficinal com provável participação de Barco]

1674 - Fundação pelo Reverendo Padre João Alves da Cruz

Iconografia
01 Albarrada
02 Albarrada
03 Painel ornamental
04 Painel ornamental
05 Albarrada
06 Albarrada
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Lagoa [São Miguel, Açores] - Capela de Nossa Senhora do Cabo, fachada

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- DIAS, Pedro, Arte de Portugal no Mundo - Açores, n.º 3, Lisboa, Público - Comunicação Social, SA, 2008.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963. 
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Lagoa [São Miguel, Açores] - Capela de Nossa Senhora do Cabo, fachada

Fotografias

00 - Perspectiva da Capela de Nossa Senhora do Cabo 00 - Pormenor da cartela na fachada sobre a porta principal

00 - Pormenor do frontão com azulejos de padrão 01, 03, e 05 - Albarradas e painel ornamental

05 - Albarrada
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Lamego - Igreja do convento de São Francisco, capela de Nossa Senhora das Dores

Datação

1725, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 119]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis que revestem os panos murários da capela de Nossa Senhora das Dores foram objecto de alterações ao
longo dos tempos, sendo possível reconhecer alguns azulejos mais recentes, como é o caso dos que se encontram sobre
o confessionário do lado da Epístola ou sob o vão da janela do lado do Evangelho.

Os dois grandes painéis representando passos da Paixão, são envoltos por guarnição arquitectónica de volutas, flores e
vieiras nas quais se sentam ou ajoelham anjos. Na guarnição superior, uma máscara central é ladeada por anjos deitados
e, na zona inferior, observam-se volutas em torno de um motivo vegetalista central.

Na cartela do silhar, delimitado por dupla voluta, surge uma imitação de almofada com cartela de volutas, onde se
sentam dois anjos, encimada por rosto alado sobre vieira. Estas cartelas complementam o sentido iconográfico dos
painéis ao exibirem no seu interior símbolos alusivos à paixão de Cristo.

A pintura recorre sempre ao contorno, por vezes fino e delicado, usando pinceladas paralelas muitas vezes bem
marcadas. Os panejamentos são duros e os rostos desenhados, sendo que o de Nossa Senhora, na Descida da Cruz, é
muito característico do Mestre P.M.P.. Nota-se um grande cuidado na composição de grupos de figuras, de grande

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 119]

 - Painel do altar-mor repreentando o Trânsito de São Francisco pode ser de António Machado Sapeiro

Século XVII, final - Reconstrução da capela-mor, por ameaçar ruína, sofrendo uma alteração na orientação, pois a
entrada ficou onde era a antiga capela-mor e esta passou para o local do coro. Patrocinou as obras o antigo bispo D. Frei
Luís da Silva, então já em Évora (LARANJO, 1995, p. 11)
1699, 20 de Julho - Lançamento da primeira pedra do novo convento pelo bispo D. António de Vasconcellos

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Cartela com símbolos da Paixão: pregos, martelo e tenaz
  01.02 Verónica
02 Lado da Epístola
  02.01 Cartela com símbolos da Paixão: dados e chicotes
  02.02 Descida da Cruz
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Lamego - Igreja do convento de São Francisco, capela de Nossa Senhora das Dores

dinamismo e teatralidade nos gestos e expressões.

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0007
B-H-R-aa/+-0005
R-0039

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FIGUEIREDO, Paula, “Convento de São Francisco / Messe de Sargentos em Lamego”, n.º IPA PT011805010074,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2002/2009.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- LARANJO, F. J. Cordeiro, Cidade de Lamego - Igreja de S. Francisco, Lamego, Câmara Municipal de Lamego, 1995.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lamego - Igreja do convento de São Francisco, capela de Nossa Senhora das Dores

Fotografias

01 - Painéis do lado do Evangelho

01.01 - Cartela com símbolos da Paixão: pregos, martelo e tenaz

01.02 - Verónica 02 - Painéis do lado da Epístola

02.01 - Cartela com símbolos da Paixão: dados e chicotes

02.02 - Descida da Cruz, pormenor
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Linda-a-Velha - Palácio dos Arciprestes, capela

Datação

Século XVII, último quartel
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis que revestem os panos murários da capela são envoltos por barras de enrolamentos de acanto. Representam 
eremitas em diversas acções, de meditação e de trabalho, o que conduziu à interpretação desta temática como a prática
do ideal franciscano ora et labora (BOIÇA, 2007).

No painel [01.01] o primeiro eremita encontra-se a ler, observando-se um rosário no chão. Atrás de uma ponte surge
uma casa. O segundo eremita, de joelhos, encontra-se separado por monte triangular, e está a rezar, sendo visíveis livros
no chão e uma caveira, à frente de uma cruz apoiada numa árvore cujos troncos desenham um V. Observam-se duas
linhas de perspectiva que destacam, ao centro, a casa e a ponte sobre um arco.

No painel do lado da Epístola [02.01] os acidentes do terreno são simulados através de pinceladas horizontais de grande
dinamismo. Os edifícios misturam-se com a paisagem, de contorno menos seguro mas com pinceladas fortes e
vigorosas. Os animais surgem muito estranhos.

Atribuída
Pintor Grupo 1

 - Altar-mor de talha barroca estilo nacional, com pintura a imitar embutidos marmóreos policromos

Século XVII, final - Francisco de Miranda Soares, contador da Contadoria da Guerra, transforma este terreno numa
quinta com casas nobres e capela (BOIÇA, 2007, p. 11)
1724 - Passa para a Fazenda Real por dívidas do proprietário (BOIÇA, 2007, p. 11)

Iconografia
00 Temas de inspiração franciscana – ora et labora?
01 Nave, lado do Evangelho
  01.01 Dois eremitas a ler e a rezar
  01.02 Silhar com meninos
02 Nave, lado da Epístola
  02.01 Dois eremitas 
03 Nave, parede fundeira
  03.01 Eremita a ler, sentado, numa cabana, e em baixo uma bilha e um livro fechado. Parece ter à sua

frente uma ferradura a voar
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Linda-a-Velha - Palácio dos Arciprestes, capela

Por fim, no painel [03.01] o eremita apresenta um rosto estranho. O contorno mal de distingue das pinceladas dos
panejamentos e das sombras e a cabana em que se inscreve surge cortada, tal com a bilha no plano inferior, denunciando
adaptações.

Nestes painéis destaca-se a linha de contorno, com aguadas de vários tons, por vezes com tinta no final, a par das
pinceladas sem ordem, e a diferenciação muito estranha entre planos. A paisagem é definida através de pinceladas muito
dinâmicas e grossas. Enquanto os dedos das mãos são pontiagudos, os dos pés, do lado da Epístola, totalizam apenas
quatro.

O painel sob a janela parece de época distinta, ou pelo menos, foi realizado por outro pintor.

Catalogação das guarnições 
B-HV-R-ea/+-0048

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Sala do Noviciado [capela 
de Nossa Senhora da Conceição]
R-0040

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Évora - Convento de São Francisco, sala do Consistório da Irmandade da Ordem Terceira  > Figuras de eremita
sentado a ler e eremita de joelhos a rezar perante cruz e caveira [01.01] -  [01.01]
- Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capelas colaterais > Figura de eremita sentado a ler [02.01]; Figuras de eremita 
sentado a ler e eremita de joelhos a rezar perante cruz e caveira [02.01 e 02.02] - [01.01]

Encomenda

Bibliografia específica
- BOIÇA, Joaquim; ROMBOUTS DE BARROS, Maria de Fátima, O Palácio e a Quinta dos Aciprestes, Fundação
Marquês de Pombal, 2007.
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Linda-a-Velha - Palácio dos Arciprestes, capela

Fotografias

00 - Perspectiva do lado do Evangelho
01.01 - Painel do lado do Evangelho

02 - Painel do lado da Epístola

02.01 - Painel do lado da Epístola

02.01 - Pormenor 03 - Painel da parede fundeira
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Lisboa - Antigo Convento da Esperança, vasos floridos [MNAz, inv. 162; MNA, 
Etno 6840; MASo, inv. A 207; Esc. Domingos Sequeira, Leiria, 2]

Datação

1630-1650
[SIMÕES, 1997, p. 198]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Aquando da demolição do Convento da Esperança, em finais do século XIX, muitos dos painéis de azulejo foram 
retirados e distribuídos pelos mais diversos locais. O conjunto de vasos floridos que, de acordo com as referências
documentais, se encontrava no claustro, foi enviado para as então denominadas escolas industriais, conhecendo-se muito
mal o percurso posterior de ingresso nas instituições referidas, onde se encontram actualmente.

Todavia, a estes cinco painéis bem identificados, parece ser possível juntar mais dois (MECO, refere-se ao primeiro e
MONTEIRO, 1991, p, 37, ao segundo). Um deles é mencionado por Santos Simões como pertencente à colecção do
Eng.º José Manuel Leitão (cujo paradeiro hoje se desconhece) e o outro foi encontrado na Escola Domingos Sequeira,
apresentando ambos as mesmas dimensões. O que pertenceu ao Eng.º Leitão exibia a representação de uma grinalda de
flores com um sol sobre duas âncoras inscritos, e a legenda CHRISTO DVCE. O outro, exibe uma estrutura semelhante e
um pavão central sobre um túmulo. Neste, surge a legenda LVCERNA PEDI / BVS MEIS, enquanto a filactéria atrás do 
pavão refere ELANGVERVNT OCVL MEI.  Uma vez que o painel do Eng.º Leitão foi encontrado em Portalegre, João 
Pedro Monteiro adianta a hipótese de ter pertencido à escola de desenho industrial Fradesso da Silveira, aí existente
(MONTEIRO, 1991, p. 38). 

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis, que correspondem, muito possivelmente, apenas a uma parte do revestimento do claustro, não dispõem de
guarnição. O único elemento que funciona como limite da figuração é uma faixa lisa muito estreita, em jeito de moldura. 

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 90]

1680, c. de
[MECO, 1979 b), p. 62 - em nota, considera impossíveis as datações de SIMÕES, 1997, pp. 22 e 97 e explica porquê em
comparação com outras obras semelhantes [MECO, 1979 b), p. 90]]

Iconografia
01 Vaso florido com papagaios [MNAz, inv. 162]
02 Vaso florido com anjinhos [MNA, Etno 6840]
03 Vaso florido com pavões [MAS, inv. A 207]
04 Vaso florido com anjos [Escola Domingos Sequeira, em Leiria]
05 Vaso floridocom pavõoes [Escola Domingos Sequeira, em Leiria]
06 Sol sobre duas âncoras com a legenda CHRISTO DVCE
07 Pavão sobre túmulo e a legenda LVCERNA PEDI / BVS MEIS e ELANGVERVNT OCVL MEI
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Lisboa - Antigo Convento da Esperança, vasos floridos [MNAz, inv. 162; MNA, 
Etno 6840; MASo, inv. A 207; Esc. Domingos Sequeira, Leiria, 2]

Tal facto denuncia, também, a autonomia de cada painel e a ausência de uma solução de continuidade (MONTEIRO,
1991, p. 36). Ao centro, observa-se um vaso florido, com carrancas e festões no bojo, e três sátiros no pé. As flores
projectam-se na zona superior do painel, enquanto o vaso é ladeado por animais ou figuras: o do MNAz tem dois
papagaios, o do MAS e da Escola Domingos Sequeira tem dois pavões, o do MNA e o outro da Escola Domingos 
Sequeira tem dois anjos.

A pintura, de contorno a manganés, destaca-se pela policromia.

De acordo com Santos Simões, a gravura que inspirou estes painéis era da autoria de Jan Theodor de Bry, executada a
partir de uma obra de Jacob Kempener (1997, p.198). Nas suas investigações, João Pedro Monteiro pode localizar uma
outra gravura, inserida na colecção de estampas do Convento da Graça de Lisboa (MONTEIRO, 1991, p. 37). Foi este
investigador que identificou a possível chave do programa iconográfico deste conjunto azulejar na obra de Frei Isidoro
de Barreira, intitulada Tratado das significações, das plantas e flores referidas nas Sagradas Escrituras, de 1622, ao
perceber que as flores podem significar esperança, encontrando-se intimamente ligadas a esta virtude, que era também a
invocação do convento, dedicado a Nossa Senhora da Esperança (MONTEIRO, 1991, p. 39). O painel com a 
representação do sol sobre duas âncoras vem reforçar esta ideia, pois a âncora é um dos atributos da virtude da 
Esperança, enquanto o sol se relaciona com a figura de Deus (IDEM, p. 40). Por fim, o pavão é associado à ressurreição
que, de acordo com a interpretação de João Pedro Monteiro, pode ser interpretado com uma alusão à Redenção (IDEM,
p. 42). Assim, “enquanto os cinco painéis dos vasos floridos evocam a virtude da Esperança, os outros dois acentuam a
dimensão cristológica e escatológica do conjunto” (IDEM, p. 42).

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- HENRIQUES, Paulo, coord., Roteiro do Museu Nacional do Azulejo, Lisboa, MC/IMC/Edições Asa, 2003.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MONTEIRO, João Pedro, “Os vasos floridos do Convento de Nossa Senhora da Esperança em Lisbo”, Azulejo, n.º 1,
MNAz, 1991, pp. 33-43.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
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Lisboa - Antigo Convento da Esperança, vasos floridos [MNAz, inv. 162; MNA, 
Etno 6840; MASo, inv. A 207; Esc. Domingos Sequeira, Leiria, 2]
Fotografias

01 - Vaso florido com papagaios [MNAz, inv. 162] 02 - Vaso florido com anjinhos [MNA, Etno 6840]

03 - Vaso florido com pavões [MAS, inv. A 207]
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Lisboa - Azulejos no prédio da Av. D. Carlos, n.º 59 [desaparecidos]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Visitámos o local e não há qualquer vestígio de azulejos desta época.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Do mesmo autor da fonte da Quinta do General em Borba [SIMÕES, 1979, p. 194, História de Tobias]
Mestre P.M.P.  [SIMÕES, 1979, p. 194, Metamorfoses de Ovídio]

Iconografia
01 História de Tobias
02 Metamorfoses de Ovídio
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Lisboa - Capela de Santo Amaro

Datação

1610, interrogado
[QUEIRÓS, 2002 [1907], p. 211]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A galilé da Capela de Santo Amaro desenvolve-se em planta semicircular, envolvendo uma parte do corpo da nave,
oposta à capela-mor, e que define a fachada principal deste templo. O exterior destaca-se pela alternância entre os
imponentes contrafortes e os cinco arcos de volta perfeita que aí se abriam originalmente. Os dois das extremidades
foram fechados, ao que tudo indica, ainda no final do século XVII, mantendo-se, com os seus portões de ferro forjado
setecentistas, os restantes três.

No interior desta galilé observam-se os panos murários, rectos no exterior e semicirculares na área que confina com a
nave, integralmente revestidos por painéis de azulejo de uma magnificência cromática ímpar reveladora, como defendia
Santos Simões (p. 195), do excelente domínio técnico dos pintores de azulejo que, no caso da Capela de Santo Amaro,
se mostraram especialmente expeditos na utilização do óxido de cobre, patente nos tons de verde deste conjunto. Por sua
vez, a capacidade de compreensão do espaço por parte dos artífices, e das suas potencialidades enquanto suporte de um
revestimento cerâmico que contribuía para a sua desmaterialização, ficam bem expressas nesta galilé, cujo efeito
decorativo dos painéis de grotesco e pendurados se articula com as simulações arquitectónicas habilmente imaginadas.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 87-89, questiona a participação de Barco; IDEM, 1979 b), pp. 61-62, obra
oficinal com provável participação de Barco]

1630 e 1650
[SIMÕES, 1997, pp. 194-195]
1675-1680
[MECO, 1979 a), p. 89]
1680, c. de
[MECO, 1979, p. 62]
Século XVII, início
[SANTOS, 1957, p. 60]

1549 - Fundação

Mestre P.M.P. [MECO, 1980, p. 80, em colaboração com Gabriel del Barco embora numa produção mais vasta]

Iconografia
00 Atributos de Santo Amaro
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Lisboa - Capela de Santo Amaro

O ritmo da aplicação dos painéis de azulejo, sempre dividido em dois registos, é condicionado não apenas pela abertura
dos vãos mas principalmente pelos panos da abóbada de nervuras abatidas que cobre a galilé. Assim, a cada pano de
abóbada corresponde o respectivo tímpano, ocupado com um painel único de vasos floridos com folhagem em seu 
redor, e dois painéis rectilíneos no registo inferior. Estes apresentam, ao centro, emblemas de Santo Amaro e são
ladeados por cariátides com múltiplas caudas de sereia colocadas, as das extremidades, no prolongamento das mísulas
de suporte das nervuras.

A aplicação apresenta, sempre, uma guarnição de dois azulejos, que assinala o desenho e os recortes da arquitectura e
dos painéis. No caso da abertura de vãos ao nível do primeiro registo, esta guarnição é complementada pela aplicação de
um friso, que desaparece no segundo registo. A única excepção é a entrada principal que, pelas suas maiores dimensões,
apenas comporta este friso, tendo sido retirada a restante guarnição.

Em termos estruturais assinala-se, ainda, a imitação da cornija que se observa nos panos murários confinantes com a
nave. Não se trata, todavia, de uma simulação realista, mas apenas a ocupação do espaço correspondente à cornija de
cantaria da face externa da galilé, com uma dupla cercadura azul e branca rematada, junto à porta principal, por um
motivo a imitar as mísulas, aí inexistentes.

Importa destacar as cariátides sereia que assentam sobre um plinto com moldura em forma de trapézio, surgindo depois
as caudas em tons de azul [com escamas] e amarelo entrelaçadas, cuja ligação ao corpo feminino é encoberta por um
conjunto de folhagem verde. A figura, de peito bem destacado, apresenta as mãos atrás das costas. Olha de frente para o
observador, tendo o rosto envolto por cabelos encaracolados que caem em cachos atrás das costas. Sobre a cabeça, surge
um capitel dórico, que finge apoiar a mísula de cantaria que aí se encontra. Nas extremidades do conjunto a figura
encontra-se de lado. São ornatos de arquitectura copiados da obra de Hans Vredeman de Vries (1526-1609) intitulada
Termen Caryatidum (…) Sive Athlandum […] Cenvria Prima […] Veelderley dieuerse Termen op de Vordenne der 
Edificien, publicada em Antuérpia em 1565 (CORREIA, 2009).

Aplicados, ao que tudo indica, alguns anos mais tarde, e, muito possivelmente, oriundos de uma outra oficina, são os
dois frontais de altar e respectivos altares fingidos (a imitar talha dourada) que ocupam os arcos fechados no século
XVII. Em todo o caso, importa destacar o recurso à mesma gramática decorativa já observada nos panos murários da
galilé.

A estrutura de ambos os altares é idêntica, diferenciando-se apenas na invocação e, consequentemente, na imagem
representado no nicho central, de um lado São Bento e de outro Santo Amaro.

A pintura que aqui se observa recorre ainda ao contorno a manganés, mas numa dimensão mais barroca, utilizando
pinceladas contidas no preenchimento das formas mas profundamente dinâmicas, sem ordem e pingadas nos fundos. Os
volumes, limitados pelo contorno, são acentuados por manchas de cor onde é bem evidente a maca do pincel.

Santo Amaro foi o santo protector dos acidentados e daqueles que sofriam doenças relacionadas com os seus membros,
pelo que, a sua iconografia é pautada pela representação de pernas e braços. Nesta capela que lhe é dedicada, os motivos
decorativos privilegiaram ambos os atributos, que se encontram quer no azulejo, desde a galilé até aos espelhos dos
degraus de acesso à capela-mor, quer, entre outros, nos fechos das abóbadas, estruturando-se num programa
iconográfico simples e directo, mas de uma enorme coerência e eficácia.

NOTA: texto parcialmente publicado no âmbito do projecto Repertório Fotográfico e Documental de Cerâmica
Arquitectónica Portuguesa da responsabilidade do Instituto de Promoción Cerâmica (Valência, Espanha) que decorre 
desde 2007 e se prolonga até 2011.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “A gravura europeia e o estudo iconográfico da azulejaria portuguesa”,  Iconografia e
Fontes de Inspiração – Imagem e memória da gravura europeia, actas do III Colóquio de Artes Decorativas , Lisboa,
ESAD/FRESS, 2009, no prelo.

558



Lisboa - Capela de Santo Amaro

- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “O «exótico» na azulejaria seiscentista”, As Artes Decorativas e a Expansão
Portuguesa – Imaginário e Viagem, Actas do 2º Colóquio de Artes Decorativas, 1º Simpósio Internacional, Lisboa, 15,
16 e 17 de Maio de 2008. Lisboa, Escola Superior de Artes Decorativas / Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.,
2010, pp. 114-123.
- CORTEZ, Maria do Carmo, "Santo Amaro (Ermida de)”, Dicionário da História de Lisboa, Lisboa, 1994, pp. 856
-857.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- NOÉ, Paula, CORREIA, Paula; FIGUEIRINHAS, Laura, act.; CARVALHO, Lobo de, act., “Capela de Santo Amaro”,
n.º IPA PT031106020014, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património
Arquitectónico [IPA], 1990/1998/2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2010.
- QUEIRÓS, José, Cerâmica Portuguesa e outros estudos, 4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002 [1907].
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
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Lisboa - Capela de Santo Amaro

Fotografias

1 - Perspectiva da galilé [Francisco Queiroz / Instituto de
Promoción Cerámica]

2 - Perspectiva da galilé [Francisco Queiroz / Instituto de
Promoción Cerámica]

3 - Pormenor de uma das cariátides [Francisco Queiroz / Instituto
de Promoción Cerámica]

4 - Pormenor de um dos vasos floridos com aves [Francisco 
Queiroz / Instituto de Promoción Cerámica]

5 - Pormenor de um dos vasos [Francisco Queiroz / Instituto de 
Promoción Cerámica]

6 - Painéis com os símbolos de Santo Amaro [Francisco Queiroz /
Instituto de Promoción Cerámica]
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Lisboa - Capela de Santo Amaro

Fotografias

6 - Pormenor dos painéis de pendurados [Francisco Queiroz /
Instituto de Promoción Cerámica]

7 - Altar lateral [Francisco Queiroz / Instituto de Promoción
Cerámica]

8 - Altar lateral [Francisco Queiroz / Instituto de Promoción
Cerámica]

561
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Fontes gráficas

Termen Caryatidum (…) Sive Athlandum […] Cenvria Prima
[…] Veelderley dieuerse Termen op de Vordenne der Edificien,
Geinuenteert duer Johannes Vredeman, Antwerpen, 1565

 - Cariátides
Gravuras de Hans Vredeman de Vries [CORREIA, 2009]
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Lisboa - Casa na Calçada dos Cavaleiros | Calçada de Santo André [MNAz inv. 900,
painel do Hotel Sheraton]

Datação

1698
[Datada [MECO, 1979, p. 65]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Painel retirado do prédio da Calçada dos Cavaleiros, actual Calçada de Santo André, que foi demolido nos anos 1960.
Faz conjunto com os dois do Hotel Sheraton (entretanto destruídos no contexto da remodelação da sala do pequeno-
almoço, onde se encontravam aplicados), um que foi adquirido por Jorge de Brito e cujo paradeiro actual se desconhece,
um outro da colecção Óscar Husum, na Malveira da Serra, cujo paradeiro também se desconhece, por outros de figura
avulsa, que pertenciam à colecção de José Manuel Leitão.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O painel do Museu Nacional do Azulejo representa, na zona superior, Irís e Juno, que configuram um tema reduzido 
sem aparente ligação aos restantes que se observam na composição, ou seja, uma figura feminina sentada, a tocar alaúde
com meninos anjos a brincar com um cão. A referência às Metamorfoses de Ovídio [livro 11, 410-748] ilustra Juno a 
invocar Irís para que ela conte a Alcione, sob a forma de sonho, o naufrágio em que morreu o seu marido.

A pintura revela um traço de contorno grosso que se confude com a mancha, sendo que os volumes são sugeridos por
pinceladas paralelas por vezes com aguada, reveladoras de grande dinamismo e rápida execução. As árvores e a
paisagem, em segundo plano, revelam um tratamento ainda mais sumário.

Muito embora os painéis do Hotel Sheraton tenham sido destruídos aquando das obras de remodelação da sala em que
se encontravam, subsistem algumas imagens de um dos painéis, cuja temática permanece, todavia, por identificar.
Representa quatro figuras femininas, uma das quais ajoelhada junto a um jarro de água. Acompanham-nas várias figuras
infantis aladas, duas delas segurando um vaso largo e outras tantas, no céu, deitando flores sobre as figuras. À esquerda,
observa-se uma mulher sentada, com um chapéu na cabeça e flores no colo, parecendo deslocada face à cena principal.
A pintura recorre ao contorno e são visíveis pinceladas paralelas. No entanto, as imagens não permitem conclusões mais
aprofundadas. Importa ainda chamar a atenção para as semelhanças entre os rostos de algumas destas mulheres e os da
Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, de Beja.

Note-se que, em ambos os painéis, as barras são absolutamente idênticas, o que corrobora a indicação de se tratar de
elementos de um mesmo conjunto.

Assinada [MECO, 1979, p. 65 e IDEM, 1993, p. 216 refere que os azulejos estavam datados, mas 
não especifica em qual]

Pintor Gabriel del Barco

Iconografia
01 Iris e Juno [MNAz inv. 900]
02 Painel não identificado [Hotel Sheraton]
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Lisboa - Casa na Calçada dos Cavaleiros | Calçada de Santo André [MNAz inv. 900,
painel do Hotel Sheraton]

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0012

Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “A DGEMN e o inventário do património «Azulejo»”, El estudio y la conservación de
la cerámica decorada en la arquitectura, parte 3, Roma, ICCROM, 2003, pp. 121-130.
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “As Metamorfoses de Ovídio na azulejaria barroca portuguesa”, Ovídio: exílio e
poesia, Actas do Colóquio no bimilenário da “relegatio” , Lisboa, Centro de Estudos Clássicos, 2008, pp. 127-158.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
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Lisboa - Casa na Calçada dos Cavaleiros | Calçada de Santo André [MNAz inv. 900,
painel do Hotel Sheraton]
Fotografias

01 - Painel completo, [MNAz inv. 900]

01 - Painel fragmentado representando Iris e Junot,  [MNAz inv.
900]

02 - Painel não identificado [Hotel Sheraton] [fotografia Ana
Paula Correia]

02 - Painel não identificado [Hotel Sheraton], pormenor 
[fotografia Ana Paula Correia]

02 - Painel não identificado [Hotel Sheraton], pormenor 
[fotografia Ana Paula Correia]
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Lisboa - Casa na Calçada dos Cavaleiros | Calçada de Santo André [MNAz inv. 900,
painel do Hotel Sheraton]
Fontes gráficas

01 - Iris e Juno
Gravura de Johan Wilhelm Baur [1640] [CORREIA, 2008, p. 135]
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Lisboa - Colecção particular, dois painéis representando cenas de caça

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Não há qualquer informação sobre os painéis, que se encontram na colecção Geraldes Barba.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Estes dois painés representam cenas de caça, o primeiro com um homem a soltar um faisão e um outro cavaleiro 
afastando-se, num cenário exterior murado. O segundo exibe duas figuras, uma das quais de lança, acompanhadas por
cães. Ambos os painéis foram muito intervencionados pelo que as análises pictóricas tornam-se difícies. Em todo o caso
importa chamar a atenção para a pintura esquemática mas muito cuidada, particularmente evidente no cavaleiro do 
primeiro painel, mais “manchado”.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada pingada]

Iconografia
01 Cena de caça
02 Cena de caça
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Lisboa - Colecção particular, dois painéis representando cenas de caça

Fotografias

01 - Cena de caça

01 - Cena de caça, pormenor

01 - Cena de caça, pormenor 02 - Cena de caça

02 - Cena de caça, pormenor 02 - Cena de caça, pormenor
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Lisboa - Colecção particular, painel representado caça ao javali

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Não há qualquer informação sobre o painel, que se encontra na colecção Geraldes Barba.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painel isolado, sem paralelo na colecção Geraldes Barba, cuja guarnição, de enrolamentos de acanto com máscaras nos
cantos e cartelas centrais, não é segura ser pertença do painel original.

Trata-se de uma cena de caça ao javali, onde se observa um cavaleiro em primeiro plano, junto aos cães que atacam a
presa. É seguido por uma dama, também a cavalo, e por duas outras figuras masculinas segurando cães pelas respectivas
trelas. A pintura revela-se muito nervosa, com pinceladas largas e pouco “desenhadas” em que os motivos se misturam
[caso do primeiro cavaleiro e do cavalo], outras paralelas com aguada, traços definidos mas duros. Estas características,
a par do rosto feminino, revelam similitudes com a forma de pintar de Gabriel del Barco, a quem o painel pode ser
atribuído.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Iconografia
01 Caça ao javali
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Lisboa - Colecção particular, painel representado caça ao javali

Fotografias

Painel representando uma caça ao javali

Pormenor

Pormenor
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Lisboa - Colecção particular, painel representado cena de caça

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Não há qualquer informação sobre o painel, que se encontra na colecção Geraldes Barba.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painel isolado, sem paralelo na colecção Geraldes Barba, cuja guarnição, de enrolamentos de acanto com máscaras nos 
cantos e cartelas centrais, não é segura ser pertença do painel original.

Trata-se de uma cena de caça onde se observa um caçador de pé, com a espingarda ao ombro, acompanhado por um cão,
e dirigindo-se a outro homem sentado ou deitado, de costas para o observador, junto a uma árvore. A restante
composição, dividida por uma árvore, exibe paisagem e uma igreja de desenho sumário. A pintura, muito esquemática,
privilegia o traço de contorno e as pinceladas largas mas contigas que se tornam mais expressivas na caracterização dos
elementos naturais.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Iconografia
01 Cena de caça [descanso]
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Lisboa - Colecção particular, painel representado cena de caça

Fotografias

Painel representado cena de caça

Pormenor

Pormenor
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Lisboa - Colecção particular, painel representado cena de caça ao leão

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Não há qualquer informação sobre o painel, que se encontra na colecção Geraldes Barba.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painel isolado, sem paralelo na colecção Geraldes Barba, cuja guarnição, com anjos, pilastras e aves nas barras verticais
e um focinho de leão ao centro da barra horizontal superior é muito característica das obras do Mestre P.M.P.. O mesmo
acontece relativamente aos recortes internos da guarnição, neste painel truncados pela adaptação sofrida após o
apeamento do local original.

Uma figura masculina armada com espadas observa uma jaula/carroça, cuja janela é aberta por um homem, deixando
ver um leão capturado. Ao longe, observam-se dois cavalos, um dos quais com cavaleiro.

A pintura muito cuidada privilegia o contorno, particularmente evidente na figura que se afasta a cavalo. Contrasta
vivamente com a menor qualidade das guarnições.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica

Atribuído
Pintor Mestre P.M.P.

Iconografia
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Lisboa - Colecção particular, painel representado cena de caça ao leão

Fotografias

Painel representado cena de caça ao leão Pormenor

Pormenor
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Lisboa - Colecção particular, três painéis representando cenas diversas

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Não há qualquer informação sobre os painéis, que se encontra na colecção Geraldes Barba.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora nada indique que estes três painéis estejam relacionados, a não ser as guarnições dos dois primeiros,
cremos que todos eles são atribuíveis ao Mestre P.M.P.. Assim o indica a temática cortesã e o tratamento das figuras,
muito contornado numa linha precisa, com rostos prórpios do pintor, bem como as arquitecturas fundeiras, em ruínas ou
em imponentes edifícios pontuados por pequenas figuras.

As guarnições dos dois primeiros painéis são muito características do Mestre apesar da inferior qualidade pictórica, o
mesmo acontecendo em relação ao terceiro painel, este com um género de barras totalmente distinto.

Note-se a semelhança entre as figuras sentadas à mesa à direita e as que surgem em posição semelhante num dos painéis
da Igreja de São Romão de Carnaxide, certamente inspirados na mesma fonte gravada, da qual se copiou ainda a
arquitectura fundeira. Todavia, enquanto em Carnaxide a autoria é imputada com reservas a P.M.P. preferindo-se a
atribuição a um outro autor por ele influenciado, nestes painéis ressaltam muitas das características do mestre de nome
desconhecido.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-mor > Figuras sentadas à mesa do 
lado direito [01 - 01.02.01]

Encomenda

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Iconografia
01 Banquete
02 Cena de pastoreio
03 Nobres num jardim
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Lisboa - Colecção particular, três painéis representando cenas diversas

Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
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Lisboa - Colecção particular, três painéis representando cenas diversas

Fotografias

01 - Banquete

01 - Banquete

01 - Banquete, pormenor 02 - Cena de pastoreio

02 - Cena de pastoreio, pormenor

03 - Nobres num jardim
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Lisboa - Colecção particular, três painéis representando cenas diversas

Fotografias

03 - Nobres num jardim, pormenor 03 - Nobres num jardim, pormenor

03 - Nobres num jardim, pormenor
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Lisboa - Coleginho de Santo Antão-o-Velho, sacristia

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
A igreja tinha as paredes revestidas de azulejo em 1707, tal como as paredes do claustro [História dos Mosteiros..., vol.
II, p. 37]. Poderia ser da mesma campanha da sacristia? Na descrição de 1707 não é referido o azulejo da sacristia.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis que revestem a sacristia do Coleginho apresentam uma guanição que simula uma estrutura arquitectónica
formada por embasamento com dupla voluta, que suporta um atlante [ou cariátide] onde assenta um capitel compósito.

No caso do painel à esquerda, de maiores dimensões, a base é definida por um painel almofadado, decorado por
enrolamentos vegetalistas com meninos anjos e um leão entrelaçados, e interrompida, ao centro, por uma cartela com
anjos sentados nas volutas e festões laterais, inscrevendo as armas do Bispo de Hipona, D. António Bernardes Botado
“abaixo do chapéu, e servindo de timbre, um cinto com fivela que abraça a cruz” (SIMÕES, 1979, p. 249). 
Superiormente, o entablamento decorado com motivos vegetalistas, exibe, ao centro, uma cartela de dimensão reduzida
com volutas, enrolamentos e festões, ladeada por figuras infantis aladas.

O painel representa Santo Agostinho num carro triunfal segurando, com a mão direita, uma pena e dois raio e, com a

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1991, s. p.; IDEM, 1993, p. 227; IDEM, 1995-1999, p. 42; IDEM, 2009, p. 
130]

1515 - Convento da Anunciada, da Ordem de São Domingos
1539 - Transferência para a Ordem de Santo Antão
1542, 5 de Janeiro - Instalação no Colégio jesuíta do Padre Simão Rodrigues e mais seis companheiros
1593 - Transferência dos jesuítas para Santo Antão-o-Novo
1594, 28 de Abril - A Companhia de Jesus vende o edifício aos ermitas de Santo Agostinho passando a designar-se por
Colégio de Santo Agostinho
1639 - Capela-mor torna-se panteão dos Condes de Soure
1755 - Espaço muito afectado pelo Terramoto

Iconografia
01 Triunfo de Santo Agostinho
02 [Lavabo com] Anjos e festões
03 São Paulo
04 Santo Antão
05 Santo...
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Lisboa - Coleginho de Santo Antão-o-Velho, sacristia

esquerda, um livro aberto sobre o qual assenta a maqueta de uma igreja com torre. Da boca do santo sai um feixe de luz
que entra directamente para a porta da igreja. Vários anjos com atributos rodeiam o santo. Um deles tenta colocar na sua
cabeça a mitra de Bispo, outro segura uma coroa de louros e uma filactera com a inscrição IN PERPETVVM
CORONATA TRIVMPHAT, outro o báculo, mais atrás, um outro transporta uma taça com fogo e, à frente, outro ainda 
leva um coração em chamas, trespassado.

À esquerda, um anjo adulto empurra duas figuras identificadas como “arrius” e “manes”, entre as quais surge nova
filactera FVLGVRA MVLTIPLICAVIT & CONTVRBAVIT EOS. No chão, esmagados sob as rodas do carro, “donaius” e 
“Pelagius”.

Os cavalos que puxam o carro são conduzidos por anjos segurando, o primeiro, um sol radiante e, os restantes, um
crescente, uma estrela e o arco-íris. À frente, dois anjinhos seguram um martelo e uma coluna. Junto aos cavalos e como
que guiando o cortejo, quatro virtudes com filactérias. A “charitas” com uma criança apresenta a filactera com a 
inscrição ILLO FEROR QVOCVNQVE FEROR .  A “sapiéntia” refere NON ARDET MODO, SED LVCET. Por sua vez,
a “Fides” indica HAEC EST VICTORIA, QVAE VICIT MVNDVN. Por fim, a “humilitas” transporta a última filactera
QVIA HVMILIS DISPERSIT SVPERBOS.

O pintor recorreu, para esta composição, à pintura de Rubens intitulada Triunfo da Eucaristia sobre a Ignorância e a
Cegueira, que pertence à série dos Triunfos Eucarísticos, cartões para tapeçarias executados pelo artista para o
Mosteiro das Descalças Reais, em Madrid (1625-1628). Alterou, todavia, uma série de pormenores para melhor poder
adequar a composição à iconografia de Santo Agostinho. Assim, e segundo os estudos de José Meco (1995-1999, p. 42),
o santo substituiu a figura da Igreja, o anjinho da frente segura um livro em vez de ser sobrevoado pelo Espírito Santo,
os dois anjos com atributos de Santo Agostinho foram acrescentados no azulejo, tal como os textos das filacteras. Para
que melhor se percebesse as trocas das figuras, estas surgem no azulejo identificadas pelas nomes, pois ao Ódio, à Fúria,
à Ignorância e à Cegueira correspondem agora Pelagio, Donaius, Manes e Arrius.

Do lado oposto, os azulejos integram a janela e o lavabo, sendo que parte do painel sob a janela se encontra tapado pelo
piano. Os azulejos que enquadram o lavabo foram concebidos para o local, contornando as formas de mármore e
referindo as carátides laterais as inscrições ANTE / MISSAM  e POST / MISSAM.

Sobre o grande armário do fundo da sacristia, surgem três cartelas octogonais separadas por consolas, com imagens
referentes a santos eremitas, dos quais apenas identificámos dois - São Paulo, Santo Antão.

Por sua vez, a porta que actualmente se abre directamente para a rua foi, na origem, uma janela (SIMÕES, 1979, p.
248).

Observando a pintura de todos os painéis, a par com a estrutura arquitectónica de cada um, podemos encontrar neste
espaço dois sub-conjuntos. O mesmo é dizer que os três painéis com eremitas que se encontram sobre o armário
apresentam uma composição diferente do Triunfo de Santo Agostinho e do painel que envolve o lavabo. Ao primeiro 
conjunto pertecem ainda os atlantes que ladeiam a porta de acesso ao claustro, onde são visíveis problemas de
montagem. Será possível que este segundo conjunto tenha sido aplicado em época posterior, sendo oriundo de outro
local do Colégio?

Se a pintura mais densa, manchada e gestual dos eremitas assim o poderia deixar adivinhar, os rostos alados da moldura
e o rosto dos último santo inscrevem-se no género de pintura dos restantes painéis, o que apenas pode indiciar uma
campanha de maiores dimensões que implicou a colaboração de diferentes artistas. No painel mais largo, a pintura
recorre ao contorno fino, com azuis muito claros em contraste com outros mais escuros, mas onde o branco predomina.
Os rostos são muito desenhados, configurando os tipos característicos do Mestre P.M.P. a quem a obra se encontra
atribuída. Observam-se algumas pinceladas marcadas e outras paralelas, mas o desenho domina a composição. 

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0026
R-0042
B-H-R-c/+-0005
B-H-R-c/+-0006

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Trata-se, certamente, de uma encomenda do Bispo de Hipona, D. António Bernardes Botado, frade agostinho, cujas
armas se exibem na base do painel. 
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Lisboa - Coleginho de Santo Antão-o-Velho, sacristia

B-V-R-arq/+-0027
B-H-R-arq/+-0011
B-H-R-arq/+-0012

Bibliografia específica
- ATAÍDE, Maia, “Igreja do Convento de Santo Antão-o-Velho - Coleginho”, Monumentos e Edifícios Notáveis do
Distrito de Lisboa, tomo I, Lisboa, Junta Distrital de Lisboa, 1973, pp. 98-100 .
- História dos Convento e Casas religiosas de Lisboa no qual dá notícia da fundação e fundadores das instituições
religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade com biografias, descrição de ornatos e imagens e indicações
acerca dos seminários e noviciados estabelecidos em Lisboa, vol. II, Lisboa, Imprensa Municipal de Lisboa, 1972.
- MACHADO, João, “Colégio de Santo Antão / Mosteiro de Santo Antão-o-Velho / Convento do Coleginho”, n.º IPA
PT031106530576, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em Novembro de 2009.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “Alguns modelos gráficos do azulejo barroco português – fontes italianas e flamengas”, comunicação
apreentada ao Encontro sobre História da Azulejaria em Portugal II, Lisboa, Fundação das Casas de Franteira e 
Alorna, 21 e 22 de Junho de 1991, texto policopiado.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
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Lisboa - Coleginho de Santo Antão-o-Velho, sacristia

Fotografias

01 - Triunfo de Santo Agostinho 01 - Triunfo de Santo Agostinho, pormenor

01 - Triunfo de Santo Agostinho, pormenor 01 - Triunfo de Santo Agostinho, pormenor da cartela com as
armas do Bispo de Hipona, D. António Bernardes Botado

02 - Lavabo com anjos e festões

02 - Lavabo com anjos e festões
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Lisboa - Coleginho de Santo Antão-o-Velho, sacristia

Fotografias

03 - São Paulo
03, 04 e 05 - Painéis sobre o armário

04 - Santo Antão
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Lisboa - Coleginho de Santo Antão-o-Velho, sacristia

Fontes gráficas

Ciclo do Triunfo da Igreja, com gravura de Schelte de Bolswert
[?]

01 - Triunfo de Santo Agostinho
Triunfo da Eucaristia sobre a Ignorância e a Cegueira, pintura de Peter Paul Rubens [MECO, 1995-1999, p. 42]
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Lisboa - Conjunto de painéis  [proveniência desconhecida adquirido pelo Eng.º 
Leitão]

Datação

1730, c. de
[MECO, 1980, p. 151]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
São painéis de origem desconhecida, com guarnição de lóbulos, que José Meco atribuiu a Manuel dos Santos.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.

Pintor Manuel dos Santos

Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 151]

Iconografia
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Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343,
6344, 6345, 6346] 

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Adquiridos em 1994 por 500.000$00 à Congregação das Discípulas do Divino Mestre, na Quinta das Portas de Ferro,
em Camarate.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Conjunto proveniente da Quinta das Portas de Ferro, em Camarate, onde os painéis se articulavam no contexto de um
programa iconográfico que retratava o quotidiano da nobreza. Analisando os temas dos  painéis que se conservam no
MNAz, não é possível reconstituir o programa iconográfico, mas apenas concluir que se tratava certamente de uma
história galante.

No painel intitulado Senhora ao Toucador os tecidos são desenhados com grande minúcia e realismo, tal como a mesa
que serve de apoio à dama ou a arquitectura, onde se observam retratos emoldurados. O espelho, sobre a mesa,
encontra-se numa posição que o impossibilita de reflectir qualquer das figuras mas, mesmo assim, o pintor não deixou
de representar cuidadosamente o reflexo de uma das senhoras.

Já a  dança ou baile de roda, ao som de dois músicos sentados à sombra de uma árvore, denuncia uma festa campestre,
sublinhada pelas grinaldas de flores nos toucados das senhoras e nos chapéus dos cavalheiros. Conhece-se um painel
muito semelhante que permanece in situ na Casa do Corpo Santo, em Setúbal, integrado num conjunto assinado por P.
M.P., e um outro, com algumas diferenças, na Sala dos Brasões do Palácio Nacional de Sintra, atribuído ao mesmo
pintor. Este elenco de motivos é bem revelador da forma de trabalhar dos pintores de azulejo, que recorriam à gravura
como fonte de inspiração, utilizando-a depois hábil e engenhosamente. No caso de Sintra, uma rotação das figuras a
dançar permite supor que P.M.P. se terá socorrido de um manual de dança, onde seriam exemplificados os vários passos
desta.

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [ficha de inventário MNAz]

Iconografia
01 Nobre [MNAz inv. 6339]
02 Dama [MNAz inv. 6340]
03 Senhora ao tocador [MNAz inv. 6341]
04 A Missiva [MNAz inv. 6342]
05 Lição de Música [MNAz inv. 6344]
06 Cena de jardim [MNAz inv. 6345]
07 Dança no bosque [MNAz inv. 6346]
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Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343,
6344, 6345, 6346] 

Alguns dos painéis apresentam ainda a guarnição muito imponente e de grande efeito cenográfico, destacando-se as 
figuras femininas com cestos de flores e frutas e os anjos a tocar trombeta, que enquadram a composição central, de 
enrolamentos.

Catalogação das guarnições
B-H-R-aa/+-0020
B-H-R-aa/+-0024
B-V-R-f-0036

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre] [actual Lar Nossa Senhora do 
Amparo - SCML] > Painel da sala 2 igual
- Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho > 07 - Dança
- Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões > 07 - Dança 

Encomenda

Bibliografia específica
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Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343,
6344, 6345, 6346] 
Fotografias

01 - Nobre [MNAz inv. 6339] 02 - Dama [MNAz inv. 6340]

04 - A Missiva [MNAz inv. 6342]
05 - Lição de Música [MNAz inv. 6344]

06 - Cena de jardim [MNAz inv. 6345]

Dança no bosque [MNAz inv. 6346]
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Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343,
6344, 6345, 6346] 
Fontes gráficas

A Paris chez N. Bonnart rue S.t Jacques. Cabinet des Estampes.
Paris.

07 - Dança no bosque
Gravura de Nicolas Bonnart [imagem cedida por Ana Paula Correia]
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Lisboa - Conjunto de painéis dispersos [proveniência desconhecida adquirido pelo 
Eng.º Leitão]

Datação

Século XVIII, primeira década
[MECO, 1980, p. 110]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Trata-se de um conjunto de cenas campestres, que José Meco atribuiu a Manuel dos Santos e do qual publica algumas
imagens cedidas pelo Eng.º Leitão, mas aos quais não tivemos acesso por não conhecer, actualmente, o seu paradeiro.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.

Pintor Manuel dos Santos

Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 108]

Iconografia
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Lisboa - Conjunto de seis painéis representando animais caçando animais [MNAz, 
inv. 726, 727, 728, 729, 730, 731 e 391,392] - [proveniente do antigo Palácio da Praia]

Datação

1670-1680, c. de
[MECO, 1979 a), p. 84] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Conjunto recebido em Outubro de 1961 do depósito da DGEMN (em Santa Engrácia) provenientes do Palácio da Praia,
onde esteve o liceu D. João de Castro, a direcção da Exposição do Mundo Português e uma secção da Casa Pia.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O vasto conjunto de azulejos proveniente do Palácio da Praia, em Belém, apresenta uma barra limitada por faixas
amarelas, entre as quais se desenvolvem enrolamentos de folhagem com flores e mascarões nos cantos. O painel é
decorado por uma reserva de enrolamentos de acanto unidos, superiormente, por uma concha. No interior, surgem várias
cenas habitualmente referidas como de caça ou de perseguição, mas que na verdade apenas revelam animais afrontados:
uma cabra e um cão, dois cães e um touro, um leão e um cão, um gato e um rato, dois cães perseguindo um veado, um
javali e um cão. Há ainda dois outros painéis ornamentais que funcionavam de entreportas.

A pintura recorre ao contorno em roxo e muitos dos volumes e das sombras são acentuados através de traços paralelos.

O Palácio da Praia foi mandado construir por D. Manuel de Portugal, na praia do Restelo, no segundo quartel do século
XVI (GOMES, 1993, pp.17-18). No século XVII pertencia já ao Conde de São Lourenço, pois foi na menoridade do 7º
conde de S. Lourenço (futuro 1º marquês de Sabugosa) que D. João V adquiriu a propriedade por 80 000 cruzados.
Depois do Terramoto, D. José ofereceu a quinta aos Marialva, pois o palácio destes no Loreto havia ficado destruído.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 84]

1670, c. de
[SIMÕES, 1997, p. 195]

Iconografia
01 Uma cabra e um cão [MNAz inv. 728]
02 Dois cães e um touro [MNAz inv. 731] 
03 Um leão e um cão [MNAz inv. 730]
04 Gato e rato [MNAz inv. 726]
05 Dois cães perseguindo um veado [MNAz inv. 727]
06 Um javali e um cão [MNAz inv. 729]
07 Entreportas [MNAz inv. 391]
08 Entreportas [MNAz inv. 392]
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Lisboa - Conjunto de seis painéis representando animais caçando animais [MNAz, 
inv. 726, 727, 728, 729, 730, 731 e 391,392] - [proveniente do antigo Palácio da Praia]

O pátio desapareceu antes de 1940 e no mesmo local foi implantado o pavilhão dos Portugueses no Mundo, durante a
Exposição do Mundo Português. O palácio acabou por ser demolido em 1962, e os azulejos transferidos para o Museu
Nacional de Arte Antiga, onde já se encontravam expostos em Maio de 1962 (MÂNTUA, 2009, p. 60).

Retomando os azulejos, o nome do Conde de São Lourenço surge referenciado no testamento do ladrilhador Domingos
da Cruz, afirmando-se que aquele lhe devia dinheiro de uma obra que corre por ordem de João Rebello de Campos
(DGARQ/TT, RGT, 1693, livro 74, fl. 93v. a 94v., já referido por SIMÕES, 2002, vol. II, pp.71-73). Este mesmo João
Rebello de Campos já tinha sido referido no testamento de D. Luís de Mello e Sylva (DGARQ/TT, RGT, Abril de 1690,
Livro 100, fl. 138): “Item Declaro que com João Rebello de campos me / contratei sobre as obras da minha quinta de
Bellem que elle tomou a seo car/go mandar fazer de que se outorgou escriptura em que eu e a condeça minha mulher e
senhora / e meo filho subcessor de minha caza estamos obrigados peço se lhe de inteiro comprimento.”. D. Luís já havia
falecido quando o testamento foi registado, tendo sido testemunhas a condessa, o conde de Pombeiro e o conde de
Castelo Melhor.

Mais tarde, já em 1704, Martinho António Affonso de Mello e Sylva declara, também no seu testamento, dever dinheiro
a João Rebelo de Campos. O proprietário da quinta deixa ao irmão Rodrigo de Mello tudo o que possui de morgado e
tudo o que não citou no testamento como “a Bem/feitorias da quinta de Bellem” (DGARQ/TT, RGT, 14 de Junho de 
1704, livro 151, fl. 142v. 145v.). 

Assim se percebe que a quinta foi objecto de uma intervenção entre o final da década de 1680 e o início da de 1690, na
qual é possível incluir azulejos, como se depreende do testamento de Domingos da Cruz. Esta datação é, no entanto
mais tardia do que a cronologia habitualmente apontada para os azulejos hoje no MNAz.

Por outro lado, João Néu (1998, pp. 170-171) refere que, segundo a gravura de Baldi, o palácio foi remodelado antes de
1668 e 1669, data da visita de Cosme de Medici a Portugal na companhia do italiano. O autor faz algumas descrições do
palácio com base no Diário de Beckford, mas não permite concluir muito acerca dos azulejos. Percebe-se que havia uma
grande sala de aparato com tecido de damasco nas paredes, muitas escadas e a parte utilizada pela família estendia-se
desde o rio até à beira da estrada, ou seja, a Rua do Bom Sucesso. A cronologia apontada para esta intervenção coincide
com a datação proposta para os painéis, mas a verdade é que nada mais corrobora a campanha de obras no palácio. Fica,
pois, por esclarecer, qual a data efectiva dos painéis de azulejo com animais.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- GOMES, António Luis, Centro Cultural de Belém, o sítio – a obra, Centro Cultural de Belém ,1993.
- HENRIQUES, Paulo, coord., Roteiro do Museu Nacional do Azulejo, Lisboa, MC/IMC/Edições Asa, 2003.
- MÂNTUA, Ana, “Painel da Sala da Caça. O Gato e o Rato”, Azulejos - Obras do Museu Nacional do Azulejo, Paris,
Chandeigne, 2009, p. 60.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- NÉU, João, Em volta da Torre de Belém, Livros Horizonte, 1998.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
- SIMÕES, João, Arte e Sociedade na Lisboa de D. Pedro II – ambientes de trabalho e mecânica do mecenato,
Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002.
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Lisboa - Conjunto de seis painéis representando animais caçando animais [MNAz, 
inv. 726, 727, 728, 729, 730, 731 e 391,392] - [proveniente do antigo Palácio da Praia]
Fotografias

01 - Uma cabra e um cão [MNAz inv. 728] 02 - Dois cães e um touro [MNAz inv. 731]

03 - Um leão e um cão [MNAz inv. 730] 04 - Gato e rato [MNAz inv. 726]

05 - Dois cães perseguindo um veado [MNAz inv. 727] 06 - Um javali e um cão [MNAz inv. 729]
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Lisboa - Conjunto de seis painéis representando animais caçando animais [MNAz, 
inv. 726, 727, 728, 729, 730, 731 e 391,392] - [proveniente do antigo Palácio da Praia]
Fontes gráficas

Dois cães e um touro [MNAz inv. 731] 

Gravura n.º 18 do album Venationes Ferarum Avium Piscium
[relativamente semelhante]

02 - Dois cães e um touro [MNAz inv. 731]
Gravura editada por Philippe Galle a partir de desenhos de Johannes Stradanus [1580-1596] [MÂNTUA, 2009, p. 60]
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Lisboa - Convento da Encarnação [Comendadeiras de Avis], nave da igreja

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

Atribuída [pelo menos parcialmente]
Pintor Grupo 2

1630 - Construção deste edifício para as Comendadeiras da Ordem Militar de São Bento de Avis. Os terrenos 
pertenciam a D. Aleixo de Meneses
Século XVII, meados - Campanha de pintura na igreja da autoria de Bento Coelho da Silveira
1688 - Contrato de talha com Matias Rodrigues de Carvalho [retábulos dos altares de Santa Teresa, São João 
Evangelista e nicho do coro] (FERREIRA, 2009, vol. I, p. 171)
Século XVIII - Pinturas na igreja de André Gonçalves
1719, 14 de Julho - Contrato com Miguel Francisco da Silva para a execução do retábulo-mor (FERREIRA, 2009, vol. I,
p. 171)
1734 - Incêndio
1755 - Terramoto deixa convento inabitável

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Anjo com sol | pastor

BENEDICTVS / MONAChALI hA / BITV INDVITVR
NEC SVE NV / BE LATET

  01.02 Narciso olhando o seu reflexo no lago
  01.03 Anjos com cartela [muralha e músico]  |  homem e rapaz a conversar

BENEDICTVS / PLVRES TRARIT QIBVS / PLVRA CONSTRVIT
DICTVS & AMPLION / ThE BANA CONDITOR / VRBIS SAXA MOVERE / SONO [excerto da
Arte Poética de Horácio, referente à fundação das muralhas de Thebas por Amphião, que apenas
com a sua lira movia as pedras]

  01.04 Cartela
BENEDICTO / OBTEMPERANS / MAVRVS GRADITVR SVPER / AQVAS
MISSVS NON MERGI / TVR VNDIS

02 Lado da Epístola
  02.01 Anjo com paisagem em fogo | pastor

BENEDIC / ADE ASP / ECTVM CATENA / DOSSOLVVNTVR
NON VIS SED / VIRTVS SOL / VIT

  02.02 Anjos com cartela  |  Eremita
BENEDICTVS / MENTITVMTOTI / LAM DIGNO SE IT
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Lisboa - Convento da Encarnação [Comendadeiras de Avis], nave da igreja

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Na nave da Igreja da Encarnação podem observar-se diversos painéis de azulejo, quanto a nós, de campanhas distintas.
Assim, a perede fundeira configura uma campanha, os rodapés outra, e os painéis figurativos de maiores dimensões, a
campanha que nos interessa. As guarnições são formadas por barras de enrolamentos de acanto com um motivo 
semelhante, mas aberto, nos cantos.

As figurações organizam-se num programa iconográfico estranho, que mistura referências clássicas, como a Arte
Poética de Horácio, com temas mitológicos, como a história de Narciso. Os episódios figurativos são representados na
zona inferior do painel, libertando-se assim a zona superior, preenchida por anjos que seguram cartelas onde se
inscrevem transcrições latinas com imagens alusivas.

A pintura é muito sumária, recorrendo preferencialmente ao contorno com aguada. Todavia, com excepção do episódio 
retratando o homem e o rapaz a conversar, todos os restantes exibem um desenho contornado onde, por vezes, a 
tonalidade é mais escura, quase roxa. Em determinadas figuras observa-se uma pincelada paralela e com tendência para
deixar tinta no final [01.01]. Noutros casos, a pincelada é marcada [01.02]. Nas cartelas as representações são reduzidas
ao essencial. O painel com o homem e o rapaz sugere uma linha de contorno mais fina e uma modelação mais elaborada,
como se não fizesse parte do conjunto. 

Na verdade, este revestimento poderá ter sido objecto de transformações, não se encontrando, em todo o caso, completo,
pois falta-lhe a cartela que deveria encimar o painel [01.02], substituído pela abertura de um púlpito.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0051
R-0043

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho > Homem e rapaz a conversar  [02] - [01.03]
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça] > Homem e rapaz a conversar [02.01] - [01.03]
- Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades > Homem e rapaz a conversar [02.01.03] -
[01.03]

Encomenda

Bibliografia específica
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; SILVEIRA, Ângelo, “Convento e Igreja da Encarnação”, n.º IPA PT031106240182, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2001.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Julho de 2009.

DOLVS NON FAILT / VLISSEM 
  02.03 Cartela com touros  |  figura a fugir

BENEDICTI AD / PEDES FEROX TOTILA / PROCVM BIT
VIS OCCVTA DOMAT

  02.04 Cartela com Apresentação no Templo [?]
BENEDICTI / AD AVRASOBEVN / TIS CERNITVR ANIMA / IN CALVM ASCENDERE
SVBIT DVM SOLVI / TVR IGNE
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Lisboa - Convento da Encarnação [Comendadeiras de Avis], nave da igreja

Fotografias

01 - Perspectiva do lado do Evangelho 01.02 - Narciso olhando o seu reflexo no lago

01.02 - Narciso olhando o seu reflexo no lago, pormenor

01.03 - Cartela superior

01.03 - Homem e rapaz a conversar 02.03 -
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Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto

Datação

1685-1690
[MECO, 1979 a), p. 97]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Capela claustral de dimensões reduzidas, com silhar de azulejos de enrolamentos de acantos enquadrando cartela central
com símbolos da Paixão de Cristo. No registo superior, ritmado por pilastras, abrem-se três nichos com imaginária. Na
urna do altar-mor observa-se a figura de Cristo morto e o nicho, de volta perfeita e com as mesmas pilastras dos alçados
laterais, é revestido por embutidos marmóreos, com a imagem de Nossa Senhora à frente da cruz. Lateralmente, e sobre
peanhas, dois anjos candelabros.

As cercaduras dos painéis mais reduzidos apresentam grinaldas de flores e frutos, apenas interrompidas nos cantos por
rostos alados. As restantes exibem também flores e frutos mas numa disposição diferenciada e menos encadeada. Os
azulejos são pintados com o contorno muito marcado, a par de uma pincelada solta mas com riscado e pinceladas
paralelas. Nos painéis de dimensão mais reduzida, o motivo decorativo organiza-se em voluta, enquanto nos de maiores
dimensões predominam enrolamentos de acanto, com aves na zona inferior. A cartela central, é ladeada por meninos
entrelaçados nas folhagens. Os símbolos, cruz com pregos assente sobre monte com caveira e ossos em aspa ladeados

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 97; IDEM, 1979 b), p. 62; IDEM, 1981, p. 79; IDEM, 1989, p. 437]

Anterior a 1690
[MECO, 1979, p. 62]

1609, 9 de Fevereiro - Lançamento da primeira pedra
1630 - Construção deste edifício para as Comendadeiras da Ordem Militar de São Bento de Avis. Os terrenos 
pertenciam a D. Aleixo de Meneses
Século XVII, meados  - Campanha de pintura na igreja da autoria de Bento Coelho da Silveira
1697, 22 de Agosto - Contrato com o entalhador Matias Rodrigues de Carvalho para a talha da igreja
Século XVIII - Pinturas na igreja de André Gonçalves
1719 - Miguel Francisco da Silva executa a talha da capela-mor da igreja
1734 - Incêndio
1755 - Terramoto deixa convento inabitável

Mestre da Igreja de Santa Maria de Óbidos [MECO, 1984, p. 49]

Iconografia
00 Símbolos da Paixão de Cristo e enrolamentos de acanto
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Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto

por flores, relacionam-se directamente com a invocação da capela - o Senhor Morto.

Percebem-se diferentes tonalidade e formas de pintar que indiciam restauros posteriores.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-fl/+-0007
B-V-R-fl-0007
B-H-R-fl/+-0008

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões [mais reduzido]
- Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos provenientes da Sé de Lisboa] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 00 [sala de entrada] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, átrio da casa > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões 

Encomenda

Bibliografia específica
- História dos Convento e Casas religiosas de Lisboa no qual dá notícia da fundação e fundadores das instituições
religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade com biografias, descrição de ornatos e imagens e indicações
acerca dos seminários e noviciados estabelecidos em Lisboa, vol. II, Lisboa, Imprensa Municipal de Lisboa, 1972.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Há que preservar os azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, n.º 29, Lisboa, Publ.
Projornal, Março de 1981, pp. 75-84.
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; SILVEIRA, Ângelo, “Convento e Igreja da Encarnação”, n.º IPA PT031106240182, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2001.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Julho de 2009.
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Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto

Fotografias

01 - Perspectiva da capela do lado da Epístola 02 - Parede fundeira da capela

03 - Painel da entrada 04 - Enrolamentos do lado do Evangelho

05 - Cartela do lado do Evangelho 06 - Cartela do lado da Epístola
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Lisboa - Convento da Graça, ante-sacristia

Datação

Século XVII, segunda metade
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Na ante-sacristia da Igreja da Graça observam-se azulejos de diversos períodos, com particular incidência do século
XVII. O revestimento em causa foi objecto de múltiplas alterações, bem expressas nos azulejos trocados e nas
montagens incorrectas de muitos deles.

No que diz respeito ao núcleo associado à figura de Gabriel del Barco (MECO, 1979 a), p. 91; IDEM,1979 b), p. 61)
distinguem-se três tipos de painéis. O que encima o imponente portal de mármore parece prolongar este material na
arquivolta formada por uma barra de azulejos com motivos florais em tons de roxo. No interior observa-se uma sucessão
de festões presos por argolas, sobre uma faixa azul e, ao centro, sobre o brasão de Mendo de Fóios, surge a águia
bicéfala, símbolo dos Agostinhos que habitavam o convento.

As duas edículas laterais apresentam a parede fundeira revestida por azulejos ornamentais policromos, com a 
composição estruturada a partir de duas esfíngies, onde têm início os enrolamentos vegetalistas que se projectam
superiormente ladeando uma peça central, um vaso vazado com três pés. Sobre este, e inscritas numa composição de
volutas e rollwerk, surgem espagnolettes e, ao centro, uma cartela com ponta de diamante. Da zona superior apenas
restam os fragmentos laterais da lápide funerária aí colocada certamente em época posterior. Estes painéis exibem uma
intensa policromia e uma pincelada manchada, mas também marcada por pincéis mais finos ou pelo próprio pincel.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 91, composições associáveis a Barco; IDEM, 1979 b), p. 61, atribuição com
reservas; IDEM, 1984, p. 53 grinalda florida]

 - Sacristia encomendada pelo Secretário de Estado de D. Pedro II, Mendo de Fóios

1271 - Construção do convento
1291 - Chegada dos Eremitas de Santo Agostinho

Iconografia
01 Painel sobre o portal da sacristia
02 Edícula do lado esquerdo
03 Edícula do lado direito
04 Eucaristia [porta do patamar da escada, lado esquerdo]
05 Eucaristia [porta do patamar da escada, lado direito]
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Lisboa - Convento da Graça, ante-sacristia

Por fim, a envolver as portas que se encontram no patamar da escadaria, duas composições exibem a Eucaristia. O
cálice com o Santíssimo Sacramento e uma cruz inscrita encontra-se confinado a uma cartela circular em cuja base são
representandos três rostos alados, um de frente e os outros de perfil.Mais abaixo encontram-se dois anjos de perfil
claramente deslocados do local original. Os painéis prolongam-se no espaço restante, com enrolamentos e motivos
renascentistas, entre os quais sobressai uma figura desnuda segurando um livro, mais próxima dos painéis que envolvem
a porta de entrada.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- NOÉ, Paula; BELO, Albertina; FIGUEIREDO, Paula; FIGUEIREDO, Mónica; GRILO, Júlio, “Convento da Graça / 
Mosteiro de Nossa Senhora da Graça”, n.º IPA PT031106160053, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1990/1993/2003/2006. URL: www.monumentos.pt, consultado
em Junho de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
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Lisboa - Convento da Graça, ante-sacristia

Fotografias

01 - Portal 01 - Portal da sacristia, pormenor

02 - Edícula do lado esquerdo 02 - Edícula do lado esquerdo, pormenor

03 - Edícula do lado direito

04 - Eucaristia [porta do patamar da escada, lado esquerdo],
pormenor
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Lisboa - Convento da Graça, salas aberta para a galeria da igreja e coro

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 216]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes

P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 216, com dúvidas e onde intervieram mais colaboradores]

1271 - Construção do convento
1291 - Chegada dos Eremitas de Santo Agostinho
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Lisboa - Convento da Graça, salas aberta para a galeria da igreja e coro

Iconografia
00
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
  01.06
  01.07

  01.08
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05

  02.06

Vida de Santo Agostinho
Sala aberta para a galeria
Santo Agostinho
Frade a ler
Santo Agostinho recebe na sua cela um peregrino nimbado, a quem lava os pés
Santo com hábito de frade
Santo em êxtase junto a rebanho
Santo Agostinho com menino na praia
Morte de Santo Agostinho
IESVS. IESVS
Enterro de Santo Agostinho [com aparição do santo a um doente]
Sala que abre para o coro
Batalha com aparição de santo Agostinho
Santo
Santo
Dois agostinhos dos chapéu e bordão
Conversão de Santo Agostinho [contada nas suas Confissões, livro 8, cap. XII]
TOLLE LEGE. TOLLE LEGE [Toma e lê]
No livro:
Non in / comessa = / rionibus, / ... indu / ... imini Do / minu Iesu / Christum [Rom 13, 13-14]
Santo Agostinho entrega os estatutos da ordem a seis frades ajoelhados 
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Lisboa - Convento da Graça, salas aberta para a galeria da igreja e coro

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Conjunto de painéis ilustrando a Vida de Santo Agostinho, aplicados nestas duas salas mas, certamente, oriundos de 
outro espaço.

De acordo com SIMÕES, 1979, p. 216 esta sala era originalmente muito maior, mas os azulejos não deveriam ter sido
concebidos para este espaço pois observam-se painéis “dobrados” nos cantos das salas e, em termos de quadrícula, as
cercaduras não correspondem aos painéis. Por outro lado, há muitos  cortados, alguns dos quais para ser adaptados aos
vãos, como na cena de batalha da sala de acesso ao coro [02.01]. Percebem-se, ainda, inúmeras intervenções, a maioria
das quais com reintegração cromática que se diferencia pelo desenho e tonalidade da pintura e do fundo.

Não se percebe a sequência cronológica do programa, intercalado pela representação de santos, cujos painéis parecem
complementados por outros de origem diferenciada [01.02].

As guarnições da sala 1 exibem, na barra vertical, uma figura feminina a partir da qual se desenvolvem enrolamentos
que culminam num anjo sentado abraçado a uma águia. Na horizontal surgem enrolamentos de acanto, e uma cartela
enquadrada por águias e por meninos que seguram os enrolamentos superiores, flanqueando um rosto. A cartela exibe,
nos painéis de maiores dimensões, cenas de paisagem, cuja pintura se aproxima da que se observa nas figurações do
painel e que é bastante distinta das guarnições. Na verdade é muito evidente a diferença entre as figurações, com uma
pincelada rápida, de grande dinamismo nas zonas mais escuras, em mancha e com contorno pouco acentuado, e as
barras, de desenho muito ingénuo, com linha de contorno fino e aguada. Na sala 2 as guarnições não são as originais.

O painel da Entrega dos Estatutos (02.06) apresenta um traço muito diferente em relação aos outros, pois o contorno das 
figuras é muito acentuado e os rostos são especialmente desenhados em vez de apenas apontados, em mancha. Os
panejamentos, embora duros e com marcação das pregas através de pincelada grossa, são concebidos em mancha, e as
figuras parecem construídas a partir do fundo, caracterizado por pinceladas sobrepostas de grande dinâmica. As
arquitecturas, de concepção sumária, são desenhadas com grande rigor no traço, muito direito. O agrupamento de
figuras, mesmo que apenas com cabeças ou corpos apontados, é muito bem conseguido.

Catalogação das guarnições
B-V-R-ea/+-0020
B-H-R-aa/+-0006

Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré
B-V-R-f-0010

Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- NOÉ, Paula; BELO, Albertina; FIGUEIREDO, Paula; FIGUEIREDO, Mónica; GRILO, Júlio, “Convento da Graça / 
Mosteiro de Nossa Senhora da Graça”, n.º IPA PT031106160053, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1990/1993/2003/2006. URL: www.monumentos.pt, consultado
em Junho de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Convento da Graça, salas aberta para a galeria da igreja e coro

Esquema de plantas ou alçados

01 e 02 - Planta
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Lisboa - Convento da Graça, salas aberta para a galeria da igreja e coro

Fotografias

01.01 - Santo Agostinho 01.03 - Santo Agostinho recebe na sua cela um peregrino
nimbado, a quem lava os pés

01.08 - Enterro de Santo Agostinho, pormenor
02.01 - Batalha com aparição de santo Agostinho, pormenor

02.01 - Batalha com aparição de santo Agostinho, pormenor 02.05 - Conversão de Santo Agostinho, pormenor
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Lisboa - Convento das Trinas do Rato, painel no muro do pátio

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Este longo painel, certamente originário de uma das salas do convento e, mais tarde, aplicado no muro em que hoje se
encontra, corresponde à junção de dois painéis, interrompidos pelo nicho central e unidos por um remate recortado, de
época bem posterior. Mais tardias são também as barras que envolvem o conjunto, com anjos de asas de libelinha,
outros com cauda e rostos alados, por entre enrolamentos de acanto, que se aproximam dos motivos divulgados no
Ciclo dos Mestres.

Os painéis apresentam duas cenas de caça cada um, ao cervo do lado esquerdo, e ao javali do lado direito, obedecendo
ambos ao mesmo esquema compisitivo que separa os episódios através de fontes. São conhecidas as gravuras que
estiveram na origem do painel do lado direito, e que representam a caça ao javali de Calydon e Actéon transformado
em cervo a ser comido pelos cães.

A fonte deste lado é exactamente idêntica à que se observa na escadaria do Palácio do Duque de Lafões, em Lisboa,
tendo ambas tido origem na mesma gravura que, todavia, se desconhece.

A pintura é muito sumária, recorrendo preferencialmente a uma linha de contorno fina, acentuada por uma pincelada de
traço forte, por vezes paralela e riscada, e com aguada.

Infelizmente, os azulejos encontram-se em péssimo estado de conservação, sendo notório o crescente destacamento de
vidrado.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída [com reservas]
Pintor Grupo 2

Iconografia
01 Painel do lado esquerdo
  01.01 Cenas de caça ao veado separadas por fonte
02 Lado direito
  02.01 Cenas de caça ao javali separadas por fonte [inspiadas em gravuras representando as 

Metamorfoses de Ovídio]
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Lisboa - Convento das Trinas do Rato, painel no muro do pátio

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0052
B-V-R-ea/+-0019

Obras Relacionadas
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [história de Diana] > Fonte [01.03.01] - [02.01]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das Metamorfoses] > Caça ao javali de
Cálidon [06.02] - [02.01]

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “As Metamorfoses de Ovídio na azulejaria barroca portuguesa”, Ovídio: exílio e
poesia, Actas do Colóquio no bimilenário da “relegatio”, Lisboa, Centro de Estudos Clássicos, 2008, pp. 127-158.
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Lisboa - Convento das Trinas do Rato, painel no muro do pátio

Fotografias

00 - Vista geral do painel

01 - Painel do lado esquerdo

01.01 - Cena de caça ao veado, pormenor 01.01 - Fonte, pormenor

02 - Painel do lado direito

02.01 - Fonte, pormenor
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Lisboa - Convento das Trinas do Rato, painel no muro do pátio

Fontes gráficas

N.º 163 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

02.01 - Caça ao javali
Gravura de Jean Lepautre

N.º 159 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

02.01 - Caça ao javali
Gravura de Jean Lepautre
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Lisboa - Convento de Jesus, claustro

Datação

1712/1713
[Documentada - AOT/CJ, Livro de despesa geral da Ordem 1712-1713, fl. 4 e 14]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Documentada [AOT/CJ, Livro de despesa geral da Ordem 1712-1713, fl. 14]
Pintor António de Oliveira Bernardes

Documentada [AOT/CJ, Livro de despesa geral da Ordem 1712-1713, fl. 14]
Oleiro Francisco dos Santos

Documentada [AOT/CJ, Livro de despesa geral da Ordem 1712-1713, fl. 4]
Azulejador António de Abreu

Documentada [CARVALHO, 1973, p. 175; ANTT, CNL, n. 1 A, liv. 373, fl. 75-76vº]
Azulejador António de Oliveira

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 35, atribuível à “escola Bernardes”, por não conhecer o documento]

1714
[Documentada - CARVALHO, 1973, p. 175; DGARQ/TT, CNL, n. 1 A, liv. 373, fl. 75-76vº]

1713 - Há notícia de uma campanha nos claustros, complementando o assentamento do azulejo [AOT/CJ, Livro de 
despesa geral da Ordem 1712-1713, fl. 14v]

1582 - Notícia da existência de uma ermida adossada a uma casa, que foi doada à Ordem Terceira de São Francisco
1615 - Início da construção do convento dos padres descalços da Ordem Terceira de São Francisco, em terrenos doados 
por Luís Rodrigues
1623 - Sagração da igreja
1633 - Conclusão das obras na capela-mor, a expensas do arcebispo D. João Manuel, da casa dos condes da Atalaia e
marqueses de Tancos, seus padroeiros
1714, 2 de Novembro  - Contrato com os mestres entalhadores Baltasar dos Reis Couto e José Freire para  a obra de
talha dos quatro Passos da Vida de Cristo com as suas respectivas portas (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 294). A 1 de
Novembro do mesmo ano havia sido contratada a obra e pedraria de apoio à obra de talha com o pedreiro Felix da Costa
1834 - Extinção das ordens religiosas
1838 - Convento ocupado pelo Gabinete de História Natural e, mais tarde, pela Academia das Ciências

Iconografia
01 Parede Norte
  01.01 INGENII INGENVAS MONSTRANT EXAMINA CVRAS / SIGNAT SCALA VIROS, OBJICIT 

AVLA SOPHOS.
  01.02 ELISAB / .... TO / ... IPSA / ... INS
  01.03 TRES VITAE FAÇES T[?]IPLICEM / TEXEBE COBO[?]AM / HAS[?]IBI V[?]GO I[?]RAI /

PRAEMIA  [?]RATA[?] EO
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Este conjunto que reveste duas das paredes do claustro encontra-se muito alterado, pois é evidente a má colocação de 
azulejos, os acrescentos de época pombalina e a reposição de parte pintadas com técnicas e aguadas muito diferenciadas,
podendo estas últimas corresponder a um restauro realizado em época indeterminada e talvez não muito depois do
Terramoto de 1755. Na verdade, há azulejos de restauro misturados com outros mal aplicados, o que indicia que esta
intervenção pode ter ocorrido antes de um “arranjo” do conjunto.

De acordo com o contrato estabelecido entre a Ordem Terceira e o azulejador António de Oliveira em Dezembro de
1714, percebe-se que o claustro tinha uma das alas já azulejada, mas com alguns problemas que os responsáveis da
Ordem não queriam ver repetidos: “(...) e se declara que o que ja esta a asentado tem muitos erros na bomdade do
azulejo e asentamento delle e o que de nouo se obriga elle mestre a fazer não ha de ter erro algum nem resaltos nem
amarellos.”. Poder-se-á equacionar a hipótese de que, depois de 1755, a nova arrumação dos azulejos, fragmentados e
muitos desaparecidos, misturou as duas campanhas? Por outro lado, a descoberta de alguns registos de pagamentos no
Arquivo da Ordem Terceira vem complexificar esta obra, pois tratam-se de pagamentos a António de Abreu “por conta
do assento do azulejo que faz nos / claustros” em 13 de Novembro de 1712, assim como ao pintor António de Oliveira,
em 4 de Junho de 1713, ou seja, anterior em mais de um ano ao contrato celebrado com o azulejador homónimo. A
descrição pormenorizada dos mesmos pagamentos permite perceber o envolvimento do oleiro Francisco dos Santos que
recebeu setenta e um mil e novecentos e quatro réis, tendo-se pago à parte dois mil reis “do carreto do azulejo de casa do
oleiro / para casa do pintor para se pintar” [Arquivo da Ordem Terceira [Convento de Jesus], Livro de despesa geral da 
Ordem 1712-1713, fls. 14 e 14v.].  Por outro lado, a documentação referente à obra de talha de quatro Passos da Vida
de Cristo permite perceber que, em Novembro de 1714, o claustro era objecto de uma campanha de obras que 
extravasava o âmbito da azulejaria (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 294), e para a qual também colaboraram os pintores
António Machado e Manuel dos Reis com a execução dos painéis para os ditos Passos [Arquivo da Ordem Terceira
[Convento de Jesus], Livro de despesa geral da Ordem 1712-1713, fls. 14].

A organização dos painéis do claustro deveria estruturar-se em função de um episódio, interrompido e seccionado ou 
não pelos diferentes vãos, legendado em cartela inferior e envolto por uma barra de dois azulejos (com enrolamentos de
acanto, anos e máscaras nos cantos) e outra mais larga em que se destacavam anjos sentados inferiormente e a olhar para 
a zona de figuração central, e dois atlantes no registo superior, um dos quais de lado e na sombra, de forma a puxar o
atlante principal para um plano quase saído do pano murário. Cada cena deveria ser separada por uma barra vertical
ladeada por duas mais reduzidas, procurando assim um efeito de tridimensionalidade em que a mais larga sobressaía em 
relação às restantes. Esta guarnição deveria articular-se com outra, de estrutura semelhante, mas com figuras masculinas
com um joelho por terra no silhar inferior, uma composição de enrolamentos de acantos e volutas e anjos, terminando
em espagnolette. O silhar inferior encontra-se limitado lateralmente por consolas com festões, coincidindo com a 
dimensão do painel figurativo. Obtinha-se assim um conjunto em trompe l’oeil, gerador de arquitecturas fingidas e de 
grande efeito tridimensional.

Não foi possível, até ao momento, traduzir as legendas das imagens nem encontrar qualquer correspondência, razão pela
qual se ignora o programa iconográfico definido pela Ordem Terceira. 

A pintura revela, como já defendemos, muitos painéis ou azulejos de origens distintas, ainda que as guarnições sejam
muito características da obra de António de Oliveira Bernardes, com motivos que se repetem em muitos outros 
conjuntos azulejares. Todavia, ao nível da técnica pictórica, observa-se um desenho duro e com contorno a par de outro
em que quase só há mancha e as formas nascem dos fundos, com uma pincelada marcada e com borrões de tinta. As
figuras de dimensão reduzida são carcaterizadas por uma linha de contorno [02.02], enquanto os painéis da parede Leste

  01.04 Nossa Senhora [...]
  01.05 Porta

HIC SPONSO, ATQVE ANIMAE TORVS EST, TVA CVRA QVI ESCAT / HIC CRVCIS 
INTHALAMO ME COMITA TVRAMANS

02 Parede Leste
  02.01 AEGIDIVM QVAERENS IGNOTA / VESTE PRECATVR / FRANCISCI NORMAM / CVRA 

SALVTIS ERAT
  02.02 Ceia a que assiste a Santíssima Trindade

...O TRIADOS / ... NE EGENOS / ... B TRINO / ... VMEN AMAT
  02.03 Cavaleiros com armas no chão ajoelhados perante Rei?

IGNOSCIT PIETATE NEFAS / MORTEM QVE MINANTI / MORSSIBI CERTA / FORET
NIFORET ILLEPIVS 

  02.04 Dois cavaleiros e cena em segundo plano com cavalo e guereiros
ME FERT INSOLIMAM PIETAS, / TV SCEPTRA GVRERNA / CAELESTIS SOLIMAE / GLORIA 
RESTAT ADHVC

  02.05 Rei acorrentado recebe livro de anjo e em segundo plano há uma batalha
HAVD LVDVVICE NEGAT / NVMEN SOLATIA CAPTIS / VOÇ... PRECARE DEVM CA / RÇER 
OLIMPVS ERIT
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Lisboa - Convento de Jesus, claustro

[02.03, 02.04 e 02.05] apresentam características muito diferenciadas, mesmo em relação às guarnições, com um azul
mais forte, um desenho muito definido e uma caracterização de tecidos e armaduras muito mais cuidada do que o
habitual nas obras assinadas por Bernardes. É possível que estejamos em presença de uma obra colectiva, como os
documentos indiciam, mas cuja identificação se torna mais complexa em função das alterações detectadas em relação ao 
programa original.

Catalogação das guarnições
B-H-R-aa/+-0046
B-V-R-arq/+-0025
B-HV-R-ea/+-0039

Évora - Igreja de São Tiago
B-V-R-aa/+-0010
B-H-R-ea/+-0050
R-0041

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
No contrato (DGARQ/TT, CNL, n.º 1 A, livro 373, fls. 75-76vº) é referido que da parte do convento esteve presente
“Duarte Pinho como procurador geral da ueneravel ordem Terseira da Penitencia cita no comuento de Nosa Senhora de
Jesus” e que a encomenda partiu “de hum Alvara de petiçam feita pello Secretario Juze do Couto que estara asinada
pello manistro o Doutor Paullo de Carualho /fl. 75vº/ de Atajde e mais jrmãos que este prezente anno serue na meza” a
António de Oliveira, que nunca surge com o apelido Bernardes e é designado como mestre ajulejador, morador na Rua
da Paz. Trabalha em conjunto com Manoel da Costa Romano, mercador de madeira. E compromete-se a “fas de nouo
passos de lhe azulejar duas naues e meja que lhe falta porquanto huma esta ja azulejada e em preso cada milheiro de 
azulejo de trinta e tres mil reis posto e asentado em seu lugar”. Ou seja, António de Oliveira termina uma obra já
iniciada mas que não deveria apresentar qualquer dos erros existentes nos azulejos já colocados “e se declara que o que 
ja esta a asentado tem muitos erros na bomdade do azulejo e asentamento delle e o que de nouo se obriga elle mestre a
fazer não ha de ter erro algum nem resaltos nem amarellos”. 

Percebe-se ainda a preocupação com a qualidade dos mesmos azulejos “que o dito azulejo ha de ser recortado esculhido
dezempenado e sem amarellos nem resalto ou falha alguma senão muito rico e esculhido E de bom azul e boas pinturas
e que na bondade de pintura e tinta seia comrespondente a naue que esta feita E tomadas as juntas dos azulejos com o
azul que nellas se lhe custuma por”. António de Oliveira obrigava-se ainda a pintar os temas escolhidos de acordo com o 
programa iconográfico já iniciado “Item se obriga elle Antonio Oliueira a mandar pintar as tensoins que a dita meza lhe 
ordenar e lhe der para os paineis do dito Azulejo porquanto hão de ser conrespondentes ao que ja esta feito”.

O contrato termina com uma frase interessante que se refere à qualidade dos pintores: “Item que os ditos paineis de 
azulejo serão pintados por pintores peritos e quando asim o não fação ...” [destaque nosso]. 

Bibliografia específica
- CARVALHO, Ayres de, “Documentário artístico do primeiro quartel de Setecentos, exarado nas notas dos tabeliães de 
Lisboa”, Bracara Augusta, vol. XXVII, n.º 63(75), Braga, 1973, pp.
- CORTESÃO, Luísa; SILVEIRA, Ângelo; VALE, Teresa; GOMES, Carlos; ELIAS, Margarida, “Convento de Nossa
Senhora de Jesus da Ordem Terceira de São Francisco / Academia das Ciências de Lisboa”, n.º IPA PT031106220314,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA],
1994/1995/2011. URL: www.monumentos.pt, consultado em Maio de 2009.
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Fotografias

01.01 - 01.02 -

02.01 - 02.02 -

02.04 - Dois cavaleiros e cena em segundo plano com cavalo e
guereiros
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Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação 
[claustro]

Datação

1685-1690
[MECO, 2001, p. 42]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura mais dinâmica]

Gabriel del Barco [ARRUDA, 1998, p. 50, não atribui a Gabriel del Barco, excepto talvez o rodapé na sala de acesso ao
coro baixo]

Século XVIII
[SIMÕES, 1979, p. 220]
Últimas duas décadas do séc. XVII
[MONTEIRO, 2001, p. 64] 

Século XVII, últimas duas décadas  - Campanha da capela de Nossa Senhora da Encarnação que inclui a campanha de 
azulejo, de talha dourada, de pintura a óleo sobre tela, de brutesco e de embutidos marmóreos

1490 - Transição das Comendadeiras de Santos para o convento de Xabregas
1609 - Lançamento da primeira pedra do novo edifício

Pintor não identificado, mas anterior a Gabriel del Barco [MONTEIRO, 2001, p. 64]

Século XVII, últimas duas décadas - Retábulo-mor atribuído a José Rodrigues Ramalho (MONTEIRO, 2001, p. 68)
Século XVII, últimas duas décadas - Tecto executado por Lourenço Nunes Varela e Miguel dos Santos [?] 
(MONTEIRO, 2001, p. 70)

Iconografia
00 Ascendência de Jesus
01 Lado do Evangelho
  01.01 Rei David

Davi Rei
  01.02 Primavera
  01.03 Santa Ana

Santan n / a
02 Lado da Epístola
  02.01 Jessé

Jese
  02.02 Primavera
  02.03 São Joaquim

S. Joa / chim
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Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação 
[claustro]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo colocados no registo inferior dos panos murários, representam quatro figuras com as respectivas
legendas, distribuindo-se duas a duas e exibindo, entre cada uma, um painel com a imagem da Primavera.

Os temas são separados por barras de enrolamentos de acanto que, no centro superior de cada painel, convergem para
uma pequena cartela elíptica.

De uma forma geral, o desenho é ingénuo e rígido (MECO, 2001, p. 42), com paisagem ou nuvens apenas esboçadas.
Mau grado o nervoso da maioria das pinceladas, percebem-se diferenças de caracterização entre os painéis.

Nas duas Primavera observa-se uma modelação das figuras bastante dura, com traços de contorno grossos, bem
vincados, mas quase em mancha. Os volumes e as sombras são conseguidos através de pinceladas paralelas. Os rostos
destacam-se pelo pormenor com que são tratados, principalmente ao nível dos olhos. É muito curioso o desenho das
flores que caem do cesto, recordando azulejos de figura avulsa.

Já nos restantes é visível uma conjugação da linha de contorno fina, com um traço grosso, gradações de azul nas
pinceladas dos volumes, e linhas muito finas e precisas no tratamentos dos cabelos e barbas. O Rei David encontra-se
num plano intermédio entre ambas as situações pois. apesar do contorno, é mais manchado que os restantes,
distinguindo-se, sobretudo, ao nível do rosto, cabelos e barbas.

As arquitecturas, de traços bem definidos mas muito sumários, recordam alguns trabalhos do pintor do Grupo 1. Por sua
vez, o rosto de Santa Ana é muito semelhante ao de Santa Isabel, do painel do Descanso da Fuga para o Egipto, da
Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Beja [01.01.02].

Este conjunto é cada vez menos atribuído a Gabriel del Barco, mas permanece por identificar o seu autor, que era
conhecedor de gravuras de Jacob Mathem (Harlem 1571-1631), um artista holandês cujo trabalho serviu também pelo
menos uma das telas. No caso dos azulejos, a gravura empregue foi a que ilustra a Primavera, cuidadosamente
transposta para a cerâmica.

Quanto ao programa iconográfico, a sua leitura necessita do complemento dos restantes elementos decorativos.
Dedicada a Nossa Senhora da Encarnação, a capela apresenta um discurso unívoco cujo centro é, precisamente, a
invocação do espaço. Assim, e segundo o esquema proposto por MONTEIRO, 2001, pp. 62-71, é o retábulo-mor que
constitui o eixo da leitura do programa. Nos azulejos representa-se a ascendência de Maria, a partir de Jessé, no que se
convencionou denominar Árvore de Jessé, tema muito popular a partir do século XVI e intimamente relacionado com a 
disputa da Imaculada Conceição. Este tema configura a profecia de Isaías (Is 11, 1-3): “(…) brotará um rebento do 
tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará (…)”. Destaca-se o facto da figura representada ser Jessé e não
José ou Moisés (CORTEZ, 1997, p. 870; SIMÕES, 1970, p. 220) e para Santa Ana estar acompanhada com um menino,
talvez São João Baptista, que chama a atenção para pássaros, sinal da boa nova da vinda de Jesus. A representação da 
Primavera pode ser entendida enquanto “florescimento da vida inerente à Virgem, mas também com a própria
invocação da capela, ou seja, o milagre da Encarnação de Cristo” (MONTEIRO, 2001, p. 64).

A leitura seguinte será a das telas semi-circulares do tecto, iniciando-se, do lado do Evangelho, junto ao altar-mor com a
Descida da Imaculada, a que se segue o Nascimento da Virgem. Do outro lado, mas começando pela porta de entrada, a
Apresentação da Virgem no Templo e o Casamento da Virgem.  Seguindo o registo intermédio, e de acordo com o
calendário gregoriano, a Anunciação, presente na escultura do retábulo-mor, é o tema inicial, continuando o ciclo pelo
lado do Evangelho com a Visitação e a Adoração dos Pastores e, do lado da Epístola, mas novamente a partir da porta,
a Circuncisão e a Adoração dos Reis Magos. Assim, o retábulo constitui o ponto de encontro das telas de ambos os
ciclos, cujo programa se desenvolve circularmente em relação ao espaço do templo. Estes conjuntos são ainda
rematados pelas cartelas do tecto com litanias da Virgem. Do lado do Evangelho, e iniciando a sequência junto ao altar-
mor, observa-se a rosa, a fonte e o jardim fechado (hortus conclusus), continuando na mesma ordem anterior do lado da 
Epístola com a torre, o barco e a pomba com um ramo de oliveira. Se os restantes são símbolos habituais das litanias, ao 
barco, que recorda um galeão holandês associa-se a ideia de força e segurança para uma travessia difícil e à pomba com
a oliveira paz, harmonia e esperança ou pureza. Ao centro, junto ao retábulo, encontra-se uma paisagem, o medalhão 
central com Nossa Senhora coroada com o Menino e um portal.

Por fim, a talha dourada apresenta os motivos habituais de cachos de uvas, parras, querubins e fénixes, de associação
cristológica. Sobre os relicários laterais, uma águia bicéfala com sol e lua, tinteiro com pena e correia no bico, que pode
remeter para Santo Agostinho, cuja imagem se pensa estar do retábulo ao lado da de Santo António, pois a Águia é o 
símbolo deste santo cuja regra as freiras seguiam. Ainda no retábulo, as mísulas exibem as imagens dos arcanjos Miguel
e Rafael.

Assim, e concluindo com Patrícia Monteiro (2001, pp. 70-71), a capela, situada na ala Oeste do claustro, já numa área
de clausura, era acessível apenas às freiras, pelo que o programa mariano observado, profundamente relacionado com a
Encarnação, deveria constituir um exemplo de conduta para as religiosas que aqui rezavam.
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[claustro]

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0053
B-H-R-ea/+-0054

Características Particulares
Os painéis mais próximos da capela-mor estão acrescentados uma fiada, como se deduz pelas legendas e pelo desacerto
com as guarnições. Poderá ser um problema da época em que as medidas foram mal tiradas ou é posterior?

Obras Relacionadas
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Sagrada Família com Santa Isabel e São João Baptista [01.01.02] -
[01.03]

Encomenda
A capela, situada na ala Oeste do claustro, já numa área de clusura, era acessível apenas às freiras, pelo que o programa
mariano observado, profundamente relacionado com a Encarnação, deveria constituir um exemplo de conduta para as 
religiosas que aqui rezavam.

O encomendador concebeu a campanha decorativa como um todo, tendo sido, muito possivelmente, o responsável pela
selecção dos temas e das próprias gravuras, pois trabalhos gravados de Jacob Matham serviram de fonte de inspiração
quer aos painéis de azulejos quer às pinturas a óleo (MONTEIRO, 2001, p. 67).

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, Caminho do Oriente – Guia do Azulejo, Lisboa, Livros Horizonte, 1998. 
- CORTEZ, Maria do Carmo, “Santos-o-Novo (Mosteiro de)”, Dicionário de História da Lisboa, 1997, p. 870.
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- LAMEIRA “A arte da Talha”, Monumentos, n.º 15, Lisboa, DGEMN, 2001, pp. 32-39.
- MECO, José, “Azulejos e mármores embutidos”, Monumentos, n.º 15, Lisboa, DGEMN, 2001, pp. 41-47.
- MONTEIRO, Patrícia, “A Capela de N. S. da Encarnação e o «Barroco Nacional» em Santos-o-Novo”, Monumentos,
n.º 15, Lisboa, DGEMN, 2001, pp. 62-71.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SOROMENHO, Miguel, “Recolhimento de SAntos-o-Novo”, Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa ,
tomo V, Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa / Livros Horizonte, 2007, pp. 88-95.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CARAPINHA, Aurora; FIGUEIREDO, Paula, “Convento de Santos-o-Novo”, n.º
IPA PT031106410143, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património
Arquitectónico [IPA], 1994/2001. URL: www.monumentos.pt, consultado em Junho de 2009.
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Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação 
[claustro]
Esquema de plantas ou alçados

00 - Planta 01 - Alçado do lado do Evangelho

02 - Alçado do lado da Epístola
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Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação 
[claustro]
Fotografias

01.01 - Rei David
01.03 - Santa Ana

02.01 - Jessé
02.03 - São Joaquim

Tecto Vista parcial do tecto

621



Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação 
[claustro]
Fontes gráficas

01.02 - Primavera The Illustrated Bartsch. Vol. 4 [ARTstor]

01.02 - Primavera
Gravura de Jacob Matham [MONTEIRO, 2001]
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Lisboa - Convento de São Bartolomeu do Beato, dependência usado pelo Banco 
Alimentar [referenciada por Santos Simões como casa mortuária]

Datação

Século XVIII, início
[SIMÕES, 1979, p. 221]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada
Pintor Manuel dos Santos

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 221]

1644 - Fundação do convento pelos Agostinhos
1683 - Incêndio
Século XVIII, meados - Múltiplas intervenções

1739 - Altar-mor

António Pereira [SIMÕES, 1979, p. 221]

Iconografia
01 Frades eremitas
02 Fonte
03 Painel com assinatura [apenas esta é visível]
04 Animais
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Lisboa - Convento de São Bartolomeu do Beato, dependência usado pelo Banco 
Alimentar [referenciada por Santos Simões como casa mortuária]
Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Referido por Santos Simões como a antiga Portaria do Convento de São Bartolomeu do Beato, ao tempo utilizada como
casa mortuária com armários e outros trastes, este espaço não teria utilização aparente quando Maia Ataíde identificou
duas assinaturas de Manuel dos Santos. Actualmente é o depósito do Banco Alimentar e, mau grado as diligências dos
responsáveis do mesmo, o acesso aos painéis é muito difícil e a sua visibilidade é praticamente nula. Apenas nos foi
possível encontrar uma das marcas autorais referenciadas e ver parcialmente três painéis. Em todos é muito evidente a
forma de pintar de Manuel dos Santos, com um desenho miniatural de recurso ao contorno muito pormenorizado mas
apenas caracterizado por uma linha fina e uma leve aguada. A densidade aumenta na caracterização dos ambientes
naturais e a linha com aguadas transparentes atinge um nível de grande qualidade no painel com a representação de uma
fonte monumental, cujo modelo é o mesmo da Capela do Arcebispo ou da capela do Senhor Morto na Igreja do
Espinheiro. Também no painel dos eremitas [01] o ambiente e as figuras, sem serem exactamente idênticos, evocam as
do coro-alto da Misericórdia de Olivença. 

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0109

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Câmara Municipal de Estremoz], capela do Arcebispo > 
Fonte [08] - [02]
- Évora - Igreja do Convento do Espinheiro, capela do Senhor Morto > Fonte [02-01] - [02]
- Olivença - Igreja da Misericórdia  > Semelhança entre figuras de eremitas

Encomenda

Bibliografia específica
- ATAÍDE, Maia, “Igreja paroquial de São Bartolomeu do Beato”, Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de
Lisboa, vol. V, Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa / Livros Horizonte, 2007, pp. 132-134.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; FIGUEIRINHAS, Laura, act.; CARVALHO, Lobo de, act., “Igreja e Convento dos
Grilos / Igreja paroquial de São Bartolomeu / Recolhimento de Nossa Senhora do Amparo“, n.º IPA PT031106070311,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1995/1998.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Março de 2011.
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Lisboa - Convento de São Bartolomeu do Beato, dependência usado pelo Banco 
Alimentar [referenciada por Santos Simões como casa mortuária]
Fotografias

01 - Frades eremitas

01 - Frades eremitas, pormenor

01 - Frades eremitas, pormenor 02 - Fonte

04 - Animais 04 - Animais, pormenor
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Lisboa - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, portaria

Datação

1718, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 224]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Os painéis foram inicialmente colocados na galilé, e só depois transferidos para a Portaria, o que deve explicar as
dobragens observadas. Não se percebe se as cercaduras atribuídas a P.M.P. eram originais ou remontam à transferência
dos azulejos.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [bloco contorno e aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 224]

1646-1654 - Os Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa em Lisboa, tomam posse de um terreno na Calçada do Combro e
fundam o Convento dedicado ao Santíssimo Sacramento,  com a oposição dos conventos vizinhos mas com o apoio da
coroa
1649 - Instalação provisória
1654 - Início da construção da Igreja dedicada ao Santíssimo Sacramento
1680 - Sagração do templo, com a presença de D. Pedro II
1700 - Painéis de azulejo representando a "Vida de São Paulo Eremita" na galilé
Século XVIII - Várias campanhas decorativas na Igreja
1703, 26 de Outubro  - Contrato com o mestre entalhador Manuel João de Matos para a talha da capela de S. Pedro
[nave da igreja] (FERREIRA, 2009, p. 217)
1707 - Construção das novas alas de dormitórios e celas [viradas para a Calçada do Combro] 
1713, 2 de Março - Contrato com o mestre entalhador Manuel João de Matos para a talha do altar de Jesus, Maria e José
[nave da igreja] (FERREIRA, 2009, p. 218)

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 216]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, adenda, trabalho oficinal; IDEM, 1979, p. 224 - AOB como trabalho
oficinal]
Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 224, cercaduras]

Iconografia
00 Vida de São Paulo Eremita
01 Pastor sentado
02 Paisagem
03 Eremita e mendigo sentado no chão
04 Frade eremita e dois leões
05 Vários frades em nuvens
06 Frade com bastão
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Lisboa - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, portaria

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
À esquerda da galilé encontra-se a antiga portaria conventual, com painéis de azulejos de temática eremítica, certamente
alusiva à de São Paulo Eremita, e tecto com pinturas a têmpera e brasão central da Ordem. O revestimento cerâmico é
delimitado por barras constituídas por peanhas, leões e anjos com vasos de flores à cabeça, e, ao centro, composição de
volutas.

Como já foi mencionado no campo referente à história dos painéis, estes teriam sido inicialmente aplicados na galilé e
mais tarde transferidos para a Portaria, facto que explica a “dobragem” observada em muitos deles e pouco comum num
programa aplicado de origem. 

A pintura oscila entre o recurso ao contorno, com aguadas em manchas diluídas, ao contorno fino mas por vezes pouco
seguro, ao contorno mais grosso e decidido. A modelação exibe pinceladas grossas, nem sempre regulares, mas com
tinta no final. Na caracterização das figuras, os rostos e as mãos, e em particular os dedos, surgem muito
pormenorizados, assim como os panejamentos, bem lançados. Todavia, há rostos mais pintados em mancha do que 
desenhados. As árvores exibem pinceladas dinâmicas e os rochedos são definidos por pinceladas muito dinâmicas cujo
sentido acompanha as formas, mas cheias de tinta no final. A perspectiva aérea é a mais comum, observando-se uma
diluição acentuada dos tons da paisagem fundeira com casario.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0001

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria
B-H-R-ea/+-0004

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, átrio superior

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- COSTA, Anouk, “Convento dos Paulistas / Convento do Santíssimo Sacramento / Convento dos Eremitas de São
Paulo da Serra da Ossa / Convento de Jesus Cristo”, n.º IPA PT031106280343, Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997/1999. URL: www.monumentos.pt, consultado 
em Dezembro de 2008.
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- Reabilitação Urbana 02 - Intervenção de conservação e restauro Igreja dos Paulistas ou de Santa Catarina, Lisboa,
Câmara Municipal de Lisboa, 2005. 
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

07 Casal e eremita [ela segura livro que indica ser a Vida de São Paulo – VITA S Pauli; junto à 
caveira no chão outro liVro aberto – VITAE SS PATRV]

08 Pão por corvo
09 Anjo e mulher que chora
10 Paisagem
11 Paisagem
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Lisboa - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, portaria

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da Igreja com marcação da Portaria a cinzento (IHRU) 02 - Planta da portaria
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Lisboa - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, portaria

Fotografias

00 - Persperctiva da antiga portaria 03 - Eremita e mendigo sentado no chão

04 - Frade eremita e dois leões 04 - Pormenor

06 - Frade com bastão 07 - pormenor
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Lisboa - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, portaria

Fotografias

08 - Pormenor 09 -

09 - Pormenor
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Lisboa - Edifício da Rua dos Arameiros, n.º 11 [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De acordo com SIMÕES, 1979, p. 286, estes azulejos vieram do Convento do Beato em 1920 e há mais três aplicados
numa casa em Sintra.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

O mesmo autor do Palácio dos Marqueses de Minas [SIMÕES, 1979, p. 286, ou seja, Mestre P.M.P.]

Iconografia
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Lisboa - Edifício do Largo de São Mamede, n.º 7

Datação

Século XVIII, segunda década
[MECO, 1980, p. 111]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Proveniência e data de aplicação desconhecidas.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Este painel de proveniência desconhecida apresenta guarnição de barras de enrolamentos de acanto com cartela em 
forma de coração repetida três vezes (Meco 1980, p. 111 considera uma má aplicação, pois apenas deveria existir a
central), sendo as barras verticais constituídas por mísula, dragão que surge dos enrolamentos de acanto onde se apoia
um menino segurando a vieira que serve de canto. 

No painel, que representa uma cena campestre, a pintura recorre ao contorno, mais carregado, a uma caracterização
miniaturista das figuras em plano afastado, e a um correcto desenho dos edifícios, parte dos quais em ruínas. As figuras
do lado direito, a enfaixar molhos de feno que acabam de apanhar, são muito semelhantes a outras de Manuel dos
Santos, pelo contorno suave, marcação dos volumes com pincelada mais escura, e predomínio dos brancos.

De acordo com José Meco, 1980, p. 111, observa-se, neste painel, uma técnica diferente da utilizada por Manuel dos
Santos, pois o traço é mais grosso e carregado, confirmando uma expressão mais pictural que se adivinhava em obras
anteriores, mas retira alguma da transparência característica do pintor.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Manuel dos Santos [MECO, 1979, p. 117, nota 58; IDEM, 1980, p. 110]

Iconografia
01 Cena campestre
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Lisboa - Edifício do Largo de São Mamede, n.º 7

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0020
B-H-R-ea/+-0062

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da ̀
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
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Lisboa - Edifício do Largo de São Mamede, n.º 7

Fotografias

01 - Painel

01 - Pormenor
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Lisboa - Edifício na Rua da Penha de França, n.º 75 [Escola Primária e actualmente
desocupado] [NÃO VISITADA]

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 274; SERRÃO, 2007, p. 77]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Palácio Centeno > Alegorias

Encomenda

[com reservas por não ter visto]
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [ARRUDA, 1993, p. 92]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2007, p. 77]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 274]

Iconografia
01 Europa
02 Ásia
03 África
04 América
05 Terra
06 Água
07 Alabardeiro
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Lisboa - Edifício na Rua da Penha de França, n.º 75 [Escola Primária e actualmente
desocupado] [NÃO VISITADA]

Catalogação das guarnições
B-H-R-aa/+-0047
B-H-R-aa/+-0048

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa de Orey Capucho,  Azulejaria barroca portuguesa: figuras de convite, Lisboa, Inapa, 1993 .
- FREITAS, Maria João, Iconografia da Memória na azulejaria do século XVIII – quatro estações, quatro elementos,
quatro partes do mundo , Dissertação de mestrado em História da Arte apresentada à Universidade Nova de Lisboa,
1994.
- SERRÃO, Vítor, “Antigo solar, na Rua da Penha de França”, Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa,
tomo V, Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa / Livros Horizonte, 2007, p. 77.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Edifício na Rua da Penha de França, n.º 75 [Escola Primária e actualmente
desocupado] [NÃO VISITADA]
Fotografias

06 - Água [fotografia de Luís Pavão - ARRUDA, 1993, p. 18] 07 - Alabardeiro [fotografia de Luís Pavão - ARRUDA, 1993, p. 
20]
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Lisboa - Edifício na Rua da Rosa, n.º 269-277, duas salas [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- PAIS, Alexandre, “Edifício na Rua da Rosa, n.º 269 a 277”, Património Arquitectónico da Santa Casa da Misericódia 
de Lisboa, Lisboa, SCML/Museu de São Roque, 252-255.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [PAIS, 2006, p. 255]

Iconografia
01 Sala
  01.00 Cenas com aspectos de toilette
02 Sala
  02.00 Cenas com actividades lúdicas
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Lisboa - Edifício na Rua do Lumiar, n.º 38, 1º  [desaparecido]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De acordo com Santos Simões havia azulejos no oratório, encontrando-se à venda no jornal Diário de Notícias, de 6 de
Novembro de 1961 e tendo sido adquirido por José Antunes em Janeiro de 1962 (SIMÕES, 1979, p. 283).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 283, ciclo oficinal de António de Oliveira Bernardes]

Iconografia
01 Adoração dos Magos
02 Adoração dos Pastores
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Lisboa - Edifício na Rua do Poço dos Negros, n.º 134 [antiga Casa dos Viscondes de 
Ribamar]  [NÃO VISITADA] 

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De acordo com Carina Bento, estes azulejos são os que se encontram na Colecção Berardo, representando os Cinco
Sentidos (ver ficha correspondente).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- BENTO, Carina, Azulejaria da Colecção Berardo - Estudo, Criação de um Sistema de Inventário e Gestão da 
Colecção, e Proposta de Museu Virtual, tese de Mestrado em Museologia e Museografia apresentada à Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2009 [3 vols].

Atribuída
Pintor Desconhecido

Iconografia
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Lisboa - Edifício na Rua do Poço dos Negros, n.º 28-30, 1º andar

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
As imagens desta casa que, infelizmente, não chegamos a visitar, permitem perceber a existência de uma sala com cenas
de caça que se situam já numa fase de transição para a Grande Produção Joanina, e uma outra, cuja temática não
identificamos, mas que parecem ser de época anterior, ideia que se reforça pela análise da pintura, muito sumária, pela
dificuldade na escala das figuras e separação de planos bem como na caracterização das arquitecturas representadas.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Iconografia
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Lisboa - Edifício na Rua do Poço dos Negros, n.º 28-30, 1º andar

Fotografias

01 - Secção de época mais recuada [fotografia cedida por Sofia
Tempero]

02 - Cena de caça [fotografia cedida por Sofia Tempero]
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Lisboa - Edifício na Travessa do Arco da Graça [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Em 1970 Santos Simões afirmava que o prédio se encontrava “ameaçado de demolição” e as imagens que publicou 
testemunham o estado de conservação do edifício. Infelizmente não conseguimos localizá-lo nem sequer perceber se
fora ou não demolido.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento da escadaria, com cenas de caça nos lanços e nos patamares, aponta, apesar do estado de conservação
dos azulejos e da falta de definição das imagens, para uma tipologia de rostos semelhante à que caracterizava a obra de
P.M.P.. Infelizmente, os materiais disponíveis não permitem avançar com outras propostas.

No caso da capela, as barras que servem de guarnição aos temas figurativos inscrevem-se claramente nos esquemas
utilizados na oficina de António de Oliveira Bernardes. Uma vez mais, os materiais não permitem avançar muito, mas o
rigor da arquitectura que serve de fundo ao Casamento da Virgem e os rostos do Sonho de São José contribuem para
corroborar a ideia de Santos Simões na atribuição que faz do conjunto a um dos Bernardes (SIMÕES, 1979, p. 282).
Todavia, não concordamos com esta possibilidade em relação ao painel de menores dimensões aplicado sobre a porta,

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 282]

Iconografia
01 Escadas
  01.01 Cena de caça
  01.02 Cena ao veado
  01.03 Caça à lebre
  01.04 Dama e caça ao veado
02 Capela [?]
  02.01 Casamento da Virgem e Sonho de São José
  02.02 Nobre conversa com uma dama
03 Salas
  03.01 Caça ao veado
  03.02 Caça ao javali
  03.03 Casal nobre
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Lisboa - Edifício na Travessa do Arco da Graça [NÃO VISITADA]

pois os rostos remetem para o Mestre P.M.P.. Poder-se-á tratar de uma obra de colaboração dos dois pintores? Por outro
lado, importa destacar o registo inferior com brutescos seiscentistas, que teriam sido complementados com figurações já
do século XVIII, reveladoras de uma actualização de gosto por parte dos encomendadores.

Nas restantes salas, os temas e as barras continuam a ser comuns ao universo de P.M.P. mas as imagens não permitem
outras conjecturas.

Catalogação das guarnições
B-H-R-aa/+-0038
B-V-R-aa/+-0010

Lisboa - Convento de Jesus, claustro
B-HV-R-ea/+-0116
B-V-R-f-0048
B-H-R-ea/+-0117

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Edifício na Travessa do Arco da Graça [NÃO VISITADA]

Fotografias

01.01 - Cena de caça 01.02 - Caça ao veado

01.03 - Caça à lebre

01.04 - Dama e caça ao veado

02.01 - Casamento da Virgem e Sonho de São José 02.01 - Secção inferior do revestimento, datável do século XVII
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Lisboa - Edifício na Travessa do Arco da Graça [NÃO VISITADA]

Fotografias

02.02 - Nobre conversa com uma dama 03.01 - Caça ao veado

03.02 - Caça ao javali 03.03 - Casal nobre
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Lisboa - Embaixada do México, antiga Quinta de São João [painéis aplicados no 
interior e revestimento do pátio exterior]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Provenientes de um local não identificado, os azulejos foram aplicados onde hoje se encontram em 1994 ou um pouco
depois pelo então proprietário da quinta (SCHNEIDER, 2000-2003, p. 65). A aquisição foi efectuada por lotes, não
havendo preocupação com sequências histórico-artísticas (SCHNEIDER, 2000-2003, p. 69).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis aplicados no átrio, e claramente provenientes de outro local, representam diversas cenas de caça, delimitadas 
por moldura internamente recortada, decorada por enrolamentos de acanto com anjos ao centro e figuras masculinas a
suportar capitéis lateralmente. Trata-se de uma pintura de época de transição, embora se conheça este género de 
guarnição em revestimentos atribuídos ao Mestre P.M.P.. Para além destes painéis observam-se ainda outros com anjos
ou com águias e flores.

No exterior, onde se observam os mesmos painéis de anjos e águias a par de azulejos de padrão, as secções figurativas
são delimitadas por barras com figuras segurando cestos de flores sobre a cabeça e com enrolamentos vegetalistas por
entre os quais se distinguem animais, anjos e, ao centro, anjos sobre aletas, segurando uma concha. As representações
ilustram temas distintos, alguns dos quais não identificáveis, mas em vários rostos é reconhecível a tipologia utilizada
por Mestre P.M.P..

Apesar de ser muito evidente a dissonância de muitos dos painéis e das barras que os envolvem, a par das adaptações de
que foram objecto é possível distinguir quatro grupos temáticos, certamente definidos nos lotes de aquisição dos painéis
(SCHNEIDER, 2000-2003, p. 70). Um relaciona paisagens e cenas quotidianas, outro representações da aristocracia, 
outro ainda cenas de fábulas e, por fim, um de temática anterior ligada aos quadros satíricos de Bruegel (SCHNEIDER,
2000-2003, p. 70).

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Iconografia
01 Átrio
02 Escadaria do átrio
03 Pátio
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Lisboa - Embaixada do México, antiga Quinta de São João [painéis aplicados no 
interior e revestimento do pátio exterior]

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0008

Borba - Quinta do General, muro do jardim [painéis provenientes do Palácio Galveias, em Lisboa]
B-H-R-aa/+-0024

Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346]

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- SCHNEIDER, Renata, “Los azulejos del patio de la residencia de México en la ciudad de Lisboa”, Azulejos, n.º 8-11,
Lisboa, MNAz, 2000-2003, pp. 65-80.
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Lisboa - Embaixada do México, antiga Quinta de São João [painéis aplicados no 
interior e revestimento do pátio exterior]
Fotografias

01 - Painel com cena de caça, no átrio

02 - Painel com cena de caça, na escadaria do átrio

03 - Exterior 03 - Painel do exterior com dois nobres e uma paisagem

03 - Painel do exterior com homem e burro 03 - Pormenor de um dos painéis do exterior
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Lisboa - Encosta do Torel, painéis da antiga colecção Adriano Júlio Coelho 
(Alverca?)

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Desconhecido (SIMÕES, 1979, p. 24)
Manuel dos Santos (MECO, 1993, p. 221)

Iconografia

650



Lisboa - Ermida de São Sebastião, capela-mor [Paço do Lumiar]

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 203]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela-mor da Ermida de São Sebastião, coberta por azulejos azuis e brancos ilustrativos da vida do seu orago,
contrasta vivamente com a nave, com revestimento cerâmico policromo, resultante das campanhas seiscentista. 

Divididos em dois registos, os painéis de azulejo organizam-se em função da arquitectura do espaço e dos vãos que aí se

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989 [1985], p. 52; IDEM, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 228; IDEM, 2009, p. 130]

Século XVI - Fundação da Ermida em consequência de um surto de peste, no sítio do Paço do Lumiar, cuja origem 
remonta a D. Dinis. É possível que a invocação remonte à capela e altar instituídos na nave sul da Igreja de São João
Baptista do Lumiar que desapareceu dos registos paroquiais a partir de 1574
1628 - Campanha decorativa onde se incluem os azulejos dos frontais de altar, certamente patrocinada por Estêvão 
Soares de Albergaria
Século XVII - Nova campanha decorativa, com a aplicação de painéis de azulejo de padrão?
Século XVIII - Revestimento azulejar da capela-mor
1755 - Registam-se alguns melhoramentos na Igreja
1991 - Descoberta do primitivo retábulo pétreo com embutidos no decurso dos trabalhos de restauro, montado em São
Vicente de Fora (IHRU)

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. p. 37, obra atribuível e p. 203]

Iconografia
00 São Sebastião
01 Lado do Evangelho
  01.01 Martírio das setas
  01.02 São Sebastião no cárcere
  01.03 São Sebastião perante o Imperador
02 Lado da Epístola
  02.01 Viúva de Cástulo retirando as setas ao mártir
  02.02 São Sebastião a cavalo
  02.03 São Sebastião açoitado
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Lisboa - Ermida de São Sebastião, capela-mor [Paço do Lumiar]

abrem, observando-se, no registo inferior, um painel entre a porta e o nicho, enquanto no registo seguinte os painéis
surgem sobre a mencionada porta e sobre o nicho, enquadrando a janela central. As guarnições, interiormente 
recortadas, são também distintas, conforme o posicionamento dos painéis. Assim, nos inferiores observam-se volutas
com festões finos e, na vertical, alguns anjos apoiados [sentados, a espreitas, de pé]. As superiores são mais complexas,
com volutas, festões e máscaras, surgindo, lateralmente, cariátides que seguram cestos de flores à altura da cabeça, com
um pássaro na base da voluta. Horizontalmente, em baixo, animais marinhos fantásticos enquadram rosto alado
enquadrado por concha e, em cima, volutas com ave ladeiam uma máscara central.

Estes elementos, profusamente recortados, destacam-se contra a pintura figurativa mas confudem-se com ela em
determinadas zonas mais escuras. A pintura destes elementos assenta num desenho muito cuidado, complementado por
pinceladas marcadas. Algumas das figuras de segundo plano são quase reduzidas ao traço, apenas com aguada leve, 
denunciando ainda uma excessiva reduzção de pormenores [01.01].

Nos episódios relativos a São Sebastião, a pintura é muito branca, o azul ténue e o recurso ao contorno bem evidente,
numa linha muito segura. Os rostos desenhados são consistentes com os do Mestre P.M.P.

Chamamos a atenção para dois pormenores curiosos: no painel em que segue a cavalo [02.02], São Sebastião enverga
um traje idêntico ao do soldado do painel do lado oposto [01.03]; a figura que açoita São Sebastião é semelhante a
muitas outras de P.M.P. [02.03].

No revestimento do arco triunfal surgem anjos com palmas de martírio e, na base, figuras femininas com cestos à
cabeça, cujo contorno grosso e pinceladas mais duras contrastam com a delicadeza dos rostos das figuras femininas.

Catalogação das guarnições
B-V-RC-arq/+-0030
B-H-RC-aa/+-0017
B-H-RC-aa/+-0018
B-H-RC-aa/+-0020
B-V-RC-aa/+-0018

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ABREU, Jorge Brito e, “Restauro e investigação histórica em azulejos”, Encontro sobre preservação e tratamento do
azulejo, Lisboa, Fundação das casas de Fronteira e Alorna, 11 e 12 de Março de 1988, texto policopiado.
- FERREIRA, Rosa Maria Trindade César; LEMOS, Fernando Afonso de Andrade e, Nova Monografia do Lumiar,
Lisboa, Junta de Freguesia do Lumiar, 2008.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; OLIVEIRA, Lina; ANDRADE, Sara, “Capela de São Sebastião”, n.º IPA
PT031106180073, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1993/2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro de 2009.
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Lisboa - Ermida de São Sebastião, capela-mor [Paço do Lumiar]

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Lisboa - Ermida de São Sebastião, capela-mor [Paço do Lumiar]

Fotografias

01.01 - Martírio das setas 01.02 - São Sebastião no cárcere

01.03 - São Sebastião perante o Imperador 02.01 - Santa retirando as setas ao mártir

02.02 - São Sebastião a cavalo 02.03 - São Sebastião açoitado
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Lisboa - Hospital de Santa Marta, portaria

Datação

1692-1700
[VELOSO; ALMASQUÉ, 1996, p. 91]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De acordo com Vítor Serrão e José Meco, que seguiu as indicações do primeiro, Gabriel del Barco deverá ter trabalhado
em Santa Marta na obra do dormitório novo, dirigida por João Antunes e ladrilhada por Manuel Clemente em 1699
(SERRÃO, 1977). Na verdade, o documento em causa revela que Clemente foi o responsável pela obra de azulejo e
ladrilho aplicada no dormitório novo do Convento de Santa Marta, em Lisboa, em 1699, cuja medição esteve a cargo do
arquitecto João Antunes. Todavia, o azulejo é mencionado como ordinário e foi aplicado, segundo a documentação, nas
cantoneiras (DGARQ/TT, Cartório de Conventos [ex-AHMF], Convento de Santa Marta de Jesus, cx. 182, IV/F/165-5,
doc. avulso n.º 10).

Assim, e muito embora diversos investigadores tenham associado estes dois painéis à obra do dormitório novo, a
verdade é que nada prova que os mesmos sejam provenientes desse espaço. Pelo contrário, estes painéis de grandes
dimensões e de temática eucarística dificilmente teriam sido aplicados num dormitório, enquadrando-se com muito mais
probabilidade em outros locais como por exemplo o coro alto, um espaço de reflexão e meditação exclusivo das 
religiosas e onde este género de temática teria muito
mais cabimento, ou mesmo a portaria.

Em data incerta, os painéis foram aplicados na portaria, com moldura de gesso.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Documentada [com dúvidas]
Azulejador Manuel Clemente

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 113; IDEM, 1979 b), p. 65; IDEM, 1984, p. 53; IDEM, 1989 [1985], p. 45;
IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216; IDEM, 1994, p. 327]

1699
[MECO, 1979 b), p. 65]

1569 - Autorização de D. Sebastião para a fundação do Asilo de Santa Marta
1583-1602 - Obras de construção de alguns espaços do Mosteiro de Santa Marta
de acordo com o projecto do arquitecto Nicolau de Frias, não
finalizado e que inclui a capela-mor
1616 - Campanha de obras de acordo com o projecto do arquitecto Pedro
Nunes Tinoco
1670, década - Pedido para passagem do asilo a convento

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 24]
Gabriel del Barco [VELOSO; ALMASQUÉ, 1996, p. 91]
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Lisboa - Hospital de Santa Marta, portaria

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis aplicados na portaria de Santa Marta já não apresentam a respectiva guarnição, mas apenas uma moldura
de gesso branca. Retratam episódios de iconografia clarissa, relacionados com as religiosas que habitavam o convento.

O painel com a representação de São Francisco impondo o hábito a Santa Clara oferece uma caracterização cuidada do 
espaço em que decorre a acção, com tecto de caixotões e ladrilhos axadrezados no pavimento. O tecido do frontal de
altar surge desenhado com grande pormenor. Em primeiro plano, Santa Clara ajoelhada, recebe o hábito das mãos de
São Francisco, sentado à sua frente, e de um outro religioso. Varios outros encontram-se mais atrás e, junto a São
Francisco, um deles segura um círio. Atrás, é visível o já mencionado altar, sobre o qual desce, por entre nuvens, a
Virgem Maria e o Menino.

Observam-se pinceladas paralelas, algum contorno grosso, que se mistura por vezes com as manchas. Nos
panejamentos, as pinceladas paralelas são muito finas sugerindo mais marcas de pincela que pinceladas independentes.

O painel seguinte, o Milagre da Custódia, é bastante mais estranho, pois observam-se dois grande grupos de figuras 
amontoadas, sem volume ou sem espaço entre si. Entre a confusão de tecidos do lado das religiosas, merece especial 
destaque o pormenor com que a custódia é caracterizada. A pincelada manchada, paralela e também marcada mantém-
se. Os rostos são muito sumários nas religiosas mas muito mais cuidados nos sarracenos. A qualidade ou clareza do
desenho e da pintura parecem ter cedido à vontade de criar uma composição marcada pelo dinamismo.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CAEIRO, Baltazar Matos, Os Conventos de Lisboa, Lisboa, 1989.
- CORTESÃO, Luísa, “O Antigo Convento de Santa Marta”, Monumentos, n.º 2, Lisboa, DGEMN, 1995, pág. 66 – 71.
- História dos Convento e Casas religiosas de Lisboa no qual dá notícia da fundação e fundadores das instituições
religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade com biografias, descrição de ornatos e imagens e indicações
acerca dos seminários e noviciados estabelecidos em Lisboa , vol. II, Lisboa, Imprensa Municipal de Lisboa, 1972. 
- LÉON, Fernando Ponde de, “OS painéis de azulejo sobre Santa Teresa de Jesus no convento de Santa Marta de 
Lisboa”, Museu, n.º 1, IV série, Porto, Publicação do Círculo do Dr. José Figueiredo, 1993, pp. 161-181.
- LEONE, José, “Notas Sobre o Hospital de Santa Marta”, Boletim Cultural dos Hospitais Civis de Lisboa , Lisboa,
1979.
- LOPES, António, Roteiro Histórico dos Jesuítas em Lisboa, Lisboa, 1985.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal , Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “Lisboa Barroca – da Restauração ao Terramoto de 1755 – a talha e o azulejo na valorização da
arquitectura”, O Livro de Lisboa, Lisboa, Livros Horizonte, 1994, pp. 313-342.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, “Um tecto quinhentista na capela-mor da igreja do Convento de Santa Marta”,
Monumentos, n.º 17, Lisboa, DGEMN, 2002, pág. 125 – 131.
- MONTEIRO, João Pedro, “Os “Pia Desideria”, uma fonte iconográfica da azulejaria portuguesa do século XVIII”,
Azulejo, Lisboa, MNA, n.º 3-7, 1999, pp. 61-70

Iconografia
01 São Francisco impondo o hábito a Santa Clara
02 Milagre da Custódia [quando a cidade de Assis foi atacada polos sarracenos]
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Lisboa - Hospital de Santa Marta, portaria

- PEREIRA, Luis Gonzaga, Monumentos Sacros de Lisboa em 1833, Lisboa, 1927.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003. 
- SERRÃO, Vítor, O Arquitecto maneirista Pedro Nunes Tinoco – Novos Documentos e Obras (1616-1636), Separata
do Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, n.º 83, 1977, p. 27, nota 77.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CORREIA, Paula; FIGUEIREDO, Paula, “Igreja e convento de Santa Marta /
Hospital de Santa Marta”, n.º IPA PT031106140062, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], 
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2002/2011. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro
de 2009.
- VELOSO, A. Barros; ALMASQUÉ, Isabel, Hospitais Civis de Lisboa: história e azulejos , Lisboa, INAPA, 1996.
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Lisboa - Hospital de Santa Marta, portaria

Fotografias

01 - São Francisco impondo o hábito a Santa Clara 01 - São Francisco impondo o hábito a Santa Clara, pormenor

02 - Milagre da Custódia 02 - Milagre da Custódia, pormenor
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Lisboa - Hospital de São José [antigo Colégio de Santo Antão], painel na Biblioteca

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
O painel veio do Hospital de Arroios conforme indicação de José Meco, colhida no local (MECO, 1981, p. 42). Deveria
ser de cerca de 1700 mas há quem afirme que este hospital foi iniciado em 1705, quando Barco já deveria ter falecido.
Todavia, outros autores preferem associar o painel aos que se conservam no Hospital de Santa Marta e que fariam parte
de um conjunto maior, pertencente a este antigo convento (VELOSO; ALMASQUÉ, 1996, pp. 65 e 66).

O inventário de João Miguel dos Santos Simões faz referência ao outro painel com a representação de São João
Baptista, aplicado no Túnel do Carro, mas não menciona este, o que pode significar que a sua colocação na biblioteca
foi posterior às visitas de Santos Simões.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A composição é dominada, ao centro, pela figura de Jesus deitado sobre as palhinhas, de braços abertos e a olhar para a
sua mãe, Maria, que se encontra a seu lado, de mãos cruzadas sobre o peito inclinando-se para a frente . À esquerda, São
José dobra um braço sobre o peito, estendendo a outra mão, aberta, na direcção de Jesus. À frente do Menino, em
primeiro plano, surge um cesto com ovos e um cordeiro, ou seja, as ofertas dos pastores que, de joelhos ou ainda a
caminhar, envolvem a sagrada família. No plano celeste, por entre nuvens, um anjo segura a filactera com a expressão:
GLO RIA IN EX SELCIS DE O.

Do lado esquerdo, logo a seguir a um cenário arquitectónico pouco coerente ou desenhado com um estranha perspectiva,
mas onde se percebe uma cobertura de madeira própria dos anexos agrícolas, dois pastores caminham conversando, um
dos quais transporta, debaixo do braço, um cordeiro. Outros dois, de mãos postas, ladeiam já o Menino, o da frente
ajoelhado e o de trás um pouco mais elevado e com um cajado.

Do lado oposto, três pastores ajoelhados, dois deles apoiados nos respectivos cajados, inclinam-se perante Jesus. Mais
atrás, duas ovelhas e a mesma arquitectura de madeira.

A pincelada em mancha torna este painel profundamente expressivo, compensando as deficiências de perspectiva bem
evidentes na arquitectura à esquerda. Os rostos masculinos são duros e bem marcados, mas apenas apontados. 
Observam-se pinceladas paralelas e sobrepostas, mas figuras como a ovelha, em primero plano, parecem modeladas a
partir do fundo, mais escuro, quase sem recorrer ao contorno.

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 64; IDEM, 1981, p. 42]
Gabriel del Barco [VELOSO; ALMASQUÉ, 1996, p. 65]

Iconografia
01 Adoração dos Pastores
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Lisboa - Hospital de São José [antigo Colégio de Santo Antão], painel na Biblioteca

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 7, Maio de 1981, pp. 41-50.
- VELOSO, A. Barros; ALMASQUÉ, Isabel, Hospitais Civis de Lisboa: história e azulejos, Lisboa, INAPA, 1996.
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Lisboa - Hospital de São José [antigo Colégio de Santo Antão], painel na Biblioteca

Fotografias

01 - Adoração dos Pastores

01 - Adoração dos Pastores, pormenor

01 - Adoração dos Pastores, pormenor 01 - Adoração dos Pastores, pormenor
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Lisboa - Hospital de São José [antigo Colégio de Santo Antão], painel na porta do 
carro

Datação

Século XVIII, início
[SIMÕES, 1979, p. 205]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Não há qualquer registo sobre a origem deste painel. O seu estado de degradação permite concluir que foi remontado e
que, muito possivelmente, não é originário deste local.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painel com muitos azulejos trocados, onde se encontra representado São João Baptista, com o cordeiro sobre o livro.
Numa uma pedra são visíveis as letras I.P..

Em termos técnicos e apesar da distância e sujidade do painel, observa-se algum contorno e uma pincelada paralela na
modelação dos volumes, por vezes com aguada.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII , Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VELOSO, A. Barros; ALMASQUÉ, Isabel, Hospitais Civis de Lisboa: história e azulejos, Lisboa, INAPA, 1996.

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 205]

Iconografia
01 São João Baptista
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Lisboa - Hospital de São José [antigo Colégio de Santo Antão], painel na porta do 
carro
Fotografias

01 - São João Baptista
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Lisboa - Igreja da Madre de Deus, parte do rodapé

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
De acordo com a documentação recentemente divulgada por José Sarmento de Matos (vol. II, 1999, p. 12), os azulejos 
holandeses da Igreja da Madre de Deus, da autoria de Jan van Oort, já se encontravam aplicados em 1687. Assim o
indica o documento, datado de 28 de Fevereiro desse mesmo ano, que autorizava Luís Correia da Paz, deputado do

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [ARRUDA, 1998, p. 63]

1670-1690  - Campanha decorativa na igreja, envolvendo Marcos da Cruz e Bento Coelho da Silveira

1509 - Fundação do Mosteiro de clarissas por D. Leonor
1509, Fevereiro - D. Leonor comprou umas casas a D. Inês da Cunha, viúva de Álvaro da Cunha, no sítio de Enxobregas
1509, Junho - Construção da igreja
1509, 18 de Junho - Deram entrada as primeiras freiras no Convento vindas do Mosteiro de Jesus de Setúbal
1517, 8 de Abril - O Imperador Maximiliano I oferece à sua prima D. Leonor as relíquias de Santa Auta
Século XVI, meados - Reforma do convento por D. João III
1551, Janeiro - Referências a trabalhos de Diogo de Torralva
1869 - Morte da última freira
1872 - Obras dirigidas pelo Arq. José Maria Nepomuceno
1895-1899  - Obras dirigidas por Liberato Telles
1958 - Exposição 500 anos do nascimento da Rainha D. Leonor

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 64; IDEM, 1984, p. 53; IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216; MECO, 2007,
p. 104]
Gabriel del Barco [SEQUEIRA, 1967, p. 60]
Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 123]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1959, p. 57; IDEM, 1979, p. 209]

1687 - Documento revela que Luís Correa da Paz, deputado do Tribunal da Junta do Comercio do Brasil, havia pago o 
revestimento azulejar
1746 - Nova campanha decorativa no coro, ante-coro,  igreja e sacristia
1759-1760 - Félix Adauto fez o risco para o retábulo-mor e o púlpito. André Gonçalves retocou painéis do tecto da 
igreja e executou três novas pinturas

Iconografia
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Tribunal da Junto do Comércio do Brasil, a dispor de um “carneiro. jazigo e sepultura na Igreia do dito convento” e
onde se lê o seguinte: “[...]o bem feitor deste convento acudindo [...] as necessidades temporais dos sustento das
relegiosas como também para lustrozo adorno com que a Igreja da Madre de Deus hoie se vê, mandando-a azulejar toda
a sua custa e tão custosamente como parece [...]” (ANTT, ADL, cartório1, Lº 279, fls. 57v a 58v). A obra seria
concluída  por Willem van der Kloet, certamente devido ao falecimento de Jan van Oort, em 1699.

Todavia, a secção do rodapé correspondente ao painel dos eremitas é manifestamente diferente das restantes. Trata-se de
um trabalho executado em oficina portuguesa e não oriundo da Holanda. Permanece, no entanto, por explicar o que terá 
estado na origem desta inclusão de uma pintura tão diferente.

Os investigadores dividem-se entre defender que o rodapé foi executado em oficinas nacionais por ter desaparecido o
holandês (ARRUDA, 1998, p. 63) e uma outra versão que implica a morte de Van Oort, tendo sido encomendados estes
painéis em Lisboa, tal como os de maiores dimensões foram encomendados a  Van der Kloet (MONTEIRO, 2002, p. 
91). Estas última parece algo estranha, pois seria mais simples encomendar tudo à oficina holandesa. O que nos parece
mais natural é ter havido algum problema com a chegada dos azulejos, tendo um pintor português copiado os motivos
do rodapé da Igreja dos Cardais, onde o revestimento se encontra assinado por Van Oort.

Mas várias questões se levantam em redor deste revestimento e que dificultam o seu estudo. O painel dos eremitas foi
intervencionado logo em 1759, aquando da colocação do púlpito e da respectiva porta de acesso, o que obrigou ao corte
dos azulejos. Mais tarde, já no século XIX e XX, foram muitas as intervenções levadas a cabo neste espaço.

A pintura é manchada, recorrendo à pincelada paralela com aguada e algum contorno que tende a diluir-se no fundo e na
mancha.

Catalogação das guarnições
R-0050

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Sala do Noviciado [capela de Nossa
Senhora da Conceição] > Rodapé com meninos a brincar: meninos com cestos de frutas [03]; menino a deitar água e 
menino com cesto de flores  [12]
- Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios > Rodapé com meninos a brincar: menino a deitar água e menino com
cesto de flores [01.01.09]; meninos com cestos de frutas [02.01.01]
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Rodapé com meninos a brincar
- Lisboa, Igreja do Convento dos Cardais > Meninos da capela-mor são iguais  [Jan van Oort, c. 1688]

Encomenda
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[IPA], 1990/1996. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2008.
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto , vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967 
[1934].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Carreaux cerámiques Hollandais au Portugal et en Espagne, Haia, 1959.
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Fotografias

Rodapé, pormenor
Rodapé, pormenor

Rodapé, pormenor
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Lisboa - Igreja das Mercês, capela de Nossa Senhora da Conceição

Datação

1714
[MECO, 1993, p. 223; IDEM, 1991]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Estes azulejos sempre estiveram neste local mas havia-se perdido a memória da função do espaço, um pequeno corredor
aberto para um pátio interior e que ligava a igreja a outras dependências atrás da capela-mor, entre as quais a sacristia.
Os cortes na sequência dos emblemas indica que as portas lateral e fundeira foram abertas posteriormente, sendo
possível que, ao fundo, se encontrasse um altar dedicado a Nossa Senhora da Conceição (SOBRAL, 1999, p. 88).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [maior participação]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989 [9183], p. 50; IDEM, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 223; IDEM, 2009, p.
128]

1715, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 213]

 - É possível que as paredes deste espaço fossem revestidas com pinturas a óleo com molduras de talha dourada
(SOBRAL, 1999, p. 74)

1582 - Notícia da existência de uma ermida adossada a uma casa, que foi doada à Ordem Terceira de São Francisco
1615 - Início da construção do convento dos padres descalços da Ordem Terceira de São Francisco, em terrenos doados
por Luís Rodrigues de Pedrosa e a seu irmão 
1623 - Sagração da igreja
1633 - Conclusão das obras na capela-mor, a expensas do arcebispo D. João Manuel, da casa dos condes da Atalaia e
marqueses de Tancos, seus padroeiros
1755, 1 de Novembro  - Com o Terramoto caiu a abóbada da capela-mor
1765 - Caiu o tecto da igreja e do coro-alto, ainda na sequência do Terramoto
Século XVIII, terceiro quartel  - Conclusão da reconstrução
1834 - Extinção das ordens religiosas
1835 - Instalação da paróquia das Mercês na igreja
1838 - Convento ocupado pelo Gabinete de História Natural e, mais tarde, pela Academia das Ciências

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 215]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11]

668



Lisboa - Igreja das Mercês, capela de Nossa Senhora da Conceição

Iconografia
00
01
  01.01

  01.02

    01.02.01
    01.02.02
  01.03

  01.04

  01.05

    01.05.01
    01.05.02
  01.06

  01.07

  01.08

  01.09

  01.10

  01.11

02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06

Imaculada Conceição
Tecto
Transporte da Arca da Aliança para Jerusalém [alusivo à Virgem por ser considerada a Arca da 
Nova Lei]
PERCUSSIT / DOMINVS OZ/AM SVPER TE / MERITATE [Samuel, Livro II, 6, 6-8]
Girassol num jardim, um edifício e uma fonte [símbolos da Virgem – hortus conclusus [Cântico
dos Cânticos 6, 12],  fons hortorum [Cântico dos Cânticos 4, 15], e o templo Dei. O girassol que
acompanha sempre o movimento do sol é o símbolo da constância, do amor e da fidelidade à fé 
cistã simbolizando a própria Virgem. A legenda – HOC LUMINE VIVO [cheio de claridade
divina] – alude à Virgem
Anjo adulto segurando atributo da Virgem: cedro
Anjo adulto segurando atributo da Virgem: oliveira
Ester diante do rei Assuero [prefiguração vetero-testamental da Virgem intercessora e 
imaculada]
NON ENIM PRO TE [...] [cartela] – palavras de Assuero indicando que a Lei tem como 
excepção Ester
Moisés e a sarça ardente [alude ao Mistério da Encarnação]
FLAGRAT / ET NON / COM/FLAGRAT [Ex 3, 2]
A Virgem surge por cima da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal [Maria é a nova Eva]
PRIMOGENITA ANTE OMNEM CREATURAM [imaginada mesmo antes da Criação] – A 
Virgem que veio redimir o pecado de Adão e Eva
Anjo adulto segurando atributo da Virgem: palmeira
Anjo adulto segurando atributo da Virgem: cipreste
Visão da Imaculada Conceição por de Santa Ana e São Joaquim
SINE SPINES – sem espinhos [refere-se à rosa sem espinhos e à Imaculada Conceição]
Torre de David [Cântico dos Cânticos 3, 4]
CVRIVS STO – na torre havia mil escudos suspensos dos bravos, e quadro deles estão
representados no painel seguinte
Imaculada Conceição - dois primeiros escudos representam a lua e o sol [pulchra ut luna, electa 
ut sol Cântico dos Cânticos6, 10]; os outros dois representam o espelho sem mácula [Sapiência
7, 26] e o cedro do Líbano [quasi cedrus exaltata Eclasiastes 24, 13]
Filactérias:
NEC PRIMAM SIMILEM VISA EST NEC HABERE SEQvENTEM [nunca houve nem haverá
semelhante a ela] 
videmus nunc per speculum tunu… autem facie ad faciem [São Paulo, I Coríntios 13, 12 – agora
vemos pelo teu espelho, mas depois será face a face], a Virgem é o espelho daquele que há-de
vir, e a intercessora
Balança
STAT SEMPER / IN RECTO [sempre se mantém direita]
Serpente diante da porta fechada do que parece ser uma fortaleza protegida por duas torres
NIL CONQUINATUM [filactéria] / NON APERIETUR / NIZI VERBO [Ezequiel 44, 2] [nada do 
que está cerrado se abrirá a não ser para o Verbo]
Castelo ou torreão com cão a ladrar à lua
SEMPER PLENA [filactéria] - referindo-se à Virgem e à saudação do anjo
LATRABIS / SED NON MORDEBIS - Ladrarás mas não morderás 
Rodapé
PRAESIDIO ET DECORA – rosa sem espinhos
ODORE FVGAI SVO – árvore e dragão
SPECIE ET PVLCRI TVDINE - árvore
SOLA CVM SOL – estrela da manhã
DVLCIS AMARI – poço
IPSE PERIBIT – basilisco [“o olhar e o bafo do basílico eram mortais e para os evitar, usava-se
uma lâmina de cristal que devolvia o seu próprio veneno, matando-o” IPSE PERIBIT -
SOBRAL, 1999, p. 78] A legenda significa que ele mesmo se destroi e foi colocada pelo Padre
Sebastião da Madre de Deus, que é consistente com a Virgem, o espelho sem mácula 
[PICINELLI, serpientes y animales venenosos los insectos, 1999, p. 99]
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  02.07

  02.08
  02.09

  02.10
  02.11
  02.12

IN VTERO IAM PVRA FVI -  ostra com pérola [alegoria à Imaculada. A pérola formou-se numa 
ostra a partir de uma gota de orvalho pura caída do céu SOBRAL, 1999, p. 78]
INTACTA TRIVMPHAT – árvore
VMBRAM NESCIT – obelisco com sol [emblema que expressa ideia de rectitude e firmeza 
inamovíveis transferidas para a Virgem - SOBRAL, 1999, p. 78]
SEMPER CALIGINIS Expers – sol e montanha
CANDORE NOTABILIS – estrelas e paisagem
SVB NOCTE FLORESCO
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O espaço correspondente à antiga capela de Nossa Senhora da Conceição apresenta um silhar de emblemas ou
hieróglifos, com legendas em latim, inscritos em cartelas encimadas por anjos e espagnolette e ladeadas por consolas. A 
abóbada é integralmente revestida por uma composição azulejar relativa à Imaculada Conceição, que se estrutura em
três eixos longitudinais configurando três sequências paralelas, mas virados para diferentes direcções – ao centro para
Poente, e as outras duas para Sul e Norte, indicando que a leitura deveria ser de Poente para Nascente, o que significa
que se deveria entrar pela porta aberta no braço do transepto da igreja (SOBRAL, 1999, p. 79): “O ciclo começa a
Poente, pelo quadro à esquerda da fiada da esquerda, passa para o lado oposto, se desenrolando em sentido contrário, e
percorre enfim o eixo central novamente de Oeste para Leste, num movimento em espiral que o olhar do espectador
pode facilmente abranger, dadas as dimensões do local” (IDEM). A carroça do primeiro episódio, em movimento, serve
mesmo para indicar a direcção de leitura. Ainda de acordo com os estudos de Moura Sobral (1999, p. 81), o painel com
a imagem do girassol [01.02] encontra-se sobre a porta do pátio, por onde entra a luz, o que revela que estas questões
foram consideradas na concepção do programa.

Continuando a seguir o autor que mais estudou este espaço (SOBRAL, 1999, p.87), a fonte de inspiração deste
complexo programa poderia ser, certamente, o livro de António de Sousa de Macedo Eva e Ave ou Maria Triunfante,
editado em Lisboa em 1676, e que estabelece a correspondência entre a Virgem e Eva, ideia muito presente neste tecto.
Como argumento para referir esta obra e não outras da época que expressam ideias semelhantes, Luís de Moura Sobral
alude a temas menos habituais e que estão presentes no livro de Sousa Macedo, como a história de Oza e o capítulo final
da obra. Acresce a esta ideia o facto de Sousa Macedo, que faleceu em 1682, ter sido enterrado na capela sul da capela-
mor da igreja conventual, que era a capela funerária da sua família, razão pela qual se pensa que o livro era conhecido
no convento quando se elaborou o programa desta capela. 

As fiadas laterais do tecto apresentam cartelas ladeadas por volutas intercaladas por atlantes, terminando em folhas de
acanto. Sobre a zona superior da cartela, rectilínea, anjos adultos sentados seguram a cartela polilobada que se encontra
entre ambos e que exibe uma inscrição em latim. É rematada por um rosto e liga-se à cartela central com nova figuração.
Do lado da parede, o registo termina com quartelões e consolas e, de cada lado das cartelas, uma faixa decorada com
motivos florais é interrompida por cartelas de dimensão reduzida, com uma estrela no eixo da cartela da fiada central.
Todas as fiadas são povoadas de anjos e de grinaldas floridas que se atravessam entre registos.

Na fiada central, as cartelas dos topos são ladeadas por anjos adultos com símbolos da Virgem e volutas ligadas à faixa
das fiadas laterais. A cartela, elíptica mas polilobada, e de cantos rectos, é envolta por volutas e enrolamentos,
terminando com o torso de duas figuras femininas aladas e desnudas. Ao centro, e em cima, por um rosto entre volutas
aladas e em baixo uma concha.

Os fundos são, geralmente muito escuros, mas a técnica utilizada pelo pintor é absolutamente coerente, revelando
pinceladas soltas, largas e rápidas, que modelam as figuras e os diversos elementos, raramente recorrendo ao contorno.
Mais do que um desenho perfeito, estes painéis revelam uma técnica pictórica ímpar, onde se percebe ainda o recurso à
mancha no tratamento dos rostos, e uma pincelada que deixa marcas de tinta nas zonas mais densas.  A coerência
mantém-se, também, nos elementos decorativos que preenchem o espaço, por entre as certelas de cenas figurativas.

Todavia, quando passamos à análise das cartelas inferiores, as diferenças são evidentes, pois nestas a linha de contorno é
muito vincada e não há homogeneidade na pintura. Pelo contrário, cada cartela parece ter sido executada por um pintor
diferente, que recorre ainda à pincelada paralela, e muito marcada, para as modelações.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Imaculada Conceição [01.04.01] - [01-08]
- Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré > Hieróglifos: rosas [02.02.02] - [02.01]; montanha e sol [01.01.02] -
[02.10]; ostra [01.02.08] - [02.07]; obelisco [01.02.02] - [02.09] 
- Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça > Hieróglifos: rosas [01.03.02] - [02.01]; árvore [01.03.04] - 0[2.05];
girassol [01.03.03] - [01.02]; árvore [01.03.01] - 02.02]
- Évora - Igreja do Convento de Santa Clara > Imaculada Conceição [01.08]
- Lisboa - Igreja de Marvila, coro baixo > Imaculada Conceição [01.08]
- Lisboa - Mosteiro de Santa Maria de Belém, Irmandade do Senhor dos Passos  > Serafins segurando símbolos da
Paixão
- Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios > Hieróglifos: torre [01.01.01] - [01.07]; rosas [01.04.02] -
[02.01]; árvore [01.02.01] - 02.02]; montanha e sol [01.02.04] - 02.10]; ostra [01.03.02] - [02.07]
- Portalegre - Sé, sacristia > Hieróglifos: torre [13] - [01.07]; rosas [02] - [02.01]; árvore [05] - 0[2.05]; girassol [06] -
[01.02]; árvore [11] - 02.02]; montanha e sol [08] - 02.10]
- Serpa - Igreja dos Terceiros de São Francisco [do Bom Pastor], sacristia [1] > Imaculada Conceição [01.08]

Encomenda
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Catalogação das guarnições
B-H-R-aa/+-0016
B-H-R-c/+-0007
B-V-R-arq/+-0028
B-V-R-arq/+-0011
B-H-R-c/+-0008
B-V-R-arq/+-0012
B-V-R-aa/+-0017

Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]
B-H-R-c/+-0009
B-H-R-c/+-0010
B-V-R-arq/+-0013
B-H-R-c/+-0011
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- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa 
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SOBRAL, Luís de Moura, “Tota Pulchra Est Amica Mea – simbolismo e narração num programa imaculista de
António de Oliveira Bernardes”, Azulejo, Lisboa, MNAz, n.º 3-7, 1999, pp. 71-90 .
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242. 
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; SEABRA, João, “Convento de Jesus / Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Mercês
/ Igreja de Nossa Senhora de Jesus”, n.º IPA PT031106220058, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1995/2002. URL: www.monumentos.pt, consultado em
Dezembro de 2008.
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Tecto 02 - Planta com indicação dos silhares
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Fotografias

00 - Perspectiva do espaço 01 - Perspectiva do tecto

01.01 - Transporte da Arca da Aliança para Jerusalém 01.03 - Ester perante o rei Assuero

01.04 - Moisés e a sarça ardente 01.05.01 - Anjo adulto segurando atributo da Virgem: palmeira
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Fotografias

01.10 - Serpente diante da porta fechada do que parece ser uma
fortaleza protegida por duas torres

02.07 - Hieróglifo IN VTERO IAM PVRA FVI

02.12 - Castelo ou torreão com cão a ladrar à lua

675



Lisboa - Igreja das Mercês, capela de Nossa Senhora da Conceição

Fontes gráficas

Filippo Picinelli, Mundus Symbolicus, livro 11, emblema 84,
1729.

01.02 - Girassol num jardim, um edifício e uma fonte
Gravura de Filippo Picinelli e Emblema de Sebastián de Orozco y Covarrubias

Filippo Picinelli, El Mundo Simbólico, serpientes y animales
venenosos los insectos, El Colegio de Michoacán Conacyt, 1999,
pp. 88-99 e Joachim Camerarius, Noxa nocenti

02.06 - Basilisco
Gravuras de Filippo Picinelli e de Joachim Camerarius [SOBRAL, 1999, p. 77 a segunda]
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Fontes gráficas

Second livre d’architecture, Paris, 1561, Chaminé. Surge no livro
de João Baptista Lavanha sobre a viagem de Filipe III a Portugal,
no Arco da Nação Inglesa ou no portal de São Vicente de Fora

 - Consola de Jacques Androuet du Cerceau [SOBRAL, 1999, p. 76]

Área superior do Arco dos carpinteiros e pedreiros [BORGES, p. 
134]

 - Quartelões [pilastras formadas por volutas sobrepostas] – Festas do Casamento de D. Pedro II e D. Maria Sofia de Neuburgo, 1687 
- Arco dos carpinteiros [SOBRAL, 1999, p. 76] 
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Datação

1700, c. de
[ARRUDA, 1998, pp. 134-135; SERRÃO, 2007, p. 177]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [bloco contorno e aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

Atribuída [em colaboração com outros pintores] [rodapé]
Pintor Mestre P.M.P.

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 224 – excepto cercaduras e rodapé; IDEM, 2009,
p. 128]

1715, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 213]

 - Adoração da Eucaristia no medalhão central do tecto do coro baixo

16 de Junho de 1655 - Doação feita por Fernão Cabral, arcediago da Sé de Lisboa, de três quintas que possuia em
Marvila para a construção do convento feminino da ordem de Santa Brígida, com a protecção de D. Luísa de Gusmão e
com a colaboração de Madre Brígida de Santo António e seu confessor, o Beato António
18 de Março de 1660 - Entrada das primeiras religiosas, Soror Teresa de Jesus, Soror Inês de São Sebastião e Soror
Aleixa de Santa Brígida, estando presente a rainha D. Luísa de Gusmão e toda a Família Real
1660 - Tecto do coro-baixo por Francisco Ferreira de Araújo
1681-1691 - Obras da capela-mor, talhas, telas e mármores custeadas por D. Isabel Henriques, no que foi seguida pela
sua filha Maria de Santo António que terminou a obra, cuja inscrição se encontra na capela-mor
Século XVII - Telas da capela-mor e nave atribuídas a Bento Coelho da Silveira
1690 - Retábulo-mor, atribuível a José Rodrigues Ramalho
1699 - Conclusão da obra da capela-mor
Agosto de 1714 - Conclusão da obra da igreja
1715 - Data no portal da igreja
1718 - D. Helena de Távora entra no mosteiro e faz muitos melhoramentos: celas para religiosas, ladrilhou o claustro,
instalou água no jardim, e mandou decorar a capela do Senhor dos Passos com talha dourada, azulejos e pintura (IHRU)

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 216; IDEM, 2007, p. 177]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 213 ou oficina com intervenção directa do mestre]
Mestre P.M.P. [ARRUDA, 1998, p. 63 e p. 135, cercaduras atribuídas por comparação com sala de reunião da Confraria
de S. Pêro Gonçalves Telmo, no Corpo Santo de Setúbal, assinada]
Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 224 e 228, cercaduras e rodapés]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2007, p. 177, rodapé]

 - Nos pendentes da abóbada,  surge a representação, em grisaille de uma Fénix e de um pelicano a alimentar os filhos, 
ambos símbolos de Cristo, um Agnus Dei e Santo Agostinho com o favo de mel
 - Telas de Bento Coelho com temática brigantina – Cristo recolhendo as vestes e a Aparição de Cristo à Virgem
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Iconografia
00

01
  01.01

  01.02

  01.03

  01.04

  01.05

  01.06
02
  02.01

  02.02

  02.03

  02.04

  02.05

  02.06

Cântico dos Cânticos
Rodapé com representação de virtudes morais ou cristãs com base na análise dos animais 
representados (SIMÕES; MONTEIRO, 1997)
Lado do Evangelho
Figura feminina adormecida e duas à sua volta - NESVSCITETIS NEQ EVIGILA / REFACIATIS
DILECTAM DONEC / IPSA VELIT cant 2 - não perturbeis nem acordeis o amor até que ela o 
queira [Ct. 2:7]
Figuras numa ponte – aqua multa non potuerum extingere chantateno cant. 8 - As muitas águas
não poderiam apagar este amor, neo os rios afogá-lo [Ct. 8:7]
Figura feminina com harpa - EACMAE / AUDIRE / VOSEM TVAM - Faz-se ouvir a tua voz, 
porque a tua voz é doce, e a tua face aprazível [Ct, 2]
Rodapés com anjos meninos ajoelhados, em pé, deitados ou sentados, com carneiro, flores, a
puxar um touro, ao centro ladeiam um rosto alado, um sol, um pássaro com poupa, um pássaro
sobre chamas, outros pássaros e uma abelha ou mosca. Nos cantos mísulas com cabeças aladas.
Junto ao confessionário
Anjos com coroa de flores e palma de martírio. Na outra parede, fila de azulejos com árvore
esguia rematada por frutos e com pássaros em seu redor. 
Rodapé com anjo acocorado com ave e uma serpente? E menino anjo a tocar flauta
Lado da Epístola
Grupo de figuras junto a árvore de frutos - FRVCTVS VIVS DVLCIS GVTVRI MEO cant  - e o
seu fruto é-me doce ao paladar  [Ct. 2:3]
Figura a receber flores junto a fonte - Flores aparuerunt interr nostra cant.2º- aparecem as 
flores na terra, o tempo de cantar chega [Ct.2:12]
Mulheres socorrem outra - VVLNERAVERUNT METVLERVNT PALIVM MEVM MIHI
CVSTODES cant 8 - acharam-me os guardas que rondavam pela cidade espancaram-me, 
feriram-se, tiraram-me o meu manto [Ct. 5:7]
Rodapé com anjos meninos ajoelhados, em pé, deitados ou sentados, com cavalo marinho, peixe
de cabeça grabde, alguns meninos com asas de libelinhas, outro a segurar um tri..., outro
assustado com um homem de coroa de louros que o ameaça com uma mão e sai debaixo de uma
espécie de dragão com cauda, outro com uma maçã e mais peixes de cabeça grande.  Ao centro
ladeiam um rosto alado, e depois aves, um pavão, mais pássaros, um preso com um fio, e um
galo.
Junto ao confessionário
Anjos com coroa de flores e palma de martírio. Na outra parede, fila de azulejos com árvore
esguia com pássaros em seu redor. 
Rodapé com anjos a ler e com um terço. Menino anjo a tocar [?]
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis do coro baixo da Igreja de Marvila prolongam-se pelos panos murários laterais num único quadro dividido
por árvores e fontes, representando o Cântico dos Cânticos, complementado por versículos transcritos que assim
conjugam imagem e texto. Os dois longos painéis assentam sobre um rodapé de anjos a brincar e as barras que os
envolvem exibem enrolamentos de acanto onde se sentam, deitam ou apoiam anjos, surgindo, ao centro, cartela com
volutas e concha. O desenho é irregular, e os fundos muito escuros deixam ver a marca da pincelada, muito forte.

No rodapé, certamente executado por outro artista, o contorno das formas é muito seguro e mais grosso, com manchas
de azul e marcas dos pêlos do pincel. O desenho é muito sumário, com volumes apenas minimamente apontados.

os painéis não apresentam uma separação efectiva entre as três cenas que se desenrolam num cenário natural.  A
separação apenas é efectuada por meio de árvores e planos diferenciados. Os fundos são muito ténues, tal como as
figuras que aí se representam e que beneficiam de maior liberdade pictórica.  Já as personagens principais apresentam
muito contorno, por vezes com aguada, e por vezes também com zonas de mancha, pingada e marcada. Os rostos, 
desenhados, são muito cuidados, expressivos e individualizados.

Em determinados painéis, a gestualidade e o movimento que imana das representações é verdadeiramente
impressionante [01.03 ou 02.03], contrastando com as arquitecturas de fundo, muito sumárias.

Por sua vez, os anjos dos confessionários denotam uma pintura menos contornada e mais em mancha, mas também mais
nervosa, com pinceladas agitadas.

Catalogação das guarnições
R-0046
B-V-R-ea/+-0021
B-H-R-ea/+-0057

Características Particulares
1985 / 1986 - reparação do azulejo da capela e coro-baixo por AZULARTE, Azulejaria de Arte, Lda., com o seu 
levantamento, tratamento e recolocação, após tratamento das paredes [IHRU]

Obras Relacionadas
- Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, antiga capela do Bispo, actual sala
de jantar > O tema é idêntico e há duas passagens que se repetem Ct 2, 3 e Ct 5, 7

Encomenda

Bibliografia específica
- ARAÚJO, Norberto de, Peregrinações em Lisboa, Vol. XV, Lisboa, 1939. 
- ARRUDA, Luísa, Caminho do Oriente – Guia do Azulejo, Lisboa, Livros Horizonte, 1998. 
- DELGADO, Ralph, A Antiga Freguesia dos Olivais, Lisboa, 1969.
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- História dos Convento e Casas religiosas de Lisboa no qual dá notícia da fundação e fundadores das instituições
religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade com biografias, descrição de ornatos e imagens e indicações
acerca dos seminários e noviciados estabelecidos em Lisboa, vol. II, Lisboa, Imprensa Municipal de Lisboa, 1972.
- JORGE, Maria Júlia, “Sítio de Marvila”, in SANTANA, Francisco, SUCENA, Eduardo, (dir. de), Dicionário da
História de Lisboa, Lisboa, 1994, pp. 569-573.
- K4 - Conservação e Restauro Lda., “Recuperação do tecto da nave da Igreja de Santo Agostinho, Marvila - Lisboa”,
Monumentos, n.º 7, Lisboa, DGEMN, 1999, pp. 67-71. 
- MATOS, José Sarmento de, PAULO, Jorge Ferreira, Caminho do Oriente. Guia Histórico, Lisboa, 1999.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Bernardes, António de Oliveira”, Dicionário da Arte Barroca em Portigal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, p. 81.
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- MECO, José, “P.M.P., Mestre”, Dicionário da Arte Barroca em Portigal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MONTEIRO, Patrícia Alexandra Rodrigues e SIMÕES, João Miguel Ferreira Antunes, Os Azulejos da Igreja do 
Convento de Nossa Senhora da Conceição de Marvila, [trabalho de licenciatura em História - variante História da Arte],
Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1997.
- PEREIRA, Luis Gonzaga,  Monumentos Sacros de Lisboa em 1833, Lisboa, 1927.
- SÃO PEDRO, Maria Madalena de, Notícias fielmente relatadas dos custosos meios por que veio a este Reyno de
Portugal a Religião Brigitana, que se intitula a ordem de São Salvador, e da prodiogiosa fundação e milagrosos
argumentos deste convento de Nossa Senhora da Conceição de Marvila..., Lisboa, Officina de Miguel Manascal da
Costa, Impressor do Santo Ofício, 1745.
- SERRÃO, Vítor, “Igreja da Conceição de Marvila”, ైMonumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa, tomo V,
Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa / Livros Horizonte, 2007, pp. 172-179.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco , Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; FERREIRA, Maria; FIGUEIREDO, Paula, “Antigo Convento de Nossa Senhora da 
Conceição de Marvila / Igreja Paroquial de Santo Agostinho / Mansão de Santa Maria de Marvila”, n.º IPA
PT031106210064, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1993/2002/2008. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro de 2009.
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Fotografias

01.02 - Figuras numa ponte 
01.02 - Painéis do lado da Epístola

01.03 - Figura feminina com harpa

01.04 - Rodapé com figuras infantis aladas

01.05 e 01.06 - Painel junto ao confessionário 02.04 - Rodapé com figuras infantis aladas
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Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 213] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Na nave da Igreja de Marvila,um templo que se destaca pelo culto eucarístico que aí se realizava, os panos murários
dividem-se em três registos: rodapé e painéis de azulejo e duas fiadas de telas envoltas por moldura de talha dourada,
mas com azulejos em friso de enrolamentos de acantos ou de motivos mais geométricos a separar e a rematar
horizontalmente as telas.

Os painéis de azulejo são apenas dois, um de cada lado da nave, mas de grande dimensão e onde se desenrolam várias
cenas do quotidiano separadas por árvores ou outros elementos arquitectónicos e naturais. Logo a seguir, o primeiro

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P. [colaborador ou influência de]

Mestre P.M.P. [MECO, 1989 [1985], p. 52; IDEM, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 228; IDEM, 2009, p. 130]

1681-1691 - Obras da capela-mor, talhas, telas e mármores custeadas por D. Isabel Henriques, no que foi seguida pela 
sua filha Maria de Santo António que terminou a obra, cuja inscrição se encontra na capela-mor

1655, 16 de Junho - Doação feita por Fernão Cabral, arcediago da Sé de Lisboa, de três quintas que possuia em Marvila
para a construção do convento, com a protecção de D. Luísa de Gusmão e com a colaboração de Madre Brígida de
Santo António e seu confessor, o Beato António 
1660, 18 de Março - Entrada das primeiras religiosas, Soror Teresa de Jesus, Soror Inês de São Sebastião e Soror Aleixa 
de Santa Brígida, estando presente a rainha D. Luísa de Gusmão e toda a Família Real
1660 - Tecto do coro-baixo por Francisco Ferreira de Araújo 
1714, Agosto - Conclusão da obra da igreja
1715 - Data no portal da igreja
1718 - D. Helena de Távora entra no mosteiro e faz muitos melhoramentos: celas para religiosas, ladrilhou o claustro, 
instalou água no jardim, e mandou decorar a capela do Senhor dos Passos com talha dourada, azulejos e pintura;
mandou executar uma casa no exterior, para alojar algum visitante (IHRU)

SIMÕES, 1979, p. 213 refere ser um discípulo de AOB sem identificar

1690 - Retábulo-mor, atribuível a José Rodrigues Ramalho
1699 - Conclusão da obra da capela-mor
 - Igreja do barroco nacional, com talha, azulejo azul e branco, pintura a óleo, brutesco e embutidos marmóreos.
Século XVII - Telas da capela-mor e nave atribuídas a Bento Coelho da Silveira

Iconografia
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registo de telas representa cenas da vida de Santo Agostinho atribuídas a André Gonçalves e o segundo registo cenas
alusivas à fundação da Ordem de Santa Brígida. A par destes, surgem ainda telas com anjos e, sobre o portal, uma
cartela com inscrição em latim. Na capela-mor, as pinturas representam episódio da vida de Santa Brígida. Os
confessionários exibem azulejos de figura avulsa. 

No rodapé, observam-se enrolamentos de acanto e a simulação de uma estrutura arquitectónica iniciada com pilastra de
dimensão reduzida, praticamente sem fuste, com base e capitel rectos, que se prolonga por entablamento ligado à 
pilastra do lado oposto. Lateralmente, estas pilastras exibem uma máscara de perfil. À frente, surgem meninos sentados
em volutas que ladeiam cartelas com márcara, alternadas com espagnolettes, convergindo para cartela central elíptica de 
volutas e folhas de louro, rematada superiormente por rosto alado. As barras de guarnição exibem, na vertical, meninos
de pé sobre a cabeça de um animal marinho fantástico, segurando um tridente, a que se seguem volutas e uma peanha
que serve de poiso a uma ave [águia?], nova pilastra e um menino de pé, apoiado nesta última, ocupando o canto e
fazendo a transição para a barra horizontal superior. Esta, tal como a inferior, apresenta enrolamentos, folhas,
cornucópias, volutas, um grifo, um menino ajoelhado com pernas “enroladas”, outro sobre o mesmo animal fantástico já
mencionado, outro sentado, anjos com asas de libelinha, convergindo, todos, para zona central onde se destacam anjos
reclinados a ladear cartela de volutas e aletas, rematada superiormente por máscara.

A pintura é muito manchada e com pouco contorno, numa composição em que a forma nasce do fundo muito escuro. No
rodapé o desenho é mais contornado. Muitos rostos recordam outros característicos do Mestre P.M.P. mas sem nunca
chegar à tipologia daquele.

Nos painéis figurativos, contínuos, seguem a mesma lógica compositiva que se observa no coro-baixo, com várias cenas
separadas por elementos distintos mas quase como se tivessem continuidade entre si. O cenário é natural e pontuado por
árvores e arquitecturas de desenho com forte contorno, muito sumário por vezes mas revelador de conhecimentos de
perspectiva ou de recurso a gravuras de grande qualidade, certamente de origem francesa. As representações humanas 
são muito manchadas e definidas através de pinceladas bem determinadas, quase sem contorno, mas com borrões de
tinta nas áreas mais densas. As figuras de dimensão mais reduzida são apenas apontadas por manchas que captam o
essencial. Esta rapidez de execução contrasta com um dos tectos de um dos edifícios, muito pormenorizado.

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0011
B-H-R-aa/+-0013
R-0047

Características Particulares
1985 / 1986 - reparação do azulejo da capela e coro-baixo por AZULARTE, Azulejaria de Arte, Lda., com o seu 
levantamento, tratamento e recolocação, após tratamento das paredes [IHRU].

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ARAÚJO, Norberto de, Peregrinações em Lisboa, Vol. XV, Lisboa, 1939. 
- DELGADO, Ralph, A Antiga Freguesia dos Olivais , Lisboa, 1969.
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- História dos Convento e Casas religiosas de Lisboa no qual dá notícia da fundação e fundadores das instituições
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Fotografias
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Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Luz [desaparecida]

Datação

1708
[Documentada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Do revestimento cerâmico encomendado em 1708 ao ladrilhador Valentim da Costa já nada resta, à excepção de alguns 
documentos que revelam pormenores sobre a encomenda, efectuada por D. Maria Pimenta da Silva. O Terramoto de
1755 encarregou-se de destruir por completo todo o convento de Nossa Senhora da Conceição da Luz.

Nesta voragem desapareceram também as pinturas e o tecto que, de acordo com a documentação, se deviam igualmente
a António de Oliveira Bernardes.

Características Particulares

Encomenda
Em 1708, mais concretamente, no dia 11 de Setembro, o ladrilhador Valentim da Costa comprometeu-se a dar os 
azulejos para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que estava a ser então construída. A obra deveria estar assente e
concluída na quaresma de 1709 e a pintura, de brutesco e atributos de Nossa Senhora, deveria ser executada por António
de Oliveira Bernardes, segundo desejo expresso da própria encomendadora que assim pretendia dotar a igreja de uma
obra “do melhor que se fizer em Portugal”. Esta expressão revela bem a fama que António de Oliveira Bernardes gozava
em 1708. Valentim da Costa é designado como mestre ladrilhador, morador na Palma de Baixo, freguesia de São
Sebastião da Pedreira. António de Oliveira é designado sem o apelido Bernardes, ficando bem explícitos os temas e

Documentada
Pintor António de Oliveira Bernardes

Documentada
Azulejador Valentim da Costa

1708 - Revestimento cerâmico
1709 - Tecto da capela-mor
1709-1710 - Tecto da nave

Iconografia
01 Brutesco
02 Atributos de Nossa Senhora
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Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Luz [desaparecida]

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

motivos a executar, brutesco e “a pintura será os aterbutos de nosa senhora”.  Pela obra, que deveria demorar cerca de 
seis meses, recebeu Valentim da Costa quarenta e oito mil réis, a doze mil réis cada braça, no acto do contrato.

Os recibos seguintes indicam que os pagamentos foram efectuados por D. Maria Pimenta da Silva. Nova quantia de
quarenta e oito mil réis, em dez moedas de ouro, foram pagos no dia 24 de Março de 1709, e outros tantos em 19 de
Novembro do mesmo ano, sendo que a 1 de Dezembro seguinte voltou a receber quatro mil e oito centos réis em vinte
moedas de ouro. Já em Fevereiro de 1710 foram-lhe entregues doze moedas de ouro (DGARQ/TT, AHMF, Cartório do
Convento de Nossa Senhora da Conceição Luz – Arroios, mç. 108, n.º 6).

Num outro recibo, datado de 13 de Dezembro de 1709, Valentim da Costa dá conta da quantidade de azulejos utilizados 
na obra encomendada por D. Maria Pimenta da Silva: “tem vinte e quatro braças e meia e vinte e oito palmos e meio que
a preço de doze mil réis a braça importam duzentos e novente a sete mil e quatrocentos e vinte réis (AHMF, mç. 69, n.º
18). Refere ainda que “importou o azulejo das xinelas [sic] seis mil e setecentos  doze réis” (DGARQ/TT, idem, mç. 
108, n.º 13).

Bibliografia específica
- SERRÃO, Vítor, “A actividade artística de António de Oliveira Bernardes na Igreja da Conceição da Luz – um
exemplo de Cripto-História da Arte”, Actas do Congresso Internacional A Herança de Santos Simões – Novas
perspectivas para o estudo da azulejaria e da cerâmica. Lisboa, Reitoria da Universidade de Lisboa [no prelo].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Quietação das Flamengas ao Calvário, sala do 
“rosário” ou antecoro [NÃO VISITADA]

Datação

1685, c. de
[MECO, 1980, p. 84]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Estudada por João Miguel Simões (2002, pp. 229-) , esta sacristia parece ter sido, originalmente, uma sala dedicada a
celebrar os Mistérios do Rosário, onde este era rezado diariamente pelas religiosas, representados nas pinturas da autoria
de bento Coelho da Silveira, que trabalhou para este espaço desde 1682. Os painéis de azulejos representam medalhões
circunscrevendo símbolos franciscanos, envoltos por enrolamentos de acanto e delimitados por estrutura arquitectónica,
com anjos adossados a pilastras.

A encomenda poderá ter sido custeada pela irmandade, da qual era juiz , desde 1694, D. Pedro II, muitas vezes
habitando o vizinho palácio de Alcântara. Note-se, ainda, que a cripta dos Sinel de Cordes, proprietários e 
encomendadores das obras da Barcarena, se situava por baixo deste espaço.

A pintura, se bem que azul e branca, revela ainda a utilização do manganês.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

Manuel dos Santos [MECO, 1979 a), p. 116]
Mestre P.M.P. [MECO, 1980, p. 84]

Iconografia
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Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Quietação das Flamengas ao Calvário, sala do 
“rosário” ou antecoro [NÃO VISITADA]
Bibliografia específica

- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MOURA, Carlos, “Sombra, luz e cromatismo: a pintura e o azulejo. As artes decorativas” in História da Arte em
Portugal, Vol. 8, 1986.
- SIMÕES, João, Arte e Sociedade na Lisboa de D. Pedro II – ambientes de trabalho e mecânica do mecenato,
Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002. 
- SOBRAL, Luís de Moura, “Un bel composto: a obra de arte total do primeiro Barroco português”, Struggle for
Synthesis – A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII , vol. II, Lisboa, MC/IPPAR, 1999, pp. 303-315.
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Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Quietação das Flamengas ao Calvário, sala do 
“rosário” ou antecoro [NÃO VISITADA]
Fotografias

01 - Perspectiva da sala 02 - Pormenor de um dos painéis de azulejos
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Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Saúde

Datação

1705-1710

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [bloco contorno e aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [ATAÍDE, 1973, p. 105]

1720
[SIMÕES, 1957, p. 11]

1505 - Capela fundada pelos artilheiros da cidade de Lisboa e dedicada a São Sebastião
1569 - Mais ou menos nesta data o arquitecto Afonso Álvares é designado para desenhar a planta da nova igreja, em
substituição da existente, por causa das epidemias de peste existentes na cidade. A morte de D. Sebastião inviabilizou a
obra que nunca chegou a ser realizada
1570 - Fudação da Irmandade da Senhora da Saúde, sediada no Colégio dos Meninos Órfãos
1661 - Divergências da Irmandade com o Colégio e fusão com os artilheiros numa só Irmandade, sendo que a capela
passou a ser dedicada a Nossa Senhora da Saúde 
1705 - Contratação de João Antunes para refazer o templo (CARVALHO, 1973, p. 158)
1755 - Capela pouco danificada, apenas se reconstruindo o frontão e a capela-mor

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 96; IDEM, 1989, p. 80; IDEM, 1993, pp. 224-225]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11; IDEM, 1979, p. 35, atribuível à “escola Bernardes”]
Manuel de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2007, nota 144, p. 131, guarnições; SERRÃO; MECO, 2007, p. 145, 
guarnições; IDEM, 2008, guarnições]

Iconografia
00 Profetas
01 Nave
  01.01 Lado do Evangelho
    01.01.01 AMINA
    01.01.02 Salomão - SALMÃO
    01.01.03 FARES
    01.01.04 Paisagem
  01.02 Lado da Epístola
    01.02.01 NAAZ...(TA?)
    01.02.02 Araão - ARAM
    01.02.03 Isac - ISAAC
    01.02.04 Paisagem
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Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Saúde

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo da Igreja de Nossa Senhora da Saúde ocupam os panos murários da nave do templo, num
programa que privilegia a figuração de profetas identificados por cartelas que os próprios seguram, e por duas cartelas
de maiores dimensões que inscrevem um paisagem, e se encontram sob os púlpitos.

São envoltos por uma barra de enrolamentos de acanto, onde se apoiam e sentam meninos e anjos. Nas barras
horizontais, estes seguram as cartelas centrais com máscara superior e vieira inferior. Nos cantos, inferiores, o mesmo
menino, mas numa escala superior, tem um joelho por terra e as mãos sobre a cabeça, ligando-se aos enrolamentos de
acanto. Na zona superior está sentado, segurando uma ave. No exterior e interior, uma moldura rectilínea de motivos
vegetalistas com pequenas flores nos cantos. Esta barra assenta sobre volutas em perspectiva, das quais se projectam
festões que se sobrepóem a molduras rectangulares que acompanham o painel. A pintura destas barras é muito ingénua,
principalmente ao nível das figurações, com um traço de contorno muito vincado e fundos muito escuros com
pinceladas muito esborratadas

Por outro lado, há painéis em que a barra parece ter sido cortada, adaptando-se à composição figurativa e ao espaço
disponível, o que sugere alterações profundas ao programa original. Na verdade, a articulação entre barras e as cartelas
com paisagens é muito pouco conseguida e surge verdadeiramente estranha, tal como acontece na Igreja do Bonfim, em
Setúbal. O facto da cartela da barra se encontrar interrompida de ambos os lados pelo púlpito, pode significar que os
painéis se prolongavam até à capela-mor, mas que foram retirados aquando da abertura dos altares laterais (ATAÍDE, 
1973, p. 105).

Uma intervenção de restauro ocorrida em 2004 pela empresa Grup’Azul EAOT, e da qual foi responsável Pedro Ivo
Ferin, imprimiram uma integração cromática deficiente ao conjunto, num desenho de muito inferior qualidade e com
azulejos de dimensões distintas, o que dificulta em muito a análise destes painéis.

Nos profetas, os panejamentos são angulosos e a pincelada oscila entre a mancha, pingada e marcada com zonas mais
ecuras muito pinceladas [01.02.02], e o contorno, com pinceladas pouco uniformes e agitadas [01.01.03 e 01.02.01]. 
Nas arquitecturas, as zonas de sombra são conseguidas com pinceladas escuras e riscos quase a desenhar quadrados,
criando um recticulado. Muitos rostos pautam-se pela mancha [01.01.02]. As àrvores ou folhas caracterizam-se por
pincelada única e troncos mais escuros, com pinceladas sobrepostas em direcções diferentes mas com ordem.

As mãos, quando em gesto, são desenhadas com muito cuidado, mas verificam-se diferenças significativas  entre mãos 
desenhadas com grande pormenor [01.01.01] e outras de forma muito sumária [01.01.03]

As cartelas inscrevendo paisagens encontram-se truncadas de um dos lados, talvez pelos altares laterais, como refere
Santos Simões (1979, p. 198). Estas, apresentam uma figura masculina encolhida e dobrada sobre si própria, que suporta
a estrutura arquitectónica. Revela tronco em mancha com pinceladas direccionadas conforme os musculos.

A cartela, com enrolamentos e festões, é fechada superiormente com rosto e um pano sobre o pescoço. A figura revela
com algum contorno grosso. Na paisagem, a cascata é simulada com pinceladas paralelas muito finas.

Catalogação das guarnições
B-V-R-ea/+-0023
B-H-R-aa/+-0006

Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré
B-H-R-c/+-0015
R-0052
R-0053

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré > Tema dos profetas

Encomenda
Irmandade de Nossa Senhora da Saúde
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Bibliografia específica
- ALMEIDA, D. Fernando de,   Monumentos e edifícios notáveis do distrito de Lisboa, vol. V, 1º tomo, Lisboa, 1973.
- ATAÍDE, Maia, “Ermida de Nossa Senhora da Saúde e São Sebastião”, Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito
de Lisboa, tomo I, Lisboa, Junta Distrital de Lisboa, 1973, pp. 104-105.
- CARVALHO, Ayres de, “Documentário artístico do primeiro quartel de Setecentos, exarado nas notas dos tabeliães de
Lisboa”, Bracara Augusta, vol. XXVII, n.º 63(75), Braga, 1973, pp.
- CORTEZ, Maria do Carmo, "Senhora da Saúde (Ermida da)", Dicionário da História de Lisboa, Lisboa, 1994, pp.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, “Azulejaria de Cascais com temática ou utilização religiosa”, Um Olhar sobre Cascais através do seu
património, vol II Fontes documentais e arte sacra, Cascais, Associação Cultural de Cascais e Câmara Municipal de 
Cascais, 1989, pp. 87-117.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor , A Capela Dourada de Santarém – Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de S. 
Francisco, Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2008. 
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa 
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor; MECO, José, Palmela Histórico-Artística  - um inventário do património artístico concelhio,
Lisboa/Palmela, Edições Colibri/Câmara Municipal de Palmela, 2007.
- SILVA, João; AVELLAR, Filipa; ROSA, Ana, “Capela de Nossa Senhora da Saúde / Capela de São Sebastião / 
Capela de São Sebastião da Mouraria”, n.º IPA PT031106310178, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2004/2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em
Janeiro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Roberth, Congonhas do Campo, Rio de Janeiro, AGIR, 1973 .
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Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Saúde

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da igreja
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Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Saúde

Fotografias

01.01.01 - Amina 01.01.02 - Salomão

01.01.03 - Fares
01.01.04 - Cartela

01.02.01 - Araão 01.02.01 - Naaz
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Lisboa - Igreja de Santo António dos Capuchos, capela-mor

Datação

Posterior a 1706? 
[Na descrição do Jesuíta Anónimo de 1706 não há qualquer referência a azulejos]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [revestimento em colaboração]
Pintor António Pereira

António Pereira [MECO, 1984, p. 55, IDEM, 1989, p. 349; IDEM, 1993, p. 219; IDEM, 2009, p. 127]

1740-1750 - Painéis joaninos da nave da igreja

1570 - Fundação do convento
1579 - Foi rezada a primeira missa no convento
1698 - Data na porta da Igreja
1755 - Caíu abóbada da nave da igreja
1758, 14 de Março - Regresso dos religiosos à igreja então reedificada 

António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 127; IDEM, 2003, p. 211] 
António Pereira [VERÃO, in SIMÕES, 2010, p. 297]
Gabriel del Barco ou à maneira de [SANTOS, 1957, p. 153]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Santo António consagrando o pão [VERÃO, in SIMÕES, 2010, p. 297]
  01.02 Eremita sentado com livro e cruz
  01.03 Eremita de joelhos a rezar perante uma cruz
  01.04 Sermão de Santo António aos peixes
  01.05 Rodapé com meninos com atributos vários, seta, coroa de espinhos, pássaros... a tocar flauta...
02 Lado da Epístola
  02.01 São Francisco consagrando o vinho [VERÃO, in SIMÕES, 2010, p. 297]
  02.02 Eremita sentado a ler com um livro e um terço na mão
  02.03 Eremita a rezar de joelhos perante a cruz com Cristo crucificado, um livro e uma caveira.
  02.04 Cura do pai de Santo António [?]
  02.05 Rodapé de meninos alados com atributos vários, coroa de louros, e a carregra uma cruz de grande 

dimensão
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Lisboa - Igreja de Santo António dos Capuchos, capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
De acordo com a descrição do Jesuíta Anónimo de 1706, o tecto da capela-mor era “(...) de abobeda com hum brutesco
de ramos, flores e figuras com sua tarja no meyo, dentro da qual se vê huma custodia” (História dos Mosteiros..., p.
348). Mas não há qualquer referência a azulejos, o que pode indiciar que os mesmo foram aplicados em data posterior.

Os azulejos encontram-se aplicados em dois registos, o inferior preenchido por figurações de meninos a brincar e a
segurar instrumentos da Paixão. No registo superior, os painéis relativos a episódios da vida de Santo António são
envoltos por cercadura de enrolamentos de acanto, com máscaras nos cantos e cartela vazia central. Esta cercadura
envolve todos os elementos arquitectónicos e decorativos do espaço, integrando-os no revestimento.

As trocas de azulejos na aplicação de determinados painéis, principalmente do que se encontra junto ao arco triunfal do
lado do Evangelho [01.01], a par do facto deste e do que lhe é fronteiro [02.01] se encontrarem “dobrados”, parece
testemunhar que os mesmos não foram pensados para este local ou que, em alternativa, a capela-mor terá sido objecto de
alterações que conduziram a estas aplicações pouco convencionais.

A pintura dos silhares inferiores, apesar de ser manchada, denuncia um azul mais luminoso e apresenta contornos mais
precisos, pois é mais desenhada. As sombras e a modelação são conseguidas através de traços paralelos, e a pincelada
alterna entre aplicações grossas e outras mais finas.

Nos painéis relativos a Santo António, o traço é menos firme, e observa-se uma aguada com pincelada sobreposta de
forma a acentuar volumes e sombras. Todavia, uma apreciação global dos painéis permite perceber diferenças de
técnicas, com o quadro representando o sermão aos peixes mais próximo do inicial com a refeição do santo. Em todo o
caso, os painéis do lado da Epístola surgem mais coerentes entre si. Na verdade, parece-nos poder distinguir três mãos
diferenciadas a trabalhar neste conjunto.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0056
R-0045
B-HV-R-fl/+-0009

Características Particulares
Meninos no rodapé dirigem-se sempre para a entrada da capela-mor

Obras Relacionadas
- Igreja do Convento dos Cardais  > Meninos são iguais, principalmente os que transportam símbolos ou instrumentos
da Paixão (Jan van Oort, c. 1688) 

Encomenda

Bibliografia específica
- História dos Convento e Casas religiosas de Lisboa no qual dá notícia da fundação e fundadores das instituições
religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade com biografias, descrição de ornatos e imagens e indicações 
acerca dos seminários e noviciados estabelecidos em Lisboa, vol. II, Lisboa, Imprensa Municipal de Lisboa, 1972.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111 
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986]. 
- PEREIRA, Luis Gonzaga, Monumentos Sacros de Lisboa em 1833, Lisboa, 1927.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CORTESÃO, Luísa, “Convento de Santo António dos Capuchos / Hospital de Santo 
António dos Capuchos”, n.º IPA PT031106450153, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário
do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2003. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro de 2009.
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da capela-mor
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Fotografias

01.01 - Santo António 01.03 - Eremita de joelhos a rezar perante uma cruz

01.04 - Sermão de Santo António aos peixes 01.05 - Rodapé

02 - Lado da Epístola

02.05 - Rodapé de meninos alados com atributos vários
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Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela lateral

Datação

1725
[ARAÚJO, 1956, p. 42]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela lateral do lado da Epístola, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e inicialmente capela do Santíssimo,
apresenta dois grandes painéis de azulejo alusivos a cenas da Paixão de Cristo. Fronteiro à entrada, Cristo perante
Pilatos e, defronte do altar, Jesus no Horto.

As barras, de enrolamentos de acantos com anjos de asas em forma de libelinha, máscaras nos cantos, figuras femininas
em jeito de sereia e rosto alado ao centro, denunciam uma pintura muito diferente das áreas figurativas e cujo repertório
decorativo se aproxima de outros conjuntos associados ao Mestre P.M.P.. Todavia, os anjos com asas de libelinha são
um motivo que surge apenas nos trabalhos da oficina dos Bernardes. O contorno é muito acentuado e o azul é utilizado
em aguadas muito claras se comparadas com os fundos escuros e pincelados destas barras. São visíveis, todavia,
algumas diferenças na caracterização das figuras.

No que diz respeito aos episódios da Paixão, a pintura é muito característica da oficina de António de Oliveira
Bernardes, mas dificilmente pode ser atribuível a um único pintor. Na verdade, Cristo perante Pilatos  pauta-se por uma
pincelada em mancha, em que o contorno se dilui, com panejamentos muito soltos e manchados, e rostos apenas 
apontados em mancha. Os grupos de figuras são particularmente dinâmicos, e a cena que decorre em segundo plano,
com Cristo à frente dos soldados que o conduzem e lhe infringem chicotadas, é apenas apontada através de uma
pincelada rápida e pouco pormenorizada, mas de uma enorme expressividade.

Situação um pouco diferente ocorre com Jesus no Horto, onde se observa uma linha de contorno muito grossa que

Atribuída [maior participação]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1981, p. 81; IDEM, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 224]

Século XVII - Construção da igreja, segundo data inscrita no púlpito, e da campanha decorativa com o revestimento
azulejar enxaquetado e as pinturas de Bento Coelho da Silveira

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 216, de oficina]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11; IDEM, 1979, p. 35, atribuível à “escola Bernardes”]
Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 224, cercaduras e rodapés]

Iconografia
01 Jesus no Horto
02 Jesus perante Pilatos
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confere maior rigidez à composição, pinceladas paralelas e cruzadas, de grande dinamismo, principalmente nas sombras
ou nos fundos mais escuros. Os rostos, em vez de apontados, são muito mais desenhados apresentando maior pormenor
e, mesmo nas figuras de plano secundário, percebe-se uma preocupação diferente na caracterização dos panejamentos e
rostos.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0052

Lisboa - Convento das Trinas do Rato, painel no muro do pátio
B-V-R-ea/+-0019

Lisboa - Convento das Trinas do Rato, painel no muro do pátio

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Belas - Quinta do Bonjardim, capela [NÃO VISITADA] > Cenas da Paixão de Cristo
- Évora - Igreja das Mercês, sacristia [Museu de Évora] > Cenas da Paixão de Cristo
- Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, coro baixo  > Cenas da Paixão de Cristo

Encomenda

Bibliografia específica
- ARAÚJO, Norberto de; LIMA, Durval Pires de, “Igreja de São Bartolomeu”, Inventário de Lisboa, fascículo 11,
Câmara Municipal de Lisboa, 1956, pp. 41-43.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 
1989, pp. 79-81. 
- MECO, José, “Há que preservar os azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, n.º 29, Lisboa, Publ.
Projornal, Março de 1981, pp. 75-84.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Fotografias

00 - Capela do Sagrado Coração de Jesus

01 - Jesus no Horto

01 - Jesus no Horto, pormenor

02 - Jesus perante Pilatos

02 - Jesus perante Pilatos, pormenor 02 - Jesus perante Pilatos, pormenor
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Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor

Datação

1696
[Datada - MECO, 1979, p. 64, e nota 47 defende que a leitura de VITERBO é um erro]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis da capela-mor representam Santo Antão abade e São Jerónimo em oração no deserto, numa paisagem
com montanhas, ao longe, e uma série de rochedos, mais próximos. O primeiro, de joelhos, lê um livro que segura nas

Assinada [01.01]
G.el B.co F. / 1696 [ou 9]

Pintor Gabriel del Barco

1699
[Datada - VITERBO, tomo I, 1903, p. 36. O algarismo correspondente ao 6 ou ao 9 apresenta pinceladas confusas mas é
possível que este seja o ano correcto]

1685 - Ano da construção da igreja, segundo data inscrita no púlpito, e da campanha decorativa com o revestimento 
azulejar enxaquetado e as pinturas de Bento Coelho da Silveira

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Santo Antão abade
02 Lado da Epístola
  02.01 São Jerónimo ouvindo a trompeta do Juízo Final
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mãos, tendo à sua frente uma imagem de Cristo crucificado, um outro livro por terra sobre o qual se observa uma
caveira e uma ampulheta. Por entre os rochedos, observa-se o sátiro que guiou Santo Antão no deserto levando-o até
São Paulo.

São Jerónimo, também de joelhos mas apoiado num rochedo, exibe os mesmos objectos embora a ampulheta esteja mais
afastada e, ao longe, surja o leão domesticado, referente a esta história. Do céu, por entre as nuvens, uma trombeta alude
ao episódio que se baseia numa carta apócrifa em que o santo afirma que, quer durma ou esteja acordado, quer sempre
ouvir a trombeta do Juízo. Ambos os painéis são envoltos por uma barra com uma sequência de grinaldas de flores
presas em argolas e, nos cantos, meninos encostados ou quase a cair. Ao centro, uma cartela com um menino de cada 
lado.

Gabriel del Barco recorreu a uma pincelada rápida, riscada e paralela [quase recorda pinturas de Munch], muito marcada
ao nível das sombras e dos volumes e acompanhando as formas, situação particularmente visível nos troncos das árvores
ou nos rochedos. Os panejamentos são duros e os rostos rudes, e os planos fundeiros marcados por um azul cada vez
mais claro. Ressalta do conjunto uma enorme expressividade.

Se a temática em nada se relaciona com a invocação da igreja a São Bartolomeu, é coerente, pelo menos, o assunto que
une estes dois episódios: a passagem do tempo e a efemeridade da vida.

Por sua vez, o rodapé de meninos com atributos alude à função da capela-mor, palco do milagre eucarístico. Do lado do
Evangelho os meninos transportam um cacho de uvas, e do lado da Epístola um molho de trigo e pão. O rodapé foi, no 
entanto, truncado pela posterior colocação dos degraus, facto que se percebe pela  solução de ligação à escadaria não ser
consistente com os restantes azulejos, tal como a altura das portas junto ao altar, bem mais reduzidas do que as restantes
de acesso às sacristias.

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0021
B-H-R-aa/+-0027
R-0055

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Sala do Noviciado [capela de Nossa
Senhora da Conceição] > Sátiro do painel Santo Antão abade - [13] - [01.01]
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Festões de flores e frutos
pendentes de argolas e laços
- Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o jantar dos enfermos, Museu do Hospital
Termal das Caldas da Rainha > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Festões de flores e frutos pendentes de argolas
e laços

Encomenda

Bibliografia específica
- ARAÚJO, Norberto de; LIMA, Durval Pires de, “Igreja de São Bartolomeu”, Inventário de Lisboa, fascículo 11,
Câmara Municipal de Lisboa, 1956, pp. 41-43.
- CORREIA, Vergílio, “Azulejadores e pintores de azulejo, de Lisboa – olarias de Santa Catarina e Santos”, A Águia, II
série, n.º 77 e 78, 1918, pp. 166-178.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
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-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto , vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967 
[1934].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
- VITERBO, Sousa, Notícia de alguns pintores portugueses e de outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte 
em Portugal, Lisboa, Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1903.
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Fotografias

00 - Capela-mor 01.01 - Santo Antão abade

01.01 - Santo Antão abade, pormenor 01.01 - Santo Antão abade, rodapé

02.01 - São Jerónimo 02.01 - São Jerónimo, pormenor

707



Lisboa - Igreja de São Domingos [ao Rossio], antiga portaria

Datação

1707-1710, c. de
[MECO, 1980, p. 117]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os quatro painéis exibem guarnição de grande aparato, mas com diferenças entre si [01 e 04 - 02 e 03]. As figuras com
flores à cabeça que surgem nas barras laterais são comuns à totalidade dos painéis, mas as barras horizontais, com
enrolamentos de acantos com meninos, animais e harpias difere na composição central, com os painéis 02 e 03 a exibir
volutas encimadas por espagnolette e seguras por anjos, determinando reserva em forma de coração. No rodapé,
meninos seguram fitas de flores e ladeiam um rosto alado, com o ritmo marcado por duplas volutas. 

Todo o conjunto, que não deverá ter sido afectado com o Terramoto de 1755, acabou por refectir as obras de 
reconstrução do convento, entre as quais o alargamento da porta de acesso ao exterior, que teve como consequência o
corte de azulejos na área da guarnição e a substituição, na segunda metade do século XVIII, de algumas das cariátides
das barras e partes das composições [01 - fonte]. É possível que a porta do lado oposto não existisse e que a parede fosse
revestida apenas com um painel de azulejos, pois a composição central da guarnição não existe neste painel (MECO,
1980, p. 117). Em todo o caso, os painéis foram objecto de um restauro recente, com a substituição de azulejos e a
reintegração cromática de outros, o que prejudica a análise, ainda que, em 1980, a descrição que José Meco faz destes
painéis, quanto ao estado de conservação, fosse muito pior.

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Manuel dos Santos  [MECO, 1979, p. 117, nota 58; IDEM, 1980, p. 116 e ss.; IDEM, 1989 [9183], p. 49; IDEM, 1989,
p. 437; IDEM, 1993, p. 221; IDEM, 2009, p. 128; IDEM, 2010, p. 241] 

1720-1725
[SIMÕES, 1979, p. 222]

1214 - Lançamento da primeira pedra do templo
1705-1707 - Renovação do interior da igreja

Manuel dos Santos [SERRÃO, 2003, p. 212]

Iconografia
00 Cenas da Legenda de São Domingos
01 Cena de jardim
02 Dois frades dominicanos, um deles aureolado, num cenário natural
03 Frade saindo de um barco enquanto um marinheiro lhe puxa pelo hábito
04 Batalha
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A pintura recorre ao contorno fino e os azuis são muito suaves e ténues. As cenas em primeiro plano são mais fortes mas
à medida que o tema se desenvolve em profundidade, o pintor emprega a perspectiva aérea. Observa-se um grande
dinamismo nos grupos de figuras e um grande pormenor na caracterização dos ambientes como o do jardim, com as
figuras desenhadas de forma muito sumária, quase miniatural, e as arquitecturas de grande pormenor. Merece especial 
referência o tratamento dos nus. É muito curioso observar que em determinados pormenores, há desenhos sobrepostos,
como se o pintor se tivesse esquecido de apagar algum desenho subjacente. Esta particularidade é visível na escadaria e
nas figuras que a sobem, no painel 01.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0008

Borba - Quinta do General, muro do jardim [painéis provenientes do Palácio Galveias, em Lisboa]
B-H-R-ea/+-0074
R-0054

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “A Azulejaria no Mosteiro de São Vicente de Fora”, Mosteiro de São Vicente de Fora Arte e História,
Lisboa, Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 2010, pp. 235-259.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- QUEIRÓS, José, Olarias do Monte Sinay, Lisboa, tip. Castro Irmão, 1913, in Cerâmica Portuguesa e outros estudos,
4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, Maria; AVELLAR, Filipa; CORREIA, Paula, “Convento de São Domingos de Lisboa / Igreja de São 
Domingos”, n.º IPA PT031106310039, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do
Património Arquitectónico [IPA], 2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Fotografias

00 - Perspectiva da antiga Portaria

01 - Cena de jardim

01 - Cena de jardim, pormenor 02 - Dois frades dominicanos, um deles aureolado, num cenário
natural

03 - Frade saindo de um barco enquanto um marinheiro lhe puxa 
pelo hábito

04 - Batalha
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Lisboa - Igreja de São João Baptista do Paço do Lumiar, capela baptismal [antiga
capela-mor]

Datação

1710, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 247]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
É possível que este painel se encontrasse na capela-mor, integrando uma série de episódios da vida do santo patrono do
templo.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O painel hoje aplicado na capela baptismal deveria ser parte integrante de um conjunto mais vasto dedicado a São João
Baptista, que revestia a capela-mor. A atribuição a António de Oliveira Bernardes prende-se com o testemunho de Luís
Xavier da Costa, que afirma ter sido este pintor a executar o “doirado da pintura da capela-mor”, em 1707, numa 
cronologia que não se afasta da proposta por Santos Simões de 1710. Todavia, esta referência comporta algumas
questões. Sabe-se que em 1699 foi celebrado um contrato com o mestre entalhador Matias Rodrigues de Carvalho para a
execução do retábulo-mor de talha dourada, sob risco de José Antunes, tendo sido encomendado um traço também a

Atribuída [maior participação]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 247]

 - Pinturas desaparecidas atribuídas a André Gonçalves (FERREIRA, 2008, p. 94) 

1266 - Fundação da Igreja de São João Baptista
1276, 2 de Abril  - Instituição da Igreja Paroquial de São João Baptista e São Mateus
Século XVI, primeira metade - Reconstrução do templo que chegou aos nossos dias
1542 - Pia baptismal
1546 - Púlpito
1605 - Campanha de obras no portal
1616-1617 - Revestimento azulejar enxaquetado na nave [o actual é cópia do original - FERREIRA, 2008, p. 95]
1619 - Conclusão do coro
1696-1745 - Campanha decorativa que incluiu a pintura da capela-mor após a sua ampliação
1699, 19 de Agosto [deveria estar concluído em 1700] - Contrato com Matias Rodrigues de Carvalho para a execução
do retábulo-mor de talha dourada, sob risco de José Antunes [tendo sido encomendado um traço também a Pascoal
Rodrigues (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 387). Execucção das molduras dos quadros da capela-mor
1932, 7 de Fevereiro  - Incêndio destruiu boa parte do património artístico

Iconografia
01 Capela baptismal
  01.01 Pregação de São João Baptista
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Lisboa - Igreja de São João Baptista do Paço do Lumiar, capela baptismal [antiga
capela-mor]

Pascoal Rodrigues (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 387). O mesmo autor realizou ainda as molduras dos quadros da capela-
mor. E sabe-se ainda que, de facto em 1707, António de Oliveira Bernardes surge envolvido na obra da capela-mor mas
apenas porque o seu cunhado José Ferreira de Araújo lhe passou uma procuração para cobrar o que a Irmandade do
Santíssimo Sacramento da Igreja de São João Baptista do Lumiar lhe devia da obra de dourar o retábulo e pintar o tecto
da capela-mor (SOUSA e FERREIRA, vol. II, 2009, pp. 412-413). Na verdade, não subsiste qualquer documento que
ligue António de Oliveira Bernardes a esta obra, exceptuando o painel de azulejos subsistente, que lhe pode ser 
atribuído.

O painel em causa não apresenta qualquer guarnição, mas apenas a representação da Pregação de São João Baptista,
que se encontra ao centro, com homens, mulheres e crianças distribuídos em seu redor.

A pintura destaca-se pelas pinceladas escuras na marcação dos volumes e sombras, muito movimentadas acompanhando 
as formas, em mancha mas principalmente pingadas, deixando uma profusão de marcas que, em determinados
momentos, recorda os efeitos impressionistas. Observa-se  algum contorno em termos de desenho, e um sentido 
anguloso ao nível da caracterização dos panejamentos. Os rostos são apenas apontados, privilegiando a mancha em
detrimento do desenho rigoroso.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- COSTA, Luís Xavier, As Belas-Artes Plásticas em Portugal no século XVIII, Lisboa, ed. J. Rodrigues & Companhia,
1935.
- FERREIRA, Rosa Maria Trindade César; LEMOS, Fernando Afonso de Andrade e, Nova Monografia do Lumiar ,
Lisboa, Junta de Freguesia do Lumiar, 2008.
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SOUSA, J. M. Cordeiro de, A Igreja Paroquial de São João Baptista do Lumiar. Breves apontamentos para a sua
História, Lisboa, Pia Sociedade de S. Paulo, s/d. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria; AVELLAR, Filipa; OLIVEIRA, Lina; ANDRADE, Sara, “Igreja Paroquial do 
Lumiar / Igreja de São João Baptista”, n.º IPA PT031106180408, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1998/2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Junho
de 2010.
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Lisboa - Igreja de São João Baptista do Paço do Lumiar, capela baptismal [antiga
capela-mor]
Fotografias

01.01 - Pregação de São João Baptista

01.01 - Pregação de São João Baptista, pormenor

01.01 - Pregação de São João Baptista, pormenor 01.01 - Pregação de São João Baptista, pormenor

01.01 - Pregação de São João Baptista, pormenor 01.01 - Pregação de São João Baptista, pormenor
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho

Datação

Século XVIII, início
[SIMÕES, 1979, p. 248]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis que revestem a sala do Despacho, onde se reunia a Irmandade de São José dos Carpinteiros, são enquadrados
por barras de enrolamentos de acanto, com medalhão oval nos cantos e nos centros das barras horizontais.

Atribuída
Pintor Grupo 2

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 62, colaboradores]

1522 - Fundação da Irmandade de São José dos Carpinteiros, para carpinteiros e pedreiros, na igreja de Santa Justa
1546, 27 de Abril - Mudança da Confraria de São José para uma capela no local designado "Entre-as-Hortas”, nome
pelo qual passou a ser conhecida
1567 - Elevada a igreja paroquial da recém criada freguesia de São José
1653 - Campanha de obras [data numa das portas da nave da igreja]
1698, 9 de Fevereiro - Contrato para douramento do retábulo dedicado a N.ª S.ª da Fé [na igreja] com Manuel 
Henriques, mestre pintor (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 204)
1702, 7 de Agosto - Contrato para douramento do altar do Senhor Santo Cristo do Bonfim [na igreja] com Manuel
Henriques, mestre pintor (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 204)
1755 - Terramoto arruína a fachada. Construção da actual pelo mestre pedreiro Caetano Tomás

Iconografia
01 Caça ao javali [Atalanta caça o javali de Calydon]
02 Homem e rapaz a conversar
03 Caça ao veado e ao javali
04 Pastor com cão
05 Damas com espingarda [Europa]
06 Jovem com cabras e outros animais
07 Cena de caça
08 Homem com espingarda e cabra
09 Casal a conversar num jardim
10 Caçador com trompete
11 Caça ao javali
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho

São essencialmente cenas de caça que se conjugam com outras temáticas do quotidiano. A pintura caracteriza-se por um
contorno fino, com pinceladas paralelas muito finas e aguada a sugerir volumes, a par de outras únicas e grossas, 
criando zonas de grandes contrastes. Algumas figuras de dimensão mais reduzida são apenas apontadas e de desenho
pouco cuidado. É muito curioso o perfil triangular de determinadas figuras e as dificuldades do pintor em representar
rostos de frente. O desenho é, todavia, muito linear, destacando-se alguma rudeza de conjunto. A arquitectura é apenas
esboçada e com uma perspectiva muito deficiente. Note-se que os vãos surgem sempre preenchidos a azul mais forte.

Tal como na sala inferior, onde se realizavam os exames, também neste espaço a escolha dos temas dos painéis resulta
estranha e em nada relacionada com a Irmandade de carpinteiros e pedreiros. Pelo contrário, a iconografia privilegia,
essencialmente, episódios de cariz cortesão.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0053

Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação [claustro]

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Convento da Encarnação [Comendadeiras de Avis], nave da igreja > Homem e rapaz a conversar [01.03] -
[02]
- Lisboa - Igreja dos Terceiros de Jesus, átrio > Senhoras com espingarda [02.01.01] - [05]
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça] > Caça ao javali [Atalante caça o javali de
Calydon] [01.01] - [01];Homem e rapaz a conversar [02.01] - [02]; Mulheres com espingarda [01.03] - [05]; Jovem com
cabras e outros animais [02.02] - [06]; Casal a conversar num jardim [01.03] - [09]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4 > Caça ao javali [01] - [11]
- Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades > Caça ao javali  [Atalante caça o javali de
Calydon] [02.01.02] - [01]; Homem e rapaz a conversar [02.01.03] - [02]; Caça ao veado e ao javali [02.01.01] - [03]; 
Caça ao javali [02.02.01] - [11]

Encomenda

Bibliografia específica
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CORREIA, Paula, “Igreja de São José dos Carpinteiros e edifícios anexos”, n.º IPA
PT031106450105, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1994/2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro de 2009.
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho

Esquema de plantas ou alçados

Planta da sala
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho

Fotografias

00 - Perspectiva geral da sala 01 - Cena de caça ao javali [Atalante caça o javali de Calydon]

02 - Homem e rapaz a conversar 03 - Caça ao veado e ao javali

05 - Mulheres com espingarda 11 - Caça ao javali
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho

Fontes gráficas

Ovid's The Metamorphoses, 1606, The Illustrated Bartsch. Vol.
36 [ARTstor]

01 - Cena de caça ao javali [Atalanta caça o javali de Calydon]
Gravura de Antonio Tempesta

Diverse Animal Hunting and Battle Scenes, 1602, The Illustrated
Bartsch, Vol. 36 [ARTstor]

03 - Caça ao veado e ao javali
Gravura de Antonio Tempesta
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho

Fontes gráficas

L’Europe. N. Arnoult fecit.A Paris chez N. Arnoult rue de la 
Fromagerie a l'Image St Claude aux Halles. Avec Pri. du Roy
[British Museum website]

05 - Damas com espingarda [Europa]
Gravura de Nicolas Arnoult

Monseig.r le Duc de Bourgogne rendant visite à madame la 
Princesse de Savoye à sa toillette [Bibliothèque nacionale de
France ]

09 - Casal a conversar num jardim
Gravura de Nicolas Arnoult [cedida por Ana Paula Correia]
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Fontes gráficas

Hunting Scenes IV , 1598.
The Illustrated Bartsch. Vol. 37 [ARTstor]

11 - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, sacristia

Datação

1685-1690
[MECO, 1979 a), p. 96]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Revestimento disposto em silhar com dois géneros de albarradas delimitadas pela mesma barra de enrolamentos de
acanto com reserva elíptoca nos cantos. Uma sequência de albarradas apresenta vaso escamado com flores e aves
segurando pequenos ramos no bico. A outra exibe vaso com bojo decorado e duas asas, nas quais as aves procuram tocar
com o bico.As flores destas últimas são menos naturalistas.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

António Pereira [MECO, 1980, p. 91, IDEM, 1981, p. 42]

1522 - Fundação da Irmandade de São José dos Carpinteiros, para carpinteiros e pedreiros, na igreja de Santa Justa
1546, 27 de Abril - Mudança da Confraria de São José para uma capela no local designado "Entre-as-Hortas”, 
designação pela qual passou a ser conhecida 
1567 - Elevada a igreja paroquial da recém criada freguesia de São José
1653 - Campanha de obras (data numa das portas da nave da igreja)
1698, 9 de Fevereiro - Contrato para douramento do retábulo dedicado a N.ª S.ª da Fé [na igreja] com Manuel 
Henriques, mestre pintor (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 204)
1702, 7 de Agosto - Contrato para douramento do altar do Senhor Santo Cristo do Bonfim [na igreja] com Manuel
Henriques, mestre pintor (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 204)
1755 - Terramoto arruína a fachada. Construção da actual pelo mestre pedreiro Caetano Tomás

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 96; IDEM, 1979 b), p. 62, obra de atelier nas albarradas e cercaduras do lavabo, 
realizada por colaboradores com alguma intervenção de Barco]

Iconografia
00 Albarradas
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, sacristia

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0053

Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação [claustro]

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 7, Maio de 1981, pp. 41-50. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CORREIA, Paula, “Igreja de São José dos Carpinteiros e edifícios anexos”, n.º IPA
PT031106450105, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1994/2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro de 2009.
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, sacristia

Fotografias

01 - Albarradas 02 - Albarradas
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, sala dos exames

Datação

1685-1690
[MECO, 1979 a), p. 96]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

António Pereira [MECO, 1979 a), p. 97, pormenores]

Início do século XVIII
[SIMÕES, 1979, p. 248]

1522 - Fundação da Irmandade de São José dos Carpinteiros, na igreja de Santa Justa, para carpinteiros, pedreiros,
entalhadores, merceneiros, ladrilhadores, canteiros e outros relacionados com o trabalho da madeira e da pedra
1546, 17 de Abril - Mudança da Confraria de São José para uma capela no local designado "Entre-as-Hortas”, nome
pelo qual passou a ser conhecida
1567 - Elevada a igreja paroquial da recém criada freguesia de São José
1653 - Campanha de obras (data numa das portas da nave da igreja)
1698, 9 de Fevereiro - Contrato para douramento do retábulo dedicado a N.ª S.ª da Fé [na igreja] com Manuel 
Henriques, mestre pintor (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 204)
1702, 7 de Agosto - Contrato para douramento do altar do Senhor Santo Cristo do Bonfim [na igreja] com Manuel
Henriques, mestre pintor (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 204)
1755 - Terramoto arruínou a fachada. Construção da actual pelo mestre pedreiro Caetano Tomás

Colaborades de Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 62]
Raimundo do Couto [MECO, 1979 a), p. 97]
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, sala dos exames

Iconografia
01
  01.01
  01.02
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
  02.07
03
  03.01
  03.02
  03.03
  03.04
  03.05
04
  04.01

Painel 1 [entrada]
Monges a trabalhar
Jovem
Painel 2 [parede lateral]
Homem com rede
Homem a pescar
Homem com burro a descansar
Caça ao veado
Caçadores conversam com figura feminina
Monge
Caça ao leão
Painel 3 [parede lateral]
Monge sentado sobre rocha
Figuras humanas e casario
Pessoas com burro junto a curso de água
Família na margem de um rio
Cavalheiro oferece flor a uma dama
Painel 4 [entrada]
Cena ao ar livre com diversas figuras humanas e igreja e casas por fundo
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, sala dos exames

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os azulejos que se distribuem ao longo dos panos murários da Sala dos Exames funcionam como uma espécie de
espaldar alto ao banco que acompanha o perímetro da sala, desenvolvendo-se a partir da mesa dos exames, situada no
topo oposto à porta de entrada. A zona inferior do banco é também revestida por azulejos de padrão, azuis e brancos.

Os painéis são envoltos por barras, sendo que as verticais exibem sereia segurando um cesto de flores ao lado da cabeça,
que viram para o lado oposto. As caudas ligam-se às volutas das barras horizontais, que contêm flores e folhas, e que
convergem, ao centro, na união de duas volutas por acantos. 

Com vários episódios separados por árvores ou outros elementos, os painéis apresentam motivos muito distintos e com
uma coerência discutível entre si, o que permite supor que este revestimento foi afectado pelo Terramoto, e recolocado
ou reajustado em época posterior. Só assim se justificam as quebras de ligação entre temas, principalmente no painel de
maiores dimensões.

A pintura é muito sumária mas a própria escala das representações a isso parece obrigar. Nas figurações humanas 
prevalece a mancha sem contorno, o mesmo acontecendo na caracterização da natureza. Obsevam-se problemas de
escala, com borboletas quase do tamanho das pessoas. Nota-se, ainda, um grande dinamismo, do qual as rochas e a
vegetação também participam. 

O painel que apresenta mais dificuldades é o de maior comprimento. O contorno é vincado, o desenho mais duro, e as
pinceladas muito marcadas.

A temática aqui representada surge algo estranha no contexto de uma sala de exames para mestres carpinteiros e
pedreiros. Aos monges juntam-se cenas de caça, do quotidiano, que em nada ilustram os ofícios examinados neste
espaço.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0018
B-H-R-fl/+-0010

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ALMEIDA, D. Fernando de, (coord. de), Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa -  Lisboa, Tomo II,
Lisboa, 1975.
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009. 
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de 
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 7, Maio de 1981, pp. 41-50. 
- PAIS, Alexandre Manuel Nobre da Silva, Presépios Portugueses Monumentais do século XVIII em Terracota,
dissertação de Mestrado na Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1998.
- SANTANA, Francisco; SUCENA, Eduardo, Coord., “S. José de Entre-as-Hortas (Igreja de)”, Dicionário da História
de Lisboa, Lisboa, 1994, pp. 806-807.
- SANTANA, Francisco; SUCENA, Eduardo, Coord., “S. José dos Carpinteiros (Irmandade de )”, Dicionário da
História de Lisboa, Lisboa, 1994, p. 807.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CORREIA, Paula, “Igreja de São José dos Carpinteiros e edifícios anexos”, n.º IPA
PT031106450105, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1994/2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro de 2009.
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, sala dos exames

Esquema de plantas ou alçados
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Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, sala dos exames

Fotografias

01.01 - Monges a trabalhar
02 - Parede lateral

02.03 - Homem com burro a descansar
02.04 - Caça ao veado 02.06 - Monge

02.07 - Caça ao leão

03.03 - Pessoas com burro junto a curso de água 04.01 - Cena ao ar livre com diversas figuras humanas e igreja e 
casas por fundo
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Lisboa - Igreja de São Lourenço de Carnide [desaparecida]

Datação

1715, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 250]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Painéis provenientes da nave da Igreja de São Lourenço de Carnide, retirados do local no início do século XX [1917] e
aplicados em diversos locais. Um dos painéis da nave e dois da capela-mor (estes com cenas do Antigo Testamento),
estão aplicados nas Amoreiras desde cerca de 1950, na parede que suporta a arcaria do Aqueduto das Águas Livres. Os 
restantes foram aplicados nas salas do Palácio Galveias e integraram a exposição de cerâmica de 1936, sendo depois
retirados para ao depósito do Museu da Cidade. Havia ainda outros no jardim, que aí se mantiveram até ao final da
década de 1980 (MECO, 1991, nota 3).

De acordo com o estudo efectuado por Maria João Neto e Clara Moura Soares, algumas imagens permitem perceber que
os painéis do martírio eram antecedidos por um registo inferior com cartelas ladeadas por anjos a tocar trombetas.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O longo painel aplicado no Jardim das Amoreiras constitui parte do programa iconográfico dedicado a São Lourenço
que revestia a igreja com esta invocação, situada em Carnide.

Apresenta barra de enrolamentos de acanto com espagnolettes nos cantos, e o pano figurativo divide-se, através das 
colunas de um edifício, em dois episódios.

A pintura recorre ao contorno com aguada, a par de uma marcação de volumes manchada, pingada mas também 
marcada. Alguns tecidos são desenhados com grande pormenor, tal como os rostos das personagens. A expressividade

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11, apenas parte e tratamento de figuras; IDEM, 1979, p. 35,
atribuível à “escola Bernardes” e na p. 250 a António de Oliveira Bernardes]

1720, c. de
[MECO, 1995-1999, p. 40]

Policarpo de Oliveira Bernardes [MECO, 1993, p. 226; IDEM, 1995-1999, p. 40]

Iconografia
01 Painel representando dois episódios da vida de São Lourenço, no Jardim das Amoreiras
  01.01 Lava pés [lado esquerdo]

Et vos debêtis alte alterius lauare / pedes Joanes Cap. 13
  01.02 Martírio de São Lourenço [lado direito]

In celestes thesauros manus Pau / pitum deporta verunt Eseccl.
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do conjunto nasce, também, da gestualidade que caracteriza as figuras. Os fundos escuros são particularmente
pincelados.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0015

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Igreja [nave e subcoro]

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “Alguns modelos gráficos do azulejo barroco português – fontes italianas e flamengas”, comunicação
apreentada ao Encontro sobre História da Azulejaria em Portugal II, Lisboa, Fundação das Casas de Franteira e
Alorna, 21 e 22 de Junho de 1991, texto policopiado.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NETO, Maria João Baptista; SOARES, Clara Moura, “Entre a incúria e a valorização: a salvaguarda da azulejaria ao
tempo do restauro dos monumentos nacionais (1834-1974)”, A Herança de Santos Simões – Novas perspectivas para o
estudo da azulejaria e da cerâmica, Lisboa, IHA-FLUL [no prelo].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Fotografias

01 - Painel representando dois episódios da vida de São Lourenço

01.01 - Lava pés

01.02 - Martírio de São Lourenço Painel n.º 1 [NETO; SOARES, 2010]

Painel n.º 3 [NETO; SOARES, 2010]

Painel n.º 9 [NETO; SOARES, 2010]
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Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela de Santa Teresa [Museu
Nacional de Arte Antiga]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Esta capela de dimensões reduzidas apresenta silhar de azulejos que se articulam com a talha dourada que reveste todo o
espaço. Retratando eremitas, os azulejos denunciam uma pincelada de forte contorno, mas também manchada e larga, 
revelando uma caracterização sumária de algumas figuras. As folhagens das árvores são muito manchadas.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0106
B-V-R-ea/+-0020

Lisboa - Convento da Graça, salas aberta para a galeria da igreja e coro

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Igreja de Marvila, nave > Fonte redonda do painel do lado do Evangelho

Encomenda

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P. [colaborador ou influência de]

1584 - Fundação do Mosteiro de Santo Alberto
1585 - Conclusão das obras
1585 - Construção da capela de Santa Teresa e chegada da relíquia trazida por Jerónimo Graciano da Madre de Deus 

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Eremitas
02 Lado da Epístola
  02.01 Homem e mulher junto a uma fonte; animais, eremitas
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Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela de Santa Teresa [Museu
Nacional de Arte Antiga]
Bibliografia específica

- NOÉ, Paula; VALE, Teresa; GOMES, Carlos; FIGUEIREDO, Paula, “Convento das Albertas / Palácio Alvor / Museu
Nacional de Arte Antiga”, n.º IPA PT031106370084, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], 
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1990/1995/2008. URL: www.monumentos.pt, consultado em Maio de
2009.
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Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela de Santa Teresa [Museu
Nacional de Arte Antiga]
Fotografias

00- Perspectiva da capela 01 - Eremitas, pormenor

02 - Painel com homem e mulher junto a uma fonte
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Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala
[Museu Nacional de Arte Antiga]

Datação

1690, c. de
[MECO, 1979 a), p. 100; IDEM, 1979 b), p. 63; IDEM, 1981 b), p. 16; IDEM, 1993, p. 216]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Espaço de planta quadrada e dimensões reduzidas, a capela do Santo Cristo da Fala apresenta paredes laterais
integralmente revestidas por azulejo, que se prolonga, ainda, nas enjuntas do arco de entrada.

Os painéis desenvolvem-se sobre um silhar que simula motivos arquitectónicos: depois da base surgem almofadas rectas

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 97; IDEM, 1979 b), p. 63; IDEM, 1981, p. 78; IDEM, 1984, p. 53; IDEM, 1989,
p. 67; IDEM, 1993, p. 216; MECO, 2009, p. 126] 

 - Frontal de altar encomendado em Talavera

1584 - Fundação do Mosteiro de Santo Alberto
1585 - Conclusão das obras
1585 - Construção da capela de Santa Teresa e chegada da relíquia trazida por Jerónimo Graciano da Madre de Deus
1597 - Fundação da Capela de Santo Cristo pelo Padre Diogo Fernandes, capelão cantor do Rei, segundo inscrição na
parede lateral do lado do Evangelho

Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 124]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1997, p. 110]

Iconografia
00 Símbolos da Paixão e enrolamentos de acanto
01 Lado do Evangelho
  01.01 Sudário, a corda, uma flecha e martelo
  01.02 Coroa de espinhos e três pregos
02 Lado da Epístola
  02.01 Três dados e túnica
  02.02 Martelo e alicate
03 Arco de entrada
  03.01 Anjo com um cálice [Eucaristia]
  03.02 Anjo com uma cruz [Calvário]

736



Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala
[Museu Nacional de Arte Antiga]

separadas por atlantes assentes sobre volutas, que seguram sobre a cabeça uma composição de folhagem que antecede
outras duas volutas. Segue-se o entablamento, com a zona dos atlantes mais destacada. É sobre este que se desenvolve o
painel superior, com barra de enrolamentos de acanto, onde pontuam flores de dimensões reduzidas. Esta sucessão de
enrolamentos converge, nas barras horizontais, ao centro, num motivo de folhagem vertical. Os cantos são preenchidos
por uma máscara virada para o exterior.

Toda a composição, de forte cariz ornamental, com enrolamentos de acanto de grandes dimensões, é estruturada em 
função da lápide que se encontra do lado do Evangelho e da janela que se encontra na mesma posição, do lado oposto.
Em torno destas observa-se uma estrutura arquitectónica, com uma  base em perspectiva, duas volutas contracurvadas a
ladear a lápide e a janela, ambas rematadas por uma cornija, encimada por rosto alado. Este, liga-se à cartela superior, de
volutas, segura por duas figuras infantis aladas em pé. Simetricamente a esta, uma outra cartela encontra-se na zona
inferior, também com volutas, mas sem anjos. As folhagens projectam-se pelo restante espaço disponível, a partir das
aves, ou das suas cabeças, metamorfoseadas com as folhagens, segurando no bico algumas flores semelhantes às que se
encontram em azulejos de figura avulsa. Estas folhagens revelam um desenho muito delicado e uma pincelada marcada
e de transições mais suaves.

A caracterização das figuras dos anjos e dos atlantes é muito mais rígida e dura do que a os ornamentos, com forte
contorno, apesar da leveza e efeito global dinâmico.

Todas as cartelas exibem atributos relacionados com a Paixão de Cristo. Apenas nas enjuntas do arco de entrada surgem
dois anjos sentados, segurando um cálice e uma cruz que José Meco (1979 a), p. 97) relacionou com alegorias à
Eucaristia e ao Calvário. Tal com os anjos dos painéis principais, também estes são mais rígidos no desenho e na 
pintura, com panejamentos muito rectos apesar da sensação de movimento ou leveza resultante do facto de pairarem no
alto do arco, sem qualquer apoio. Na verdade, impera uma técnica mais gráfica não se privilegiando a volumetria, que
apenas se consuma na variedade de tons de azul.

A ladear o altar-mor surgem novos atlantes e, já na zona superior, festões de flores e frutos pendendo de uma argola.

Reinaldo dos Santos chamava a atenção para a relação e aproximação entre os motivos pintados no azulejo e os da talha
dourada (SANTOS, 1957, p. 104).

Catalogação das guarnições
R-0051
B-HV-R-ea/+-0063

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões [mais reduzido]
- Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos provenientes da Sé de Lisboa] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 00 [sala de entrada] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, átrio da casa > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Festões de flores e frutos
pendentes de argolas e laços
- Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o jantar dos enfermos, Museu do Hospital
Termal das Caldas da Rainha > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões;
Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Enrolamentos de acantos de grandes
dimensões; Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços 

Encomenda

737



Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala
[Museu Nacional de Arte Antiga]
Bibliografia específica

- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “Há que preservar os azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, n.º 29, Lisboa, Publ.
Projornal, Março de 1981, pp. 75-84.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 7, Maio de 1981, pp. 41-50.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NOÉ, Paula; VALE, Teresa; GOMES, Carlos; FIGUEIREDO, Paula, “Convento das Albertas / Palácio Alvor / Museu
Nacional de Arte Antiga”, n.º IPA PT031106370084, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], 
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1990/1995/2008. URL: www.monumentos.pt, consultado em Maio de
2009.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
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Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala
[Museu Nacional de Arte Antiga]
Fotografias

01.01 - Sudário, a corda, uma flecha e martelo

01.02 - Coroa de espinhos e três pregos

02 - Lado da Epístola

02.01 - Três dados e túnica

02.02 - Martelo e alicate 03.01 - Anjo com um cálice (Eucaristia)
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, capela-mor [dois painéis]

Datação

1710-20
[SMITH, 1973, p. 400]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis inferiores da capela-mor são envoltos por barras de enrolamentos de acanto, com cartela central em
forma de coração na horizontal superior. 

Os dois temas denunciam o recurso ao contorno mas, principalmente, o predomínio de uma pincelada rápida ainda que
sujeita a desenho prévio, bem evidente no pormenor com que os rostos ou as fontes são tratados. Os panejamentos são,
todavia, muito angulosos, aproximando-se dos painéis superiores que ladeiam as janelas.

Características Particulares

Atribuída [bloco contorno e aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

Manuel dos Santos [MECO, 1979, p. 117, nota 58; IDEM, 1980, p. 149]

 - Artistas participantes: arquitecto Pe. Mestre Fr. João de Vasconcelos [1590 - 1652 ?]; Entalhador Jerónimo Correia
[retábulo-mor, altares do transepto]; escultor Manuel Pereira [c. 1588 - 1683]; pintores André Gonçalves [1692 - 1762],
José da Costa Negreiros [1714 - 1759] e Vincenzo Carducci [1576 - 1638]

1399 - Fundação em casas doadas por D. João I, ligada às figuras de Frei Vicente de Lisboa e de D. João das Regras 
1632 - Edificação de nova igreja por a anterior estar muito danificada, supervisionada por Frei João de Vasconcelos
1710 - Campanha azulejar
Século XVIII, segunda metade - Execução da caixa do órgão
Século XIX, final  - 1904 - Restauro da igreja sob a direcção do arquitecto José Maria Nepomuceno
1980 - Restauro da igreja por acção da Força Aérea Portuguesa, substituição de reboco e pintura do interior,
consolidação e lavagem dos azulejos, limpeza das telas do retábulo (VALE; GOMES, 1993)

Mestre P.M.P. [SMITH, 1973, p. 400]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Meditação e fonte
02 Lado da Epístola
  02.01 Eremitas e fonte
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, capela-mor [dois painéis]

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0058

Obras Relacionadas
- Estremoz - Convento dos Congregados de Estremoz [actual Câmara Municipal de Estremoz], capela do Arcebispo >
Fonte [08] - [01.02]
- Évora - Igreja do Convento do Espinheiro, capela do Senhor Morto > Fonte [02.01] - [01.02]
- Lisboa - Convento de São Bartolomeu do Beato, dependência usado pelo Banco Alimentar [referenciada por Santos
Simões como casa mortuária] > Fonte [02] - [01.02]

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- SMITH, Robert, “French models for portuguese tiles”, Apollo, Londres, n.º 134, Abril de 1973, pp. 396-407.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos, “Convento de São Domingos de Benfica / Igreja de São Domingos de Benfica”, n.º
IPA PT031106390046, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património
Arquitectónico [IPA], 1993. URL: www.monumentos.pt, consultado em Novembro de 2008.
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, capela-mor [dois painéis]

Fotografias

01.01 - Meditação e fonte 
02.01 - Eremitas e fonte, pormenor da fonte

02.02 - Eremitas e fonte
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, capela-mor [dois painéis]

Fontes gráficas

Fountaines et jets d’Eaux à l’italienne, 1661

01.01 - Fonte
Gravura de Jean Lepautre [SMTIH, 1973, p. 396]
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, capela-mor [painéis 
superiores]

Datação

1711-1712
[SERRÃO, 2001, p. 133]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A ladear as altas janelas da capela-mor da Igreja de São Domingos de Benfica encontram-se quatro painéis com a
representação de anjos tenentes sobre pedestal arquitectónico, com guarnição apenas definida por um friso azul. O
pedestal sobrepõe-se ao friso, criando uma ilusão de profundidade que é ampliada pelo fundo contra o qual se projectam
as figuras, a simular o céu. Os panejamentos duros, e muito angulosos, contribuem para criar a ideia de se tratar de

Atribuída
Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2001, p. 128, janelas da capela-mor; IDEM, 2003, p. 216, cercaduras e
painéis inferiores] 

 - Artistas participantes: arquitecto Pe. Mestre Fr. João de Vasconcelos [1590 - 1652 ?]; Entalhador Jerónimo Correia
[retábulo-mor, altares do transepto]; escultor Manuel Pereira [c. 1588 - 1683]; pintores André Gonçalves [1692 - 1762],
José da Costa Negreiros [1714 - 1759] e Vincenzo Carducci [1576 - 1638]

1399 - Fundação em casas doadas por D. João I, ligada às figuras de Frei Vicente de Lisboa e de D. João das Regras
1632 - Edificação de nova igreja por a anterior estar muito danificada, supervisionada por Frei João de Vasconcelos
1710 - Campanha azulejar
Século XVIII, segunda metade  - Execução da caixa do órgão
Século XIX, final  - 1904 - Restauro da igreja sob a direcção do arquitecto José Maria Nepomuceno
1980 - Restauro da igreja por acção da Força Aérea Portuguesa, substituição de reboco e pintura do interior,
consolidação e lavagem dos azulejos, limpeza das telas do retábulo  (VALE; GOMES, 1993)

António Pereira [MECO, 1984, p. 55; MECO, 1989 [1985], p. 49; IDEM, 1989, p. 349; IDEM, 1993, p. 219; IDEM, 
2009, p. 127, painel inferior, painéis que ladeiam a janela e cercaduras] 
Manuel dos Santos [MECO, 1979, p. 117, nota 58; MECO, 1980, p. 149]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Virtudes / anjos tenentes a ladear a janela
  01.02 Virtudes / anjos tenentes a ladear a janela
02 Lado da Epístola
  02.01 Virtudes / anjos tenentes a ladear a janela
  02.02 Virtudes / anjos tenentes a ladear a janela
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, capela-mor [painéis 
superiores]

esculturas, cujo posicionamento se rege em função dos vãos. Cada anjo tenete segura um brasão, com armas não
identificadas, ou um escudo com máscara, sendo que em cada um dos lados se observa esta alternância, permitindo uma
leitura global em X ou em paralelo, caso se mantenha a leitura de alternância de motivos.

Os painéis encontram-se a uma grande distância, o que dificulta a análise pormenorizada da técnica pictórica utilizada,
permitindo apenas perceber que o pintor recorreu a uma pincelada mais compacta, e com um traço de contorno forte,
que se justifica certamente pela escala.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- BARBOSA, Inácio Vilhena, Monumentos de Portugal, Históricos, Artísticos e Arqueológicos, Lisboa, 1886.
- CAEIRO, Baltazar Matos, Os Conventos de Lisboa, Lisboa, 1989.
- CARDOSO, Maria de Cabedo, “A Igreja de S. Domingos de Benfica”, Renascença, Ano VII, Nº 156, 1937.
- CERQUEIRA, Cruz, “As Imagens e os Painéis de São Domingos de Benfica”, Olisipo, Ano IX, Nos. 35 e 36, 1946.
- CERQUEIRA, Cruz, “Quem Foi o Arquitecto de São Domingos de Benfica e do Sacramento de Alcântara”, A Voz,
Ano VII, Nº 2399, 1933.
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PEREIRA, Luis Gonzaga, Monumentos Sacros de Lisboa em 1833, Lisboa, 1927.
- PROENÇA, Pe. Álvaro, B enfica Através dos Tempos, Lisboa, 1964.
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte , Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SOUSA, Fr. Luis de, ENCARNAÇÃO, Fr. António da, SANTA CATARINA, Fr. Lucas de, História de São
Domingos, Porto, 1977.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242.
- VALDECEBRO, Andrés Ferrer de, Historia de la Vida del Venerable Padre Maestro Fr. Juan de Vasconcellos ,
Madrid, 1668.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos, “Convento de São Domingos de Benfica / Igreja de São Domingos de Benfica”, n.º
IPA PT031106390046, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património
Arquitectónico [IPA], 1993. URL: www.monumentos.pt, consultado em Novembro de 2008.
- VITERBO, Sousa, Notícia de alguns pintores portugueses e de outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte 
em Portugal, Lisboa, Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1903.
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, capela-mor [painéis 
superiores]
Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.01 -

01.02 - 02.01 -

02.02 -
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, transepto e capela-mor

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [01.01.04]
An.to doliueira / berd.es fecit.

Pintor António de Oliveira Bernardes

 - Artistas participantes: arquitecto Pe. Mestre Fr. João de Vasconcelos [1590 - 1652 ?]; Entalhador Jerónimo Correia
[retábulo-mor, altares do transepto]; escultor Manuel Pereira [c. 1588 - 1683]; pintores André Gonçalves [1692 - 1762],
José da Costa Negreiros [1714 - 1759] e Vincenzo Carducci [1576 - 1638]

1399 - Fundação em casas doadas por D. João I, ligada às figuras de Frei Vicente de Lisboa e de D. João das Regras
1632 - Edificação de nova igreja por a anterior estar muito danificada, supervisionada por Frei João de Vasconcelos
1710 - Campanha azulejar
Século XVIII, segunda metade  - Execução da caixa do órgão
Século XIX, final-1904 - Restauro da igreja sob a direcção do arquitecto José Maria Nepomuceno
1980 - restauro da igreja por acção da Força Aérea Portuguesa, substituição de reboco e pintura do interior, consolidação
e lavagem dos azulejos, limpeza das telas do retábulo  (VALE; GOMES, 1993)
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, transepto e capela-mor

Iconografia
00
01
  01.01
    01.01.01

    01.01.02
    01.01.03
    01.01.04
    01.01.05

  01.02
    01.02.01

    01.02.02
    01.02.03
    01.02.04
    01.02.05
02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
    02.01.04
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03
    02.02.04

Vida de São Domingos e São Francisco
Transepto
Lado do Evangelho
Altar do Senhor Jesus com painéis envolventes de anjos e grinaldas de flores e um emblema com 
as armas de São Domingos
Encontro de São Domingos e São Francisco
São Domingos num altar
O milagre da refeição dos frades dominicanos no convento de S. Sixto, em Roma
São Domingos sustentanto a basílica de São João de Latrão, segundo o sonho do papa 
Inocêncio III
Lado da Epístola
Altar de Nossa Senhora do Rosário com painéis envolventes de anjos e grinaldas de flores e um 
emblema com coroa e monograma AM
Sermão de São Domingos
Nossa Senhora e o menino oferecem o rosário a São Domingos
Desponsório místico de São Domingos
Morte de São Domingos
Capela-mor
Lado do Evangelho
Meditação e fonte [painel atribuído a Manuel dos Santos]
Êxtase de São Francisco de Assis
Cena intermédia
Virtudes / anjos tenentes a ladear a janela [painéis atribuídos a António Pereira]
Lado da Epístola
Eremitas e fonte [painel atribuído a Manuel dos Santos]
Aparição da Virgem a São Domingos
Santo com custódia
Virtudes / anjos tenentes a ladear a janela [painéis atribuídos a António Pereira]
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, transepto e capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
No transepto, os panos fundeiros são dominados pelo revestimento cerâmico que envolve os altares, do Senhor Jesus do
lado do Evangelho e de Nossa Senhora do Rosário, do lado da Epístola. Sobre um fundo azul claro, mas pincelado,
surgem  anjos e festões de flores. No registo inferior, um emblema com as armas de São Domingos e, do lado oposto, a
lápide que assinala a instituição da capela, em 1677, por  António de Freitas da Silva, sua mulher, Jerónima Paz de
Azevedo e descendentes. Do lado da Epístola, abre-se uma porta.

Esta composição de enquadramento dos altares, dividida em três registos, é delimitada por barra de três azulejos onde
figuram volutas e enrolamentos de acanto, por entre os quais surgem leões, meninos sentados, aves, figuras híbridas de
sereias, rostos com coroa de louros, e, nos cantos, concha encimada por acantos e rosto coroado com louros.

As diferenças de técnicas nestas guarnições é muito evidente, principalmente ao nível das figuras híbridas referidas. Nos
anjos que se penduram dos festões também se percebem diferenças, umas vezes revelando muito contorno que, em
outros casos, é diluído.

De ambos os lados dos braços do transepto surgem, agrupados dois a dois, cenas da vida de São Domingos, envoltos por
barras idênticas. De uma forma geral, o azul é escuro e são perceptíveis diferenças entre a pintura dos painéis do lado do
Evangelho em relação ao lado da Epístola. Nos primeiros, o azul é mais denso, o contorno mais vincado e os fundos
profusamente pincelados, sem ordem aparente, tal com as rochas, ainda que, neste caso, as pinceladas acompanhem as 
formas. Observam-se muitos borrões ou pinceladas pingadas. As arquitecturas estão rigorosamente desenhadas, e em
determinados panejamentos [01.01.04] é evidente a marcação dos volumes através de aguada destacada por uma linha.
Do lado oposto, impera a pincelada pingada, com pouco contorno e uma pincelada que acompanha os movimentos dos
tecidos, marcada mas suave, com muitas gradações de azul. São evidentes algumas dificuldades na perspectiva do
púlpito, mas a solução de composição para a multidão aglomerada a ouvir São Domingos é muito bem conseguida.
Merecem especial referência os gestos expressivos que caracterizam boa parte dos painéis. Na secção [01.01.04] o
sentido de movimento é muito evidente, com o anjo em primeiro plano bem revelador dessa tendência.

Já na capela-mor, os painéis retratando cenas da vida de São Francisco, que parecem integrar esta mesma campanha,
revelam um recurso ao contorno e a uma pincelada desordenada, consistente com a técnica observada no transepto. As 
barras reduzem-se a enrolamentos de acanto, mas as composições figurativas são destacadas por uma moldura,
interrompida nos centros horizontais por uma cartela em forma de coração.

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0012
R-0048
B-H-R-aa/+-0001

Azeitão - Igreja de São Lourenço, capela-mor
B-H-R-ea/+-0058

Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, capela-mor [dois painéis]
B-H-R-c/+-0013

Estremoz - Igreja de Nossa Senhora da Consolação do antigo Convento de Santo Agostinho

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- BARBOSA, Inácio Vilhena, Monumentos de Portugal, Históricos, Artísticos e Arqueológicos, Lisboa, 1886.
- CAEIRO, Baltazar Matos, Os Conventos de Lisboa, Lisboa, 1989.
- CARDOSO, Maria de Cabedo, “A Igreja de S. Domingos de Benfica”, Renascença, Ano VII, Nº 156, 1937.
- CATURLA, Maria Luisa, “Sobre o Escultor Manuel Pereira”, XVI ème Congrès International d'Histoire de l'Art,
Lisboa, 1951.
- CERQUEIRA, Cruz, “As Imagens e os Painéis de São Domingos de Benfica”, Olisipo, Ano IX, Nos. 35 e 36, 1946. 
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século 
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, transepto e capela-mor

1989, pp. 79-81.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986]. 
- PEREIRA, Luis Gonzaga,  Monumentos Sacros de Lisboa em 1833, Lisboa, 1927.
- PROENÇA, Pe. Álvaro, B enfica Através dos Tempos , Lisboa, 1964.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SOUSA, Fr. Luis de, ENCARNAÇÃO, Fr. António da, SANTA CATARINA, Fr. Lucas de, História de São
Domingos, Porto, 1977.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242.
- VALDECEBRO, Andrés Ferrer de, Historia de la Vida del Venerable Padre Maestro Fr. Juan de Vasconcellos,
Madrid, 1668.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos, “Convento de São Domingos de Benfica / Igreja de São Domingos de Benfica”, n.º
IPA PT031106390046, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património 
Arquitectónico [IPA], 1993. URL: www.monumentos.pt, consultado em Novembro de 2008.
- VITERBO, Sousa, Notícia de alguns pintores portugueses e de outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte 
em Portugal, Lisboa, Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1903.
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, transepto e capela-mor

Fotografias

01.01 - Transepto do lado do Evangelho 01.01.01 - Cartela inferior

01.01.01 - Painéis com grinaldas de flores 01.01.02 - Encontro de São Domingos e São Francisco

01.01.04 - O milagre da refeição dos frades dominicanos no 
convento de S. Sixto, em Roma

01.01.05 - São Domingos sustentanto a basílica de São João de
Latrão, segundo o sonho do papa Inocêncio III
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Lisboa - Igreja do Convento de São Domingos de Benfica, transepto e capela-mor

Fotografias

01.02.02 - Sermão de São Domingos 01.02.05 - Morte de São Domingos

02.01 - Lado do Evangelho 02.01.02 - Êxtase de São Francisco de Assis

02.01.03 - Cena intermédia

02.02.02 - Aparição da Virgem a São Domingos
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Lisboa - Igreja do Loreto, sacristia

Datação

1704
[Documentada - MECO, 1984, p. 55]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura mais dinâmica]

António Pereira [MECO, 1980, p. 90 altera a atribuição a Barco; IDEM, 1981, p. 42 emenda a atribuição a Gabriel del
Barco e passa para António Pereira; IDEM, 1989 [1985], p. 49;  IDEM, 1984, p. 55; IDEM, 1989, p. 349, IDEM, 1993,
p. 219; IDEM, 2009, p. 127]

1676 - Assentamento dos azulejos da zona do lavabo, na sacristia

1518 - Início dos contactos para a fundação de uma igreja da comunidade italiana residente em Lisboa
1522 - Abertura ao culto da igreja de Nossa Senhora do Loreto, fundada e edificada a expensas da comunidade italiana
[o templo ficava sob a directa protecção do sumo pontífice e agregado à basilica de S. João de Latrão]
1530 - Aquisição de terrenos para a ampliação do edifício
1551 - A igreja torna-se sede paroquial
1557 - Obras de ampliação
1627 - Pavimento em mármores polícromos, segundo desenho de Pedro Nunes Tinoco
1651, 29 de Março - Incêndio destruiu a igreja
1669-1676 - Construção do retábulo-mor e altares laterais com mármores e esculturas vindas de Génova (VALE, 2004,
p. 139)
1676 - Sagração da igreja, cujo traçado arquitectónico era da autoria do Arq. Marcos de Magalhães
1679-1684 - Esculturas do apostolado e dois evangelistas para a nave (VALE, 2004, p. 139)
1703-1706 - Construção da sacristia
1730 - Execução de um órgão em Roma, por Filipe Testa, com 14 registos
1755 - Igreja muito danificada pelo incêndio que se seguiu ao Terramoto, salvando-se apenas a sacristia
1785 - Abertura da igreja após nova resconstrução sob projecto de Joaquim António dos Reis Zuzarte, depois 
substituido na direcção das obras por José da Costa e Silva. Capela-mor desenhada por  Manuel Caetano de Sousa
1860 - Construção da esc
adaria

António Pereira [SERRAO, 2001, p. 128; IDEM, 2003, p. 211]
Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 66 atribui o rodapé e parte dos painéis superiores, realizados em parceria]

1703-1706 - Deverá corresponder às obras da sacristia

1704 - Tecto de Machado Sapeiro (SERRÃO, 2003, p. 211)
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Lisboa - Igreja do Loreto, sacristia

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A parede fundeira da sacristia encontra-se revestida com dois painéis de azulejo representando paisagens, a da esquerda
com uma ponte e a da direita com uma fortificação. São envoltos por barra de enrolamentos de acanto com cartela
elíptica nos cantos. Inferiormente, o rodapé é seccionado por círculos separados por festões verticais de flores e frutos,
presos por argola. Aqueles, inscrevem meninos a brincar ou a jogar.

É possível que, originalmente, ambos os painéis constituíssem um único que ocupava a parede na sua totalidade, mas a
abertura da porta veio interromper a sequência de leitura e fragmentar o revestimento cerâmico, tornando quase
impossível identificar o episódio aqui representado. Esta ideia é corroborada pela inexistência de barras verticais junto a
este vão. Desconhece-se, do mesmo modo, qual teria sido o alcance desta campanha decorativa, pois na restante sacristia
apenas se observam barras de pequenas dimensões, por entre o mobiliário aí existente.

A pintura revela um desenho muito sumário das figuras, apenas apontadas e sem pormenores, quase a recordar uma
aguarela pela pincelada rápida e muito diluída. As sombras são definidas pelo cruzamento de pinceladas observando-se,
ainda, muita tinta escorrida, criando efeitos mais dinâmicos. Os edifícios são apenas esboçados e a perspectiva é
bastante deficiente.

Quando aos rodapés, os fundos são muito escuros e executados com pinceladas sobrepostas. O contorno é evidente, mas
utilizado a par de pinceladas paralelas muito reduzidas com aguada, criando zonas de transição de luz muito bruscas.

Catalogação das guarnições
B-VH-R-ea/+-0015

Estremoz - Igreja de Nossa Senhora da Consolação do antigo Convento de Santo Agostinho
R-0049

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Rodapés com reservas circulares
- Faro - Sé, capela de Nossa Senhora do Rosário  > Rodapés com reservas circulares

Encomenda
No livro de despesas de 1703-1704 encontra-se um registo de pagamento de trinta e seis mil e quinhentos réis “Pello
azolejo q se pos na sanchristia e en hu almario (...) [na] semana de 25 de Agosto até 30”, de 1704. Este documento é
referido por MECO, 1986, p. 55.

Bibliografia específica
- ALBINI, Giuliana, “Para uma História dos Italianos em Portugal: o Arquivo de Nossa Senhora do Loreto”, Estudos
Italianos em Portugal, nº 43 - 44, Lisboa, Instituto Italiano de Cultura em Portugal, 1980 – 1981, pp. 239-250.
- ARQUIVO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO LORETO, Caixa II, Doc. 3, 17º; Caixa VII, Doc. 7; Caixa XI, 
Doc. 7.2 e Doc. 32
- ATAÍDE, M. Maia, MECO, José, A Igreja de Nossa Senhora do Loreto, Lisboa, 1986.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 

Iconografia
01 Lado esquerdo da porta
  01.01 Rodapé de meninos inscritos em círculos, a jogar: pau, corneta e argolinhas
  01.02 Paisagem com ponte
02 Lado direito da porta
  02.01 Rodapé de meninos inscritos em círculos, a jogar: berlinde, bolas de sabão, uma chave [?]
  02.02 Paisagem com castelo
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- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte , Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; COREIA, Paula, “Igreja de Nossa Senhora do Loreto”, n.º IPA PT031106270325, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1995/2004.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2008.
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Fotografias

01.01 - Rodapé de meninos inscritos em círculos, a jogar: pau, 
corneta e argolinhas

01.01 - Rodapé de meninos inscritos em círculos, a jogar: pau,
corneta e argolinhas, pormenor

01.02 - Paisagem com ponte 02.02 - Paisagem com castelo
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Lisboa - Igreja do Loreto, sacristia, lavabo

Datação

1676
[Assentamento dos azulejos da zona do lavabo, na sacristia - documentado] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

Documentado
Azulejador Luís Alves

António Pereira [MECO, 1981, p. 42]

1676 - Assentamento dos azulejos da zona do lavabo, na sacristia

1518 - Início dos contactos para a fundação de uma igreja da comunidade italiana residente em Lisboa
1522 - Abertura ao culto da igreja de Nossa Senhora do Loreto, fundada e edificada a expensas da comunidade italiana
[o templo ficava sob a directa protecção do sumo pontífice e agregado à basilica de S. João de Latrão]
1530 - Aquisição de terrenos para a ampliação do edifício
1551 - A igreja torna-se sede paroquial
1573 - Obras por Filippo Terzi (?) (ALBINI, 1980-81, p. 244)
1577 - Obras de ampliação
1627 - Pavimento em mármores policromos, segundo desenho de Pedro Nunes Tinoco
1651, 20 de Março - Incêndio destruiu a igreja
1669-1676 - Construção do retábulo-mor e altares laterais com mármores e esculturas vindas de Génova (VALE, 2004,
p. 139)
1676 - Sagração da igreja, cujo traçado arquitectónico era da autoria do Arq. Marcos de Magalhães
1676 - Assentamento dos azulejos da zona do lavabo, na sacristia
1679-1684 - Esculturas do apostolado e dois evangelistas para a nave (VALE, 2004, p. 139)
1703-1706 - Construção da sacristia
1730 - Execução de um órgão em Roma, por Filipe Testa, com 14 registos
1755 - Igreja muito danificada pelo incêndio que se seguiu ao Terramoto, salvando-se apenas a sacristia
1785 - Abertura da igreja após nova resconstrução sob projecto de Joaquim António dos Reis Zuzarte, depois 
substituido na direcção das obras por José da Costa e Silva. Capela-mor desenhada por  Manuel Caetano de Sousa
1869 - Construção da escadaria

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 85, refere tratar-se de um exemplo que indicia a individualização de Barco, a par 
de um seu colaborador]), IDEM, 1979 b), p. 66, referindo ser uma parceria com outro pintor]
Gabriel del Barco [MECO, 1981, p. 42 emenda e passa para António Pereira, mas não se percebe se os policromos
também]

1703-1706 - Construção da sacristia
1704 - Colocação dos azulejos da sacristia
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O lavabo da sacristia da Igreja do Loreto apresenta um interessante revestimento azulejar policromo, que envolve o
lavabo, mas que se estende, também, à entrada do espaço onde o mesmo se encontra, configurando dois painéis com um
atlante e uma cariátide, a três quartos, unidos por uma base comum e pelo vaso de frutos que ambos seguram sobre a
cabeça, do qual pendem festões. A cercadura é comum ao painel de maiores dimensões aplicado atrás do lavabo. Trata- 
se de um motivo de óvulos alongados, tipo C-123.

Os três panos do lavabo apresentam uma composição única, onde se observam, em espelho, dois meninos de cada lado,
sentados ou ajoelhados, a pescar junto a um curso de água, mas cuja linha da cana é oculta pelo lavabo. Em primeiro 
plano surgem alguns peixes, um animal estranho e uma ave com uma minhoca no bico. No céu é visível outra ave
semelhante.

No silhar inferior, uma pilastra com remate em rosto alado, suporta o entablamento que une as extremidades do painel.
Ao centro, um festão tem início junto a uma ave que segura no bico uma fitas daquele.

Apesar da policromia que ressalta do conjunto, o contorno a roxo é muito vincado. A mancha da pintura, mas uniforme,
é suavizada pelas linhas paralelas, também em roxo, que marcam as sombras e os volumes, particularmente visíveis nos
painéis da entrada.

De acordo com José Meco (1979 a), p. 85), este conjunto revela uma boa integração no espaço, diferente dos registos
devocionais inscritos em padrões. Por outro lado, também a pintura manifesta “(...) outra dimensão pela sensação de
volume que os ornatos tentam transmitir (...)” (IDEM, p. 86).

Muito embora alguns investigadores tenham aproximado estes painéis de representações dos jardins do Palácio 
Fronteira (VALE; GOMES; CORREIA, 1005/2004), a verdade é que a pintura destes últimos é muito mais rude e com
um traço de contorno a manganés mais grosso que se afasta da elegância do desenho do lavabo do Loreto.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Igreja da Madre de Deus, parte do rodapé > Rodapé inspirado no de produção holandesa da Madre de Deus 
[MECO, 1979 b), p. 66]
- Lisboa - Painel de azulejos representando o Cortejo de Neptuno e Anfitrite [MNAz, inv. 141] e Galatea e Sileno
[MNAz, inv.515] - [proveniente do Instituto de Odivelas] > MECO, 1979 a), p. 85, refere tratar-se de um dos dois 
exemplos exemplo que indiciam a individualização da pintura de Gabriel del Barco, a par de um seu colaborador

Encomenda
No Arquivo da Igreja de Nossa Senhora do Loreto (Caixa II, Doc. 3, 17º; Caixa VII, Doc. 7; Caixa XI, Doc. 7.2 e Doc.
32) encontram-se livros de receita e despesa que documentam a obra de azulejo do lavabo. Registam-se vários 
pagamentos a Luís Alves (um mestre ladrilhador que trabalhava noutras obras de azulejo da igreja como uma casa
grande cita na Rua Direita),por “conta do azulejo da via sacra” [29 de Setembro de 1676] [fl. 37] e do lavabo “pagos ao 
mestre Luís Alves ladrilhador do azulejo da via sacra e lavatório que tudo se ajustou em quarenta e quatro mil reis” [3 
de Outubro de 1676] [fl. 37]. Uma vez que o montante se encontra junto com os azulejos da Via Sacra que não
conhecemos  é impossível perceber quanto teriam custado exactamente os painéis do lavabo. Interessante é notar que
numa outra entrada [fl. 39] surge, no meio do pagamento a pintores como Marcos da Cruz, uma referência ao
pagamento de “1 reis dos padronios do azulejo do lavatório”, deduzindo-se desta frase que poderiam ter sido os pintores 
a óleo a dar aos de azulejo o desenho ou a composição dos painéis do lavabo (FLOR, 2001, p. 300).

Iconografia
01 Meninos a pescar
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Lisboa - Igreja do Loreto, sacristia, lavabo

Bibliografia específica
- ALBINI, Giuliana, “Para uma História dos Italianos em Portugal: o Arquivo de Nossa Senhora do Loreto”, Estudos
Italianos em Portugal, nº 43 - 44, Lisboa, Instituto Italiano de Cultura em Portugal, 1980 – 1981, pp. 239-250.
- ATAÍDE, M. Maia, MECO, José, A Igreja de Nossa Senhora do Loreto, Lisboa, 1986.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 7, Maio de 1981, pp. 41-50.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986]. 
- Susana Varela FLOR, “As relações artísticas entre pintores a óleo e de azulejo perspectivados a partir da oficina de 
Marcos da Cruz (a. 1637-1683)”, Artis – Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, n.º 9
-10, Lisboa, 2010/2011, pp. 291-307.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; COREIA, Paula, “Igreja de Nossa Senhora do Loreto”, n.º IPA PT031106270325, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1995/2004.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2008.
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Lisboa - Igreja do Loreto, sacristia, lavabo

Fotografias

1 - Perspectiva geral do painel que envolve o lavabo 2 - Lado esquerdo

3 - Pormenor da entrada
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Lisboa - Igreja dos Terceiros de Jesus, átrio

Datação

1672-1673
[Documentado, mas não é certo que os azulejos mencionados como da capela sejam estes]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O átrio de acesso à Igreja dos Terceiros de Jesus apresenta um revestimento azulejar que serve de espaldar ao banco
corrido que ocupa todos os panos murários. Por baixo, os azulejos são de padrão e, no espaldar, apresentam motivos
figurativos envoltos por cercadura de enrolamentos de acanto. Esta foi cuidadosamente aplicada, respeitando o desenho
dos degraus do corredor de acesso à igreja [foto do painel 03].

Os temas representados ilustram cenas do quotidiano, com nobres a conversar, cenas de caça, fontes, pastores, homens a 
pescar ou mulheres a lavar roupa.

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura muito sumária]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 86, questiona a enventual participação de Barco]

1673-1674 - Pinturas de Marcos da Cruz

1640, 25 de Julho - Assembleia Geral em que se decide iniciar a construção de uma capela autónoma da Igreja de Jesus,
da Ordem Regular, pelos irmãos da Ordem Secular. Para tal os primeiros ofereceram a “igreja velha”
1696 - O hospital primitivo encontra-se finalizado
1703 - Abertura oficial do hospital depois de resolvidas as questões com Aires de Saldanha, proprietário do palácio
fronteiro
1755 - Terramoto causou muitos estragos, em particular no tecto da capela e na Casa do Despacho

1708 - Pintura de Bento Coelho retratando São Francisco de Assis para a Sala do Despacho e terminada por Manuel da
Paz e Silva
Século XVIII - Retábulo-mor executado por Pedro Alexandrino
Século XVIII, segunda metade - Reconstrução da capela com estuques de João Grossi

Iconografia
01 Painel com uma escadaria, cavaleiros, uma perseguição a um veado
02 Painel com uma casa nobre, uma fonte e uma dama com espingarda
03 Menino a brincar
04 Painel com paisagem onde se observa uma ponte, uma vila, mulheres a lavar roupa e caçadores
05 Painel com uma caça às aves
06 Painel com um homem e um cão
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Lisboa - Igreja dos Terceiros de Jesus, átrio

A pintura é muito sumária, apenas com um traço definido e uma aguada leve, mas as figurações denunciam vários
problemas de perspectiva e de sugestão de volumes. A única excepção é o painel com a representação do menino a
brincar [03], com uma delicadeza e volumes muito superiores.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0076
B-VH-R-ea/+-0024

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho > Senhoras com espingarda [052] - [02]
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça] > Senhoras com espingarda [02.01.01] - [02]

Encomenda
Na documentação que se conserva no Arquivo da Ordem Terceira foi possível localizar várias entradas referentes ao 
assentamento de azulejos, entre os anos de 1672 e 1673, mas não é certo que se tratem dos azulejos deste espaço pois
apenas é referido que os pagamentos são “por conta da obra que vai fazendo na nossa capela” ou “a conta da obra que
fez na capela” ou ainda “do azulejo que assentou na nossa capela”. Não se conhecem azulejos desta época na capela,
que podem ter sido destruídos pelo Terramoto e substituídos pelo que ainda hoje lá se encontram, datáveis de meados da 
centúria de Setentos. Em todo o caso, a pintura dos painéis do átrio é coincidente com as datações destes documentos.

Os pagamentos foram efectuados ao mestre ladrilhador André Alvares que trabalhava para a Ordem pelo menos desde
1670, ano em que surge a ladrilhar duas casas que lhe pertenciam [fl. 51]. Os pagamentos, de montantes variáveis, eram 
efectuados ao mês [5 de Junho de 1672, 25 de Setembro de 1672, 13 de Outubro de 1672, 20 de Outubro de 1672, 6 de 
Janeiro de 1673 e 5 de Fevereiro de 1673], devendo totalizar cento e oitenta e sete mil e duzentos e quarenta reis [187
$250 rs] [Arquivo da Ordem Terceira [Convento de Jesus], Livro de despesa geral da Ordem 1673-1693].

Bibliografia específica
- CORTESÃO, Luísa; SILVEIRA, Ângelo; VALE, Teresa; GOMES, Carlos; ELIAS, Margarida, “Convento de Nossa 
Senhora de Jesus da Ordem Terceira de São Francisco / Academia das Ciências de Lisboa”, n.º IPA PT031106220314,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA],
1994/1995/2011. URL: www.monumentos.pt, consultado em Maio de 2009.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
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Lisboa - Igreja dos Terceiros de Jesus, átrio

Fotografias

01 - Caçada
01 - Cavaleiros

01 - Escadaria
02 - Dama com espingarda

02 - Fonte 03 - menino a brincar
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Lisboa - Igreja dos Terceiros de Jesus, átrio

Fotografias

04 - Mulheres a lavar roupa

04 - Ponte

05 - Caça a aves
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Lisboa - Igreja dos Terceiros de Jesus, átrio

Fontes gráficas

L’Europe. N. Arnoult fecit.A Paris chez N. Arnoult rue de la 
Fromagerie a l'Image St Claude aux Halles. Avec Pri. du Roy
[British Museum website]

02 - Dama com espingarda
Gravura de Nicolas Arnoult
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Lisboa - Jardim Zoológico

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Durante os trabalhos para a construção do Jardim Zoológico, Raul Lino colocou numa pérgola alguns azulejos de
proveniência desconhecida. José Meco (1981, p. 81) refere a data de 1941.

As guarnições não são as originais.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [bloco contorno e aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989 [9183], p. 50; IDEM, 1993, p. 224]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 250]
Desconhecido [SIMÕES, 1979, p. 250, alguns dos painéis]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 250, cercaduras dos painéis na piscina]
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Lisboa - Jardim Zoológico

Iconografia
00
  00.01

01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06

Metamorfoses de Ovídio
Iconografias várias: zonas com balaústres e vasos floridos e outras zonas com paisagens
reduzidas ou troncos de árvores; sobre as portas laterais, uma figura de homem e outra de
mulher; à entrada, bancos revestidos por azulejo de padrão e painéis figurativos em cada um dos 
lados do banco e na parede fundeira. 
Exterior
Rapto de Helena
Mulher perante um rei
Rapto de Europa
Rei numa tenda
Rapto de Prosepina por Plutão - são dois painéis divididos
Interior
Família sentada à mesa
Casal com fonte entre si
Mulher na fonte
Fonte com duas mulheres
Fonte com casal e homem
Fonte e casal

 768



Lisboa - Jardim Zoológico

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
No Jardim Zoológico de Lisboa encontram-se dois conjuntos de azulejos, atribuídos a António de Oliveira Bernardes,
cuja proveniência se desconhece. No exterior, ou seja, na pérgola, os temas são mitológicos, enquanto no interior, junto
à piscina, se observa um conjunto de representações que, com excepção de uma [02.01], são dominadas pela presença de
uma fonte, em torno da qual surgem figuras da nobreza ou não.

O desconhecimento do local original, e da sua articulação com o espaço para o qual estes painéis foram pensados,
impede uma leitura correcta do programa iconográfico. Regista-se a separação de um painel, que foi dividido em dois
[01.05] para melhor se adequar ao novo espaço disponível, sendo que este se destaca claramente dos restantes, podendo
ter sido oriundo de outro local ou de uma campanha certamente posterior à dos restantes azulejos.

Nos painéis do exterior, observa-se uma barra de enrolamentos de acanto nos azulejos aplicados superiormente, mas nos
que revestem as cantoneiras, as guarnições originais foram substituídas por uma cercadura de elementos vegetalistas.
Com excepção do Rapto de Prosepina, já mencionado, os restantes são bastante coerentes, revelando o recurso a uma 
pincelada em mancha, com pouco desenho, numa pintura muito manchada, pingada e de pinceladas aplicadas de forma
muitíssimo rápida e vigorosa. Apenas num dos painéis é visível um uso mais insistente da linha de contorno com
aguadas na figura do rei [01.04], sendo que o painel [01.03] revela uma maior variação de azuis, mas um recurso ao
traço, apesar das muitas pinceladas pingadas. 

No interior, regista-se uma maior coerência ao nível do tratamento das figuras, a que acrescem os fundos muito
pincelados e pingados. Esta consistência técnica está presente também ao nível das barras, muito embora algumas
revelem um maior recurso à linha e a pinceladas paralelas, bem organizadas.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0060
B-V-R-ea/+-0019

Lisboa - Convento das Trinas do Rato, painel no muro do pátio
B-V-R-aa/+-0013
B-V-R-ea/+-0022
B-V-R-aa/+-0014
B-H-R-aa/+-0014

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre > Rapto de Europa [02.01.08] -
[01.03]
- Lisboa - Palácio Centeno > Rapto de Europa [03.04] - [01.03]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das Metamorfoses] > Rapto de Europa
[06.05] - [01.03]
- Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala da Mitologia > Rapto de Europa [01] - [01.03]
- Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio] [NÃO VISITADA] > Rapto de
Europa [01.03] - [01.03]

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “As Metamorfoses de Ovídio na azulejaria barroca portuguesa”, Ovídio: exílio e
poesia, Actas do Colóquio no bimilenário da “relegatio”, Lisboa, Centro de Estudos Clássicos, 2008, pp. 127-158.
- CORREIA, Ana Paula, “Palácios, Azulejos e Metamorfoses”, Oceanos, Lisboa, CNPDP, n.º 36 / 37, Out. 1998 /
Março 1999, p. 179-210.
- MECO, José, “Há que preservar os azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, n.º 29, Lisboa, Publ.
Projornal, Março de 1981, pp. 75-84.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.

769



Lisboa - Jardim Zoológico

Fotografias

00 - Vista geral de parte da pérgola 01.01 - Pormenor do Rapto de Helena

01.02 - Mulher perante rei 02.01 - Família sentada à mesa

02.02 - Casal com fonte entre si 02.04 - Pormenor de fonte
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Lisboa - Jardim Zoológico

Fontes gráficas

N.º 170 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

01.01 - Rapto de Helena
Gravura de Jean Lepautre  [CORREIA, 1998-1999, p. 195]

N.º 154 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

01.03 - Rapto de Europa
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 1998-1999, p. 195]
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Lisboa - Jardim Zoológico, piscina

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Azulejos colocados talvez por Raul Lino, mas em péssimo estado de conservação.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O estado de conservação dos dois painéis que se encontram na parede de topo da piscina do Jardim Zoológico de
Lisboa, com uma grande área de falhas de vidrado, dificulta a própria identificação dos temas representados. Do lado
esquerdo distingue-se um carro puxado por aves, transportando uma figura feminina com coroa de louros, enquanto ao
lado se observa um militar. Do lado oposto, apenas se distingue um javali com uma mulher, aparentemente anã, em 
cima.

Ambos são envoltos por barras profundamente elaboradas, com enrolamentos de acanto e anjos nas horizontais, e uma
figura híbrida, de bigode, na zona inferior da barra vertical, apoiada sobre uma voluta. Na zona superior, um homem de
barba encontra-se sentado, adaptando o seu corpo nu às formas do acanto e ao espaço disponível.

A pintura privilegia o desenho fino e cuidado, com panejamentos muito vincados e pincelada espontânea, nem sempre
ordenada e muitas vezes pingada.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0019
B-H-R-ea/+-0061

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor António Pereira

António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 128]
Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 107]

Iconografia
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Lisboa - Jardim Zoológico, piscina

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa. 
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte , Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Jardim Zoológico, piscina

Fotografias
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Lisboa - MNAz, Sala D. Manuel, painéis provenientes do antigo Convento de Santa 
Ana

Datação

1720, c. de
[MECO, 1980, p. 144]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
TELLES, 1896, p. 238 refere os painéis que vieram do Convento de Sant’Anna “e que ainda não estão collocados”. Os
únicos a azul e branco são os n.ºs 9, 10 e 11, mas cujos temas não correspondem aos que hoje se observam aplicados na
Sala dita de D. Manuel. Em todo o caso, os azulejos vindos de Santa Ana foram, no total, 72 905.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo são oriundos da Igreja do Convento de Sant’Ana, em Lisboa. Alguns devem ter sido restaurados e
refeitos ainda no século XVIII, após o Terramoto, pois o templo ficou muito danificado (MECO, 1980, p. 141). Mais
tarde, com a transferência para o MNAz, apenas um painel foi aplicado completo, na parede mais extensa da Sala dita de
D. Manuel. Os restantes foram cortados para melhor se adaptarem  aos espaços disponíveis. Utilizada como sala de
reservas durante largos anos, este espaço está actualmente a ser desocupado com o objectivo de devolver aos visitantes
este magnifíco conjunto azulejar, devidamente recuperado.

Há dois painéis particularmente relevantes e que não devem ter sido objecto de grandes alterações. Ambos assentam
sobre um rodapé com balaustrada, vislumbrando-se folhagem atrás e, à frente, meninos a segurar festões de flores e
frutos, apoiados em volutas. Ao centro, observa-se uma cartela elíptica ladeada por figuras masculinas e encimada por
aves, projectada para a frente. Lateralmente, surge um plinto que se desdobra em três, revelando grande profundidade e
ligando-se à zona superior dos balaustres, uma espécie de corrimão ou boca de cena. As barras laterais, internamente 
recortadas, assentam sobre estes plintos e projectam volutas e anjos, assim como uma Virtude pisando um Vício. Na
barra superior, também recortada, surgem mais volutas, festões, figuras infantis aladas e anjos, os do centro ladeando e
sugurando uma cartela com o brasão inscrevendo símbolo de São Francisco. A dinâmica desta guarnição cria diferentes

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Desconhecido [SIMÕES, 1979, p. 24 e 209, mas liga a Gabriel del Barco embora reconheça um desenhador de maiores
recursos]

1725, c. de
[MECO, 2007, p. 108]

Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 141; IDEM, 1989 [9183], p. 50; IDEM, 1989, p. 437; IDEM, 1993, p. 221; IDEM,
2007, p. 108; IDEM, 2009, p. 128;  IDEM, 2010, p. 241]
Manuel dos Santos [SERRÃO, 2003, p. 212]

Iconografia
01 São Francisco abraçando Cristo Crucificado
02 Figura masculina acorrentada
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Lisboa - MNAz, Sala D. Manuel, painéis provenientes do antigo Convento de Santa 
Ana

planos iludindo o observador e criando uma espacialidade muito barroca.

As figurações denunciam um tratamento transparente muito característico de Manuel dos Santos, tal como as árvores
encaracoladas, as arquitecturas e as paisagens, em planos sucessivamente mais ténues, e o cariz miniaturista das figuras
de dimensões reduzidas. A linha de contorno, apesar de suave e fina, torna-se mais grossa devido à escala dos painéis, e
os volumes são assinalados por pinceladas contidas mas marcadas e grossas. Observa-se, ainda, uma continuidade entre
guarnição e as cenas figurativas.

Catalogação das guarnições
B-H-RC-aa/+-0014

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “A Azulejaria no Mosteiro de São Vicente de Fora”, Mosteiro de São Vicente de Fora Arte e História,
Lisboa, Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 2010, pp. 235-259.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Convento da Madre de Deus (Museu Nacional do Azulejo)”, Monumentos e Edifícios Notáveis do
Distrito de Lisboa, tomoV, Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa / Livros Horizonte, 2007, pp. 100-111.
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TELLES, Liberato, Duas palavras sobre pavimentos, Lisboa, Typ. da Companhia Nacional Editora, 1896.
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Lisboa - MNAz, Sala D. Manuel, painéis provenientes do antigo Convento de Santa 
Ana
Fotografias

01 - São Francisco abraçando Cristo Crucificado
01 - São Francisco abraçando Cristo Crucificado, pormenor

01 - São Francisco abraçando Cristo Crucificado, pormenor da
guarnição

01 - São Francisco abraçando Cristo Crucificado, pormenor da
guarnição

01 - São Francisco abraçando Cristo Crucificado, pormenor da
paisagem 02 - Figura masculina acorrentada
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Lisboa - Mosteiro de Santa Maria de Belém, dormitórios, cela do Prior-Geral do
Mosteiro Frei Carlos de São Francisco [desaparecida]

Datação

1691-03-09
[Data do contrato] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Características Particulares

Encomenda
O documento referente a esta obra, escrito pelo próprio Gabriel del Barco, e com data de 19 de Março de 1697, refere
que o pintor se comprometeu com o Reitor Frei Carlos de São Francisco, a realizar os azulejos para a cela dos priores 
gerais do convento e a tê-los prontos em meados do mês de Abril. Segue-se uma espécie de mapa das contas que a 
seguir reproduzimos, e onde se pode ver uma rúbrica referente ao eventual desenho da obra:

Gastos da cella
De forrar portas e carpinteiros-----  46 $000
Das cadeiras ----- 12$000
ferros para a janela chaves e / fechaduras e branc[…] 8$300
almarios -----6$000
mãos dos oficiais----- 3$000
contadores----- 6$000
dezinhar tudo----- 14$200
hua barca zolejo-----  12$000 
de azolejar e ladrilhar e […] tijolo e zolejo----- 9$990
[…] empolhar branquear e caiar -----3$000
Tijolo----- 4$000
Vidracos----- 3$000
Pregos----- 2$000
--------------------------------------------------------------------

Documentada [MECO, 1992, pp. 118-119]
Pintor Gabriel del Barco

Iconografia
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Lisboa - Mosteiro de Santa Maria de Belém, dormitórios, cela do Prior-Geral do
Mosteiro Frei Carlos de São Francisco [desaparecida]

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

129$490

Deo acomonidade
Delimão----- 30$000
mais limão----- 02$400
fr Carlos dos despachos----- 10$000
Das milhas----- 12$000
Da arca […]grão----- 06$000
mais limão----- 08$000
------------------------------------------------------
68$400

Deo mais a comonidade
os pregos----- 2$000
o tijolo----- 4$000
o bojo do zolejo----- 12$000
---------------------------------------------
18$000

Deo mais alguns carretos que / não vão lançados nesta despeza e comer aos oficiais
68$4000
18$000
86$400

Bibliografia específica
- MECO, José, “A azulejaria e a cerâmica escultórica nos Jerónimos”, Jerónimos 4 séculos de pintura, vol. I, Lisboa, 
MC/IPPAR, 1992, pp. 108-123.
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre

Datação

1685, c. de
[MECO,1979 b), p. 62]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 86; IDEM, 1979 b), p. 62, obra oficinal com provável participação de Barco,
apenas ao nível das cercaduras]

1147 - Fundação por D. Afonso Henriques
1582 - Reconstrução do edifício segundo projecto de Filippo Terzi que teve a participação de Herrera, Leonardo
Torriano, Baltazar Alvares, Pedro Nunes Tinoco e João Nunes Tinoco
1629 - Celebração da primeira missa na igreja

Mestre P.M.P. [MECO, 1979 b), p. 62]
Obra oficinal [MECO, 2010, p. 239]
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02

  01.02
    01.02.01
    01.02.02
02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
    02.01.04
    02.01.05
    02.01.06
    02.01.07
    02.01.08
    02.01.09
    02.01.10
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03
    02.02.04
    02.02.05
    02.02.06
    02.02.07
    02.02.08
    02.02.09
03
  03.01
    03.01.01
    03.01.02
    03.01.03
  03.02
    03.02.01
    03.02.02
    03.02.03

Patamar inferior
Lado esquerdo
Figura feminina com rebanho e eremita ao fundo a rezar
Figura feminina sentada, com lança, anjos com atributos (uvas, asa, tridente), e família a tomar 
banho
Lado direito
Caçada
Caçada com muitos animais e homem a cavalo empunhando espada
Escadaria
Lado esquerdo
Cego com sanfona
Jovem coroada de flores que segura palma
Neptuno e Anfitrite
Rapaz soprando trompa
Dois cavaleiros
Eremitão apontando para o céu
Jovem com pássaro e leão
Rapto de Europa
Paisagem
Mulher de mãos postas [restauro]
Lado direito
Leão
Homem com ave
Caçadores com negaças
Luta entre músicos
Homem com pequena harpa
Acis e Galateia
Eremitão a rezar
Animais entre os quais ovelha semi-tosquiada
Bispo
Patamar superior
Lado esquerdo
Leão e gato
Figuras a tocar violoncelo e harpa
Paisagem com cão e pavão
Lado direito
Cego e moço
Caça
Paisagem com eremita a escrever
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A escadaria dos Cardeais, no Convento de São Vicente de Fora, é composta por um patamar inferior aberto por portas e
janelas, uma escadaria recta com início num arco de volta perfeita com janelas de ambos os lados, e longo patamar
superior com imponente portal. Os panos murários que acompanham esta estrutura são parcialmente revestidos por
painéis de azulejo azuis e brancos. Integram-se na arquitectura através de uma barra com a representação de uma
sucessão de festões presos por fita a um mascarão. Nas barras verticais, um menino sentado em baixo define o canto 
segurando, com uma das mãos, os enrolamentos vegetalistas que se prolongam até ao festão deixado cair por outro
menino, no canto superior, e preso na boca de um mascarão de perfil.

As representações são muito diversas e pouco consistentes entre si. Algumas são muito curiosas pela singularidade, 
outras pela inserção das temáticas em cenários absolutamente descontextualizados. No primeiro caso podemos apontar 
uma aranha [01.02.01]; a figura de um cavaleiro muito ténue, que mais parece um arrependimento do pintor, que
desistiu de fazer figurar o cavaleiro para o fazer aparecer mais à frente, do que uma figuração concreta (aliás, a presença
da árvore é disso prova) [03.02.02]; uma ovelha semi-tosquiada [02.02.08]; e uma figura masculina em total 
desequilíbrio [02.02.02].

No segundo apontam-se, essencialmente, representações de cenas mitológicas em contexto “rural”. No rapto de Europa
observa-se apenas a figura de Europa e do touro [02.01.08], em Neptuno e Anfitrite  a referência marítima desapareceu
para dar lugar a uma paisagem e a um carro puxado por cavalos a pisar o solo [02.01.03], tal como em Acis e Galateia,
onde um homem, mais atrás, quase esbarra no carro porque olha para a discussão entre os músicos [02.02.06]. É verdade
que tal mostra alguma relação entre as cenas representadas, ao mesmo tempo que revela a capacidade de adaptação dos
pintores que também pode ser interpretada, segundo Ana Paula Correia como um bom exemplo de falta de nexo entre
cenas representadas e as gravuras que as inspiraram. Tal facto poderá ser justificado pela necessidade de um eventual
tratamento das imagens para serem colocadas em ambiente religioso?

A pintura revela diferenças claras entre si, parecendo evidente a colaboração de vários pintores com formas de trabalhar
muito distintas. Observa-se o recurso ao contorno, com pinceladas marcadas e paralelas, a par de outras mais manchadas
e nervosas. Há figuras muito bem modeladas, com um desenho linear, mas suave e de pinceladas aguadas. Outras são
definidas por pinceladas duras, muito decididas, com várias gradações. As figuras humanas apresentam problemas de
escala e de desproporção, por exemplo, nas mãos e pés, diferenças que se vão acentuando ou atenuando conforme o
pintor. As mais reduzidas surgem apenas delineadas de forma sumária. A arquitectura é quase sempre linear e pouco
pormenorizada. Os rostos são insípidos revelando dificuldades de caracterização.

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0020
B-H-R-fl/+-0015

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 08 > Acis e Galateia [03] - [02.02.07]; figura feminina [03] - [01.01.02]
- Lisboa - Jardim Zoológico  > Rapto de Europa [01.03] - [02.01.08]
- Lisboa - Painel de azulejos representando o Cortejo de Neptuno e Anfitrite  [MNAz, inv. 141] e Galatea e Sileno
[MNAz, inv.515] - [proveniente do Instituto de Odivelas] > Neptuno e Anfitrite [01] - [02.01.03]
- Lisboa - Palácio Centeno > Rapto de Europa [03.04] - [02.01.08]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das Metamorfoses] > Rapto de Europa
[06.05] - [02.01.08]
- Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala da Mitologia > Rapto de Europa [01] - [02.01.08]
- Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio] [NÃO VISITADA] > Rapto de
Europa [01.03] - [02.01.08]

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “Estampa e azulejo no Palácio Fronteira”, Azulejo, n. 3-7, Lisboa, MNAz, 1995,1999,
pp. 5-22.
- MECO, José, “A Azulejaria no Mosteiro de São Vicente de Fora”, Mosteiro de São Vicente de Fora Arte e História,
Lisboa, Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 2010, pp. 235-259.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre

tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- Memórias históricas e diferentes apontamentos, acerca das antiguidades de Óbidos desde o ano 308 antes de Jesus
Cristo até ao presente, tirados dos historiadores portugueses e espanhóis e manuscritos originais dos arquivos, de que
se faz menção nestes apontamentos  / leitura, apresent. e notas de João Trindade, Óbidos, Imprensa Nacional Casa da 
Moeda,  Câmara Municipal, 1985.
- QUEIRÓS, José, Olarias do Monte Sinay, Lisboa, tip. Castro Irmão, 1913, in Cerâmica Portuguesa e outros estudos,
4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002. 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; MATIAS, Cecília; CORTESÃO, Luísa, act, “Igreja e Mosteiro de São Vicente de 
Fora / Paço Patriarcal de São Vicente”, n.º IPA PT031106510059, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994/1999/2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em
Junho de 2009.
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta do patamar inferior

02 - Planta da escadaria

03 - Planta do patamar superior
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre

Fotografias

00 - Perspectiva geral da escadaria 01.01 - Patamar inferior do lado esquerdo

01.01.02  Figura feminina sentada, com lança, anjos com
atributos (uvas, asa, tridente), e família a tomar banho

02.01 - Escadaria do lado esquerdo

02.01.06 - Eremitão apontando para o céu 02.01.08 - Rapto de Europa
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre

Fotografias

02.01.10 - Mulher de mãos postas [restauro]
02.02.07 - Eremitão a rezar

03.01.02 - Figuras a tocar violoncelo e harpa

03.02.02 - Caça

03.02.03 - Paisagem com eremita a escrever

786



Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre

Fontes gráficas

N.º 1570 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

02.01.03 - Neptuno e Anfitrite
Gravura de Jean le Pautre

Venationes, estampa n.º 73

02.02.03 - Caçadores com negaças
Gravura de Joanne Stradanus [CORREIA, 1995-1999, p. 10-11]

N.º 1541 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

02.02.07 - Acis e Galateia
Gravura de Jean le Pautre
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, Portaria ou antiga Capela do Patriarca

Datação

1710, c. de
[MECO, 1989 [9183], p. 49; IDEM, 1980, p. 124]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Manuel dos Santos [MECO, 1979, p. 117, nota 58; IDEM, 1980, p. 124; IDEM, 1989 [9183], p. 49;  IDEM, 1989, p.
437; IDEM, 1993, p. 221; IDEM, 2009, p. 128; IDEM, 2010, p. 241]

1710 - Pintura do tecto por Vincenzo Bacherelli, certamente com a colaboração de António Serra

1147 - Fundação por D. Afonso Henriques
1582 - Reconstrução do edifício segundo projecto de Filippo Terzi que teve a participação de Herrera, Leonardo
Torriano, Baltazar Alvares, Pedro Nunes Tinoco e João Nunes Tinoco
1629 - Celebração da primeira missa na igreja

Manuel dos Santos [SMITH, 1975, pp. 1-2]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1973]

1796 - Restauro por Manuel da Costa

Iconografia
01 Cónego entrega duas chaves a outro, ajoelhado

NON EST HIC ALIVD NISI DOMVS DEI ET PORTA Cae LI gen. 24 n.º 28 [é Gen. 28, 17]
02 Guerreiro recebido por monges
03 Grupo de religiosos a rezar junto a altar e claustro manuelino com fonte e estátua de Apolo

[talvez Santa Cruz de Coimbra]
04 Tomada de Santarém aos mouros
05 Conquista de Lisboa aos mouros
06 D. Afonso Henriques examina a planta da Igreja de S. Vicente de Fora
07 D João V

Ioan. 5.us / Rex
REDITE ERGO QV& SVNT C&SARIS C&SARI ET QV& SVNT DEI DEO
[sem referência bíblica - Mt. 22, 21]

08 D. Pedro II
Petrus. 2 us / Rex.
DILECTVS DEO ET HOMINIBUS eccl: 45 n.º1

09 D. João IV
Ioan. 4.us / Rex.
HaeC Rae QVIES MEA IN SaeCVLVM SaeCVLI HIC HABITABO QVONIAM ELEG. EAM Psal. 
131 vº14
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, Portaria ou antiga Capela do Patriarca

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A Portaria do Convento de São Vicente de Fora distingue-se pela sua planimetria rigorosa, pelo desenho dos vãos e pelo
rebaixamento do tecto, originando uma espacialidade invulgar (ARRUDA, 1995, p. 35). Os panos murários são
revestidos até cerca de dois terços por painéis de azulejo que relatam temas ligados aos Agostinhos, outros ligados à
formação da nacionalidade, como a tomada de Santarém ou a conquista de Lisboa aos mouros, ou à própria história da
construção de São Vicente de Fora, terminando com um conjunto de retratos dos principais reis da dinastia de Bragança
que tiveram importância na edificação e obras do convento (dos quais se excluem os monarcas espanhóis). No tecto, o
único testemunho sobrevivente do trabalho de Vincenzo Bacherelli em Portugal (MELLO, 1999, p. 226). representa, ao
centro, a “«Glória Divina» de Santo Agostinho sobre os maniqueus, ou seja, a vitória do bem contra o mal e a conquista
dos infiéis na presença de Deus” (MELLO, 1999, p. 229), restaurado na segunda metade do século XVIII. 

Os painéis de azulejo são envoltos por uma barra de enrolamentos de acanto que convergem, ao centro, para cartelas em
forma de coração, ladeadas por anjos. Nas zonas figurativas a pintura apresenta algumas diferenças entre si, podendo-se
distinguir dois grupos, um relativo aos acontecimentos históricos e outro aos retratos régios. Estes últimos apresentam,
ainda, uma estrutura diferente, pois são compartimentados na zona inferior revelando uma outra composição mas cuja
leitura se relaciona com o retrato, como veremos.

Assim, no primeiro grupo percebe-se uma predominância da linha embora em determinados casos se verifique um 
contraste entre azuis mais fortes e uma pintura clara, pautada por grandes zonas de branco, característica de Manuel dos
Santos [04]. Há uma atenção ao pormenor, bem visível ao nível das arquitecturas de linhas tortas mas muito bem
definidas, e os tecidos são caracterizados com enorme cuidado, tal como as embarcações do painel da Conquista de
Lisboa. Por sua vez, as figuras de dimensão reduzida são apenas apontadas, com o artista a utilizar um pincel muito fino
e interrompendo o traço. Mas os grupos de guerreiros revelam um dinamismo e um movimento de grande complexidade
de composição e desenho. Importa notar que, em determinadas composições, surgem elementos cortados, sugerindo
uma adaptação menos correcta ao espaço [05].

Quanto aos retratos régios, e mau grado o pormenor na caracterização dos tecidos, estes exibem panejamentos muito
mais duros e de azul denso, sem os brancos habituais na obra de Manuel dos Santos. Já no que diz respeito ao desenho
das cartelas inferiores, internamente recortadas, os rostos surgem mais pormenorizados do que os das figuras de
tamanho idêntico nos restantes painéis, embora mantenham o traço quebrado. Ainda nestas cartelas,  D. Sebastião
apresenta um desenho ingénuo e de contorno forte com aguada, enquanto D. Afonso apresenta uma pincelada quase
aguarelada de grande qualidade e expressão pictórica, revelando uma diferença significativa ao nível da técnica.

O programa iconográfico deste espaço tem vindo a ser estudado por Luísa Arruda e por Magno Moraes Mello
concordando ambos que azulejos e tecto se organizam num mesmo discurso que teve por primeiro e grande objectivo a
legitimação da dinastia de Bragança e a transmissão de uma ideia de Poder por parte de D. João V. Não nos cabe aqui
voltar a analisar o programa pormenorizadamente mas tão só perceber que se revela “(...) uma visão rectórica e
envolvente sobre a História de Portugal, sendo Lisboa apresentada como símbolo do culminar da Reconquista Cristã e
da criação da nacionalidade. São Vicente de Fora é representado em construção e as personagens régias da galeria de
retratos são escolhidas em função da sua particular ligação ao Mosteiro, como os antepassados de D. João V, que
permitem encadear a legitimação do seu próprio poder” (ARRUDA, 1995, p. 33). Quanto a uma análise mais profunda
dos motivos representados, e para além dos trabalhos de Luísa Arruda, foi primeiro José Queiroz e depois João Miguel
dos Santos Simões quem mais avançou a este nível, procurando identificar os edifícios das duas cidades desenhadas.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Encomenda de D. João V. Este seu retrato pode ser considerado uma manifestação inicial da construção
de uma imagem de poder que haveria de evoluir revelando “(...) um percurso de amadurecimento, que passa de uma
realidade confinada aos valores de uma dinastia voltada para a sua própria legitimação e para a gestão da recém-
independência, para um desejo cada vez mais evidente de participar numa cultura ideológica europeia, absorvendo
valores modernos (...)” (ARRUDA, 1995, p. 34).

10 D. Sebastião
Sebas. 1.us / Rex.
ASAGITTA VOLANTE IN DIE CADENT ALATERE TVO MILLE & DECEM MILLIA ADEXTRIS 
TVIS AD TE AVTEM NON APROPINQVABIT

11 D. Afonso Henriques
Alph. 1.us / Rex.
DONEC AVFERATUS LVNA

789



Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, Portaria ou antiga Capela do Patriarca

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0035

Évora - Igreja do Convento do Espinheiro, capela do Senhor Morto
B-HV-R-ea/+-0055

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, “O Retrato Azul e Branco de D. João V”, Monumentos, n.º 2, Lisboa, DGEMN, 1995, pp. 33-38.
- ARRUDA, Luísa, “O Retrato de D. João V na Portaria de S. Vicente de Fora: um retrato barroco azul e branco ”,
Claro-escuro, n.º 2/3, Lisboa, Editorial Quimera, 1989, pp. 13-17.
- MECO, José, “A Azulejaria no Mosteiro de São Vicente de Fora”, Mosteiro de São Vicente de Fora Arte e História,
Lisboa, Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 2010, pp. 235-259.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MELLO, Magno Moraes, “Um modelo de integração espacial na pintura do tecto da Portaria do Mosteiro de São 
Vicente de Fora em Lisboa (1710)”, Struggle for Synthesis – A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII, vol. II,
Lisboa, MC/IPPAR, 1999, pp. 225-238.
- QUEIROZ, José, “Azulejos de S. Vicente de Fóra”, Boletim da Associação dos Archeologos Portugueses, tomo XIII,
n.º 3, 1914, pp. 115-122.
- QUEIROZ, José, “Azulejos de S. Vicente de Fóra”, Bolletino del Museu Internazionale delle Ceramiche , facículo 3,
Jul/Set 1913.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Some Lisbon Tiles in Estremoz”, The Journal of the American Portuguese Society, vol. IX, n.º 2,
New York, 1975, pp. 1-17.
- SMITH, Robert, “The building of Mafra”, Apollo, n.º 134, Londres, Abril de 1973.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “As «reservas cordiformes» na obra de Manuel dos Santos”, Callipole, n.º9,
Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 2001, pp.169-178.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; MATIAS, Cecília; CORTESÃO, Luísa, act, “Igreja e Mosteiro de São Vicente de
Fora / Paço Patriarcal de São Vicente”, n.º IPA PT031106510059, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994/1999/2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em
Junho de 2009.
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, Portaria ou antiga Capela do Patriarca

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, Portaria ou antiga Capela do Patriarca

Fotografias

03 - Grupo de religiosos a rezar junto a altar e claustro manuelino 
com fonte e estátua de Apolo

04 - Tomada de Santarém aos mouros, pormenor

05 - Conquista de Lisboa aos mouros, pormenor 06 - D. Afonso Henriques examina a planta da Igreja de S. 
Vicente de Fora, pormenor

07 - D João V, cartela inferior

10 - D. Sebastião
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Lisboa - Museu da Cidade, painéis de azulejos representando vistas de Lisboa

Datação

1715-20, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 245]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De acordo com SIMÕES, 1979, p. 245, estes painéis encontravam-se aplicados no muro do suporte de jardim na casa
situada na Estrada de Benfica, n.º 385. A Câmara Municipal adquiriu-os e mandou reagrupá-los e expô-los os painéis no
Castelo de São Jorge. A mesma informação consta no catálogo da exposição “Temas de Lisboa na Iluminura e no 
Azulejo”, realizada em 1962 no Palácio Galveias, onde se refere que o número de polícia do propriedade era o 386 e que
estes painéis, exceptuando o da Ribeira Velha, pertenciam todos ao mesmo conjunto, e haviam sido adquiridos pela 
Câmara Municipal recentemente (p. 18).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os quatro painéis de azulejo, de remate rectilíneo, apresentam, em jeito de guarnição, um panejamento como se de uma
boca de cena se tratasse.

O painel designado como Fortificações das margens do Tejo no séc. XVII/XVIII [01] encontra-se truncado. Representa
um forte com canhões lançando fogo contra as embarcações que se encontram no mar revolto. Trata-se de uma pintura
de desenho linear, bem expresso nas arquitecturas e nas figuras do barco a remos, que denuncia um relativo pormenor
nas embarcações de maior porte. 

O painel que ilustra O mercado da Ribeira, representa um trecho de mercado, em primeiro plano, que tem como pano de
fundo uma vista da cidade de Lisboa onde se reconhece a Casa dos Bicos. As arquitecturas denunciam um desenho
linear, tal com as figuras que se encontram no mercado, cujos rostos são muito sumários.

O painel alusivo ao Rossio no séc. XVII/XVIII representa esta área da cidade, reconhecendo-se, entre outros edifícios, o 
Hospital Real de Todos-os-Santos, em grande destaque.As arquitecturas denunciam um desenho linear, tal como as

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [MECO, 1989 [1985], p. 51; IDEM, 1993, p. 227]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p.245 ]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1968, p. 6-7; IDEM, 1974, p. 47, nota 40]

Iconografia
01 Fortificações das margens do Tejo no séc. XVII/XVIII
02 O mercado da Ribeira
03 O Rossio no séc. XVII/XVIII
04 O Terreiro do Paço no séc. XVII/XVIII
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Lisboa - Museu da Cidade, painéis de azulejos representando vistas de Lisboa

figuras, de desenho sumário e cujos volumes são marcados pelo recurso a  aguada.

O Terreiro do Paço no séc. XVII/XVIII mostra o torreão do Paço da Ribeira bem evidenciado do lado esquerdo. As 
arquitecturas denunciam um desenho linear, tal como as figuras, de desenho sumário e cujos volumes são marcados pelo
recurso a  aguada.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
- SMITH, Robert, “Azulejos of Cascais”, Journal of the American Portuguese Cultural Society, vol. II, n.º 4,  Nova
Iorque, American Portuguese Cultural Society, 1968, pp. 1-15.
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
- Temas de Lisboa na Iluminura e no Azulejo, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1962.
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Lisboa - Museu da Cidade, painéis de azulejos representando vistas de Lisboa

Fotografias

01 - Fortificações das margens do Tejo no séc. XVII/XVIII 

02 - O mercado da Ribeira

03 - O Rossio no séc. XVII/XVIII
03 - O Rossio no séc. XVII/XVIII, pormenor

04 - O Terreiro do Paço no séc. XVII/XVIII

04 - O Terreiro do Paço no séc. XVII/XVIII, pormenor
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Lisboa - Museu da Cidade, painel de azulejos representando Trecho de mercado da 
Ribeira Velha no séc. XVII/XVIII

Datação

1715-20, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 245]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De acordo com SIMÕES, 1979, p. 245, estes painéis encontravam-se aplicados no muro do suporte de jardim na casa
situada na Estrada de Benfica, n.º 385. A Câmara Municipal adquiri-os e mandou reagrupar e expor os painéis no
Castelo de São Jorge. No catálogo da exposição “Temas de Lisboa na Iluminura e no Azulejo”, realizada em 1962 no
Palácio Galveias, refere-se que o número de polícia do propriedade era o 386 e que o painel representando a Ribeira
Velha seria a única excepção do conjunto de vistas de Lisboa pertencentes ao Museu da Cidade, pois foi doado pelo Dr.
Fernando de Almeida e não adquirido pela autarquia, como os restantes. Tal não significa, no entanto, que não tenha
pertencido ao mesmo conjunto (p. 18).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painel truncado, de remate rectilíneo, sem guarnição, representando um trecho de mercado.
As arquitecturas denunciam um desenho linear pouco seguro, apenas pontuado por aguadas, tal com as figuras que se
encontram no mercado, cujos rostos são também muito sumários.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [MECO, 1989 [1985], p. 51; IDEM, 1993, p. 227]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 979, p.245 ]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1968, p. 6-7; IDEM, 1974, p. 47, nota 40]

Iconografia
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Lisboa - Museu da Cidade, painel de azulejos representando Trecho de mercado da 
Ribeira Velha no séc. XVII/XVIII

Bibliografia específica
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
- SMITH, Robert, “Azulejos of Cascais”, Journal of the American Portuguese Cultural Society, vol. II, n.º 4,  Nova
Iorque, American Portuguese Cultural Society, 1968, pp. 1-15.
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
- Temas de Lisboa na Iluminura e no Azulejo, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1962.
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Ribeira Velha no séc. XVII/XVIII
Fotografias

Perspectiva geral

Pormenor 1

Pormenor 2 Pormenor 3
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Lisboa - Museu de São Roque, proveniente de uma casa no Largo do Terreiro do 
Trigo

Datação

1697
[Datada - canto inferior esquerdo]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
O prédio foi demolido e dos azulejos existentes apenas se conservaram oito que incorporaram a colecção do Museu de
São Roque [SIMÕES, 1979, p. 23]

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painel incompleto formado por sete azulejos. Há referências a um outro, que não vimos, representando apenas a cabeça
de um cavaleiro (PARRA, 2004, p. 142).

Trata-se de um painel especialmente importante pela data e assinatura. A pintura é muito solta, surgindo em aguadas de
fundo realçadas por pinceladas paralelas na definição de sombra e volumes. Os volumes são apontados, sem um recurso 
evidente a uma linha de contorno definida, o mesmo acontecendo em relação ao rosto, muito manchado.

A localização da gravura, da autoria de Antonio Tempesta e integrada na série Hunting Scenes IV, Hare and Fox Hunt,
de 1598, permitiu identificar o tema representado, uma caça à raposa.

Assinada [canto inferior esquerdo]
G. Bco. 1697

Pintor Gabriel del Barco

Iconografia
01 Caça à raposa
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Lisboa - Museu de São Roque, proveniente de uma casa no Largo do Terreiro do 
Trigo

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior > Caça à raposa [01.02] - [01]

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PARRA, Júlio, Azulejos - Painéis do século XVI ao século XX, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1994.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Museu de São Roque, proveniente de uma casa no Largo do Terreiro do 
Trigo
Fotografias

01 - Caça à raposa 01 - Caça à raposa, pormenor do cavaleiro

01 - Caça à raposa, pormenor do cavalo
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Lisboa - Museu de São Roque, proveniente de uma casa no Largo do Terreiro do 
Trigo
Fontes gráficas

Hunting Scenes IV, 1598 [ARTstor]

01 - Caçada [caça à raposa]
Gravura de Antonio Tempesta
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Lisboa - Painel de azulejo [fragmento] [MNAz, inv.º 402] e painel da Casa de Santar 
[Nelas]

Datação

1695
[Datada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Oferecido ao Museu Nacional do Azulejo pela Condessa de Santar em 19 de Fevereiro de 1981 (cf. ficha de inventário
manuscrita). Existe um comunicado da Presidência do Conselho de Ministros, com data de 29 de Dezembro de 1980 (18
de Março de 1981), informando o Museu do despacho de aceitação deste azulejo por parte do Secretário de Estado da
Cultura e da Secretaria de Estado das Finanças.

Será o mesmo que MECO (1979, p. 63) refere estar numa colecção particular e que poderia ter pertencido ao conjunto
do Palácio Dantas da Cunha? Este investigador reporta-se a uma referência de Santos Simões (1959, p. 33), mas na
verdade o painel, ou parte dele, encontra-se aplicado numa fonte da Casa de Santar, em Nelas.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
De acordo com os dados fornecidos pela Casa de Santar (na pessoa da senhora D. Cecília Monteiro, a quem muito
agradecemos), a Condessa de Santar terá oferecido ao Museu Nacional do Azulejo o azulejo com a data e assinatura de
Gabriel del Barco conservando os restantes aplicados na fonte que se encontra junto à cozinha velha. Não se sabe qual a
sua proveniência nem quando foram aplicados na fonte, embora a data da doação ao MNAz seja de 1981. José Meco

Assinada
Barco F. 1695

Pintor Gabriel del Barco

Iconografia
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Lisboa - Painel de azulejo [fragmento] [MNAz, inv.º 402] e painel da Casa de Santar 
[Nelas]

referiu-se a este azulejo com o número de inventário 402 como sendo proveniente do Jardim do Torel enquanto outras
investigadoras, nomeadamente, Patrícia Roque de Almeida (2010, p. 173, nota 465) e Maria de Fátima Eusébio (2000,
p. 247) mencionam o painel aplicado em Santar sem o relacionar com o azulejo do MNAz.

Os azulejos que restam, misturados com outros de épocas muito distintas, deixam adivinhar fragmentos de árvores e
outras plantas, ou animais. Somente do lado direito se conserva um conjunto mais coerente, onde se observa uma figura
a tocar harpa rodeada por um leão, um cão ou uma ave, mas estes já montados de forma incorrecta. O género de pintura,
com algum contorno mas muito manchado e resultante de pinceladas rápidas e expressivas é consistente com a técnica
habitual de Barco, embora seja difícil avaliar o painel somente através de fragmentos tão reduzidos.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- EUSÉBIO, Maria de Fátima, Arqueologia e Arte no Concelho de Nelas, Nelas, Câmara Municipal de Nelas, 2000.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Carreaux cerámiques Hollandais au Portugal et en Espagne, Haia, 1959.
- SOUZA, Catarina vasconcellos e, “Casa de Santar. Arte vinícola em ambiente secular”, Espaços, n.º 7, 1999, pp. 62
-73.
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Lisboa - Painel de azulejo [fragmento] [MNAz, inv.º 402] e painel da Casa de Santar 
[Nelas]
Fotografias

01 - Azulejo conservado no Museu Nacional do Azulejo [inv. n.º 
402]

02 - Casa de Santar, fonte

03 - Espaldar do lado esquerdo 04 - Fonte central

05 - Espaldar do lado direito 06 - Pormenor do espaldar do lado direito
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Lisboa - Painel de azulejo representando Céfalo e Prócris, MNAz, inv. 373 e 373a

Datação

1700
[Datada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Muito embora a ficha de inventário desta peça indique que o painel é proveniente de um prédio demolido na Calçada de
Santo André, em Lisboa, a verdade é que o mesmo é oriundo de uma casa na zona de São Bento (José MECO, 1979, p. 
65, repetida em 1993, p. 216):  “Numa cozinha estavam aplicados a granel os azulejos de quatro painéis, adquiridos e
recompostos pelo Engenheiro José Manuel Leitão, que conserva três. O mais extenso, assinado e datado de 1700 e
lamentavelmente incompleto, pertence ao Museu do Azulejo, onde se encontra em tratamento”.

Nos arquivos do MNAz foi possível localizar um parecer do então director Rafael Salinas Calado dirigido ao Director
Geral dos Assuntos Culturais, com data de 23 de Junho de 1975, no sentido de aceitar a  proposta apresentada pelo
Engenheiro José Manuel Leitão, que tinha na sua posse este painel e queria cedê-lo em troca “(...) duns azulejos que
fizeram parte dum revestimento de cosinha, de fumeiro (...)”. O pedido foi deferido em 14 de Julho do mesmo ano. Na
ficha de inventário manual refere-se que a incorporação deste painel no MNAz ocorreu em 1975. Há um recibo assinado
por Rafael Salinas Calado, com data de 3 de Dezembro de 1975, informando que recebeu do senhor Eng.º José Manuel
Leitão o referido painel composto por 407 unidades, assinado e datado, e que em troca foi dispensado um lote de cerca
de 600 azulejos desirmanados, que faziam parte de um revestimento de cozinha do tipo de “fumeiros”. Todavia, em 
nenhum documento oficial se indica a proveniência do painel. Esta é apenas referida por José Meco que nos confirmou
as indicações que recebera, à época, do Engenheiro José Manuel Leitão.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada
Gabriel del  / Barco F. 1700

Pintor Gabriel del Barco

Iconografia
01 Céfalo e Prócris
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Lisboa - Painel de azulejo representando Céfalo e Prócris, MNAz, inv. 373 e 373a

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Intitulado painel de azulejos com figura mitológica, representa um dos episódios da história de Céfalo e Prócris, relatada
por Ovídio nas suas Metamorfoses (Met. VII, 695-865). Céfalo, à esquerda, recebe de Prócris um dardo infalível, que 
acertava sempre no alvo. Entre ambos, observa-se o outro presente de Prócris, um cão que nunca falhava a sua presa.
Trata-se de um dos primeiros momentos da narrativa, que continua relatando as consequências funestas que a oferta
deste dardo acarretaria. Prócris desconfia da lealdade de Céfalo e decide segui-lo numa das suas caçadas, escondendo-
se, a vigiar, entre uns arbustos. Este, ouve barulho, assusta-se e lança o dardo, atingindo Prócris fatalmente. 

Um fragmento pertencente ao mesmo painel exibe a assinatura de Gabriel del Barco e a data da sua execução - 1700.

Percebe-se o recurso a pinceladas rápidas e muito expressivas, numa técnica essencialmente pictórica que é
particularmente visível no desenho das árvores ou dos panejamentos, com o pintor a preferir a expressividade e o
movimento da composição ao rigor da anatomia e da paisagem.

[texto parcialmente publicado: Rosário Salema de CARVALHO, “Painel de Azulejos com Figura Mitológica”, Azulejos
- Obras do Museu Nacional do Azulejo, Paris, Chandeigne, 2009, p.78.]

Catalogação das guarnições

Características Particulares
O painel estava em muito mau estado e foi objecto de uma intervenção em 2003 pela técnica de restauro Lurdes Esteves.

Obras Relacionadas
- Estoril - Casa Museu Verdades de Faria, 2º andar, sala 2 [antiga biblioteca] > Céfalo e Prócris  [03]

Encomenda

Bibliografia específica
- CARVALHO, Rosário Salema de, “Painel de Azulejos com figura mitológica”, Azulejos - Obras do Museu Nacional
do Azulejo, Paris, Chandeigne, 2009, p. 78.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
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Lisboa - Painel de azulejo representando Céfalo e Prócris, MNAz, inv. 373 e 373a

Fotografias

Painel representando Céfalo e Prócris, MNAz inv. 373
Fotografia do inventário do MNAz

Painel representando Céfalo e Prócris, MNAz inv. 373
Museu Nacional do Azulejo
Instituto dos Museus e da Conservação, I.P. / Ministério da 
Cultura
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Lisboa - Painel de azulejos com a representação da Vista de Lisboa [MNAz, inv. 1]

Datação

1700, c. de
[MECO, 1979 b), p. 42]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
A história deste vasto conjunto de painéis de azulejo é conturbada. Ao que tudo indica, é proveniente do Palácio dos
Condes de Tentúgal, na Rua de Santiago, n.º 7 (CASTILHO, tomo VII, 1890, p. 125 e 2ª ed., tomo V, 1904, p. 369
-370). Retirados do local original em data incerta, foram colocados à venda em 1843 conforme consta do Diário de 
Governo de 11 de Abril desse mesmo ano (SIMÕES, 1961, p. 6). Em 1876 foram vendidos pelo proprietário do Palácio 
de Santiago, Francisco de Sande Salema, ao então Vice-Inspector da Academia Real de Belas Artes, Marquês de Sousa
Holstein, por 600$000 (SEQUEIRA, 1916, pp.496-498).

Em 1890, os painéis encontravam-se na Academia Real de Belas Artes; “todos os azulejos numerados e encerrados em
caixas” (CASTILHO, tomo VII, 1890, p. 125 e 2ª ed., tomo V, 1904, p. 369-370), mas em 1903 estavam já no átrio de
entrada do Museu de Belas Artes e Arqueologia (MAA) (SILVA, 1932, p. 80). Em 1929 registou-se nova alteração na
montagem dos painéis, agora em número de dez, mas organizados numa solução de continuidade (MECO, 1994, p. 97).

Em 1961 foram montados no Museu Nacional do Azulejo, quando este ainda era anexo do Museu Nacional de Arte 
Antiga (SIMÕES, 1961). Nesta época Santos Simões descobriu mais dois painéis que hoje se encontram nas 
extremidades.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O magnífico painel que se encontra no Museu Nacional do Azulejo com o número de inventário 1 representa Lisboa
antes do Terramoto de 1755, razão pela qual constitui, também, um valioso documento iconográfico para o estudo da
cidade.

Não se conhece ao certo a data da sua execução, mas a identificação de alguns dos edifícios representados permitiu fazer

Influenciada por Gabriel del Barco
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 42; IDEM, 1981, p. 42; IDEM, 1989 [1985], p. 45; IDEM, 1984, p. 53; IDEM,
1989, p. 67; IDEM, 1991, p. 41; IDEM, 1993, p. 216; ; IDEM, 1994, p. 327; IDEM, 2009, p. 126]

1720-1730
[SIMÕES, 1947]
1734, c. de
[SILVA, 1932]

Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 124]

Iconografia
01 Cidade de Lisboa
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recuar a cronologia até cerca de 1700. Vieira da Silva apontou o ano de 1734 baseando-se no desenho do que pensava 
ser o Hospício no Largo de S. João Napomuceno, fundado em 1737, e no aspecto da Torre do Paço da Ribeira, de
configuração anterior às modificações de D. João V, de 1734. Deste raciocínio resulta uma contradição resolvida pelo
autor ao afirmar que a Vista havia sido composta com desenhos de épocas diferentes, reunidos em anos próximos a
1734.

Em 1947 João Miguel dos Santos Simões apontava para a década de 1720-30. Mais tarde referia um ano próximo de
1725 e, no corpus da azulejaria do século XVIII (1979), retomava uma data mais tardia, de 1735. Foi José Meco (1994)
quem mais fez recuar a data de execução da Vista, aproximando-a da viragem do século. Depois de esclarecer que é 
difícil reconhecer o Hospício de S. João Napomuceno e de referir que a Torre do Paço da Ribeira ficou concluída em
1728 com o projecto de Canevari, refere-se ao Palácio dos Duques de Bragança, pois o edifício que surge na Vista é o da
campanha manuelina, que D. João V mandou substituir em 1712. O autor conclui com a data de 1700 por não ser
incompatível com a imagem da cidade, nem com a iconografia de Lisboa e, ainda, por causa da atribuição do painel a
Gabriel del Barco, pintor sobre o qual deixa de haver notícias precisamente a partir do início do século XVIII. Mais
recentemente, Rafael Moreira (2010, não publicado) pretendeu ver na numeração romana XVI que surge num dos
barcos, o ano de 1716, fazendo novamente subir a cronologia do painel, numa proposta que cremos pouco ajustada face
à história da azulejaria portuguesa e à forma de pintar que era conhecida em pleno Ciclo dos Mestres. Dados mais
recentes, descobertos no âmbito de um projecto de investigação em curso (FCT - PTDC/EAT-EAT/099160/2008), e que
se encontram ainda a ser analisados, parecem confirmar a datação mais recuada.

É hoje quase impossível determinar com exactidão em que local estava aplicada a Vista de Lisboa e de que forma era 
seccionada para se inscrever no espaço que revestia, pois o Palácio dos Condes de Tentúgal (ver secção História)
encontra-se hoje muito modificado em relação ao edificado seiscentista. 

Uma análise detalhada ao painel permite perceber, para além de um desenho sumário, vários problemas de perspectiva
que se justificam, em última análise, pela imagem que o pintor pretendeu transmitir da cidade, repreentando as fachadas
dos edifícios e, por isso mesmo, rodando-os da forma que lhe pareceu mais conveniente. Em todo o caso, e seguindo os
estudos de José Meco, surgem zonas muito distintas nas extremidades e no centro, sendo que, entre elas, existem outras
áreas uniformes que interessava menos destacar. A perpectiva aérea foi mais aplicada nos extremos, onde o desenho
sugere um mapa. Ao centro, apenas alguns edifícios, correspondentes aos de maior significado, são representados com
pormenor (Palácio Corte Real, Alfândega Nova, Ribeira das Naus, Terreiro do Paço). Nesta secção, a perspectiva é
frontal, ocultando o traçado urbanístico. Todas estas diferenças, em que a zona entre Algés e o centro é muito mais lata
do que a segunda zona uniforme, foi certamente pensada em função do espaço para o qual os azulejos foram
concebidos.

Também o denominado bairro das olarias surge caracterizado em pormenor, sabendo-se hoje, face a diversas escavações 
arqueológicas, que a fidelidade do desenho, apesar de sumário, é altíssima. O que seria natural, pois o pintor
representava, precisamente, a sua área de trabalho e o local onde o painel estava a ser realizado.

Por outro lado, os edifícios foram pintados com uma síntese extrema, bem visível nos vãos, nas figuras e nos animais,
apenas caracterizados por uma mancha ou pincelada, mas em que o autor soube perceber o que individualizava
determinado imóvel, fixando essa marca de distinção. Todavia, nos edifícios mais significativos, ou que o autor queria
salientar, caso do Paço da Ribeira, o grau de pormenor é muito mais elevado, o que denuncia, certamente, a cópia de
uma gravura, por oposição a uma ideia da cidade, ou da mancha urbana, pintado “ao natural”, que se observa na restante
extensão de azulejos. Na verdade, é possível que uma das gravuras que esteve na origem desta área da Vista tenha sido a
de Dirk Stoop, dedicada ao casamento de D. Catarina. O pintor rodou a gravura, o que pode ter originado estes
problemas de perspectiva (MECO, 1994).

Do ponto de vista da execução, o painel parece ter sido pintado primeiro e fragmentado depois, sendo então envolto por
barras, cujo paradeiro também se desconhece. Esta ideia poderia justificar os cortes e fragmentos em falta.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CASTILHO, Júlio, Lisboa Antiga, Lisboa, Livr. de A. M. Pereira, 1879-1890 [vários vols.].
- MECO, José, “"Azulejos com iconografia de Lisboa", Olisipo, II, n.º 1, Lisboa, 1994, pp. 85–113.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
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-142.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “Le «cycle des maitres» baroques”, Azulejos, Catálogo da exposição apresentada na Europália 91,
Bruxelas: Europália 91, 1991, pp. 41-48.
- MECO, José, “Lisboa Barroca – da Restauração ao Terramoto de 1755 – a talha e o azulejo na valorização da
arquitectura”, O Livro de Lisboa, Lisboa, Livros Horizonte, 1994, pp. 313-342.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 7, Maio de 1981, pp. 41-50.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia 
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos , Depois do Terramoto –Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais de Lisboa,
Vol. I, Lisboa, Academia das Ciências, 1916.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003. 
- SILVA, Augusto Vieira da, “Panorama de Lisboa em Azulejos existente no Museu Nacional de Arte Antiga”, Armas e
Troféus - Revista de História e de Arte, vol. I, Instituto Português de Heráldica, 1932, p.p. 80-91.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Iconografia Olisiponense em azulejos”, Olisipo - Boletim do Grupo Amigos de
Lisboa, Ano XXIV, n.º 95, Lisboa, Julho de 1961, pp. 115-134.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, The Art of Portugal (cerâmica), Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1968.
- TELLES, Liberato, Duas palavras sobre pavimentos , Lisboa, Typ. da Companhia Nacional Editora, 1896.
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Fotografias

Pormenor da zona de Belém Pormenor da zona de Santos

Pormenor do Paço da Ribeira

812



Lisboa - Painel de azulejos com albarrada [MNAz, inv.169, 3391, 3392, 3393, 3394]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painel com uma cesto florido ladeado por aves que seguran pequenos ramos nos bicos. A barra de enrolamentos de
acanto apresenta máscaras nos cantos.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0078

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 66]

Iconografia
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Fotografias
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Lisboa - Painel de azulejos de figura avulsa [MNAz, inv. 384] - Convento das
Francesinhas

Datação

1691
[Datada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Proveniente do Convento das Francesinhas na Calçada da Estrela. De acordo com QUEIRÓS, 2002 [1913], p. 435, 
estava no alisar da escada que subia do claustro para o andar nobre.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Azulejo com a representação de uma flor, tipo figura avulsa. A assinatura surge numa cartela elíptica, ao centro de uma
flor que ocupa todo o azulejo, interrompendo o desenho, o que é pouco vulgar. O azul esbatido denuncia problemas 
técnicos durante a cozedura, podendo significar que o azulejo foi submetido a temperaturas excessivamente elevadas ou
permaneceu longo tempo no forno.

Características Particulares

Encomenda

Assinada
GARCIA RAMIRes / ERA de 1691 a

Pintor Garcia Ramires

Iconografia
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Lisboa - Painel de azulejos de figura avulsa [MNAz, inv. 384] - Convento das
Francesinhas

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- QUEIRÓS, José, Olarias do Monte Sinay, Lisboa, tip. Castro Irmão, 1913, in Cerâmica Portuguesa e outros estudos,
4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TIÇÃO, Álvaro, O antigo Convento do Santo Crucifixo ou das Francesinhas em Lisboa: história, arte e memória,
Tese de Mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa , 2007.
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Fotografias
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Lisboa - Painel de azulejos representando cenas de batalha [Museu da Cidade]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Não se conhece a origem destes azulejos que se encontram em depósito no Museu da Cidade de Lisboa e que 
representam cenas de batalha. A sua pintura, que recorre, nas figuras mais afastadas, a uma linha de contorno fina, mas
que deixa bem visíveis as pinceladas sobrepostas e cruzadas, mas também curtas e paralelas nas figuras de maior
dimensão, com borrões e, manchas denuncia uma forma de trabalho muito característica de António Pereira, a quem este
conjunto está atribuído. Note-se, ainda, as aguadas que marcam as formas e que complementam as pinceladas mais
definidas.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].

Atribuída
Pintor António Pereira

António Pereira [MECO, 1984, p. 55;IDEM, 1989 [1985], p. 49;  IDEM, 1993, p. 219; IDEM, 2009, p. 127]
António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 128]

Iconografia
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- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
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Fotografias

01 - Reconstituição [Leonel Moura]

01 [Museu da Cidade]

01 [Museu da Cidade] 01 [Museu da Cidade]

02 [Museu da Cidade]
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Lisboa - Painel de azulejos representando o Cortejo de Neptuno e Anfitrite [MNAz,
inv. 141] e Galatea e Sileno [MNAz, inv.515] - [proveniente do Instituto de Odivelas]

Datação

1677, c. de
[SARAIVA, 1975, pp. 13-14]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Provenientes da casa de cima do dormitório do Mosteiro de Odivelas

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Estas duas cenas mitológicas apresentam uma cercadura de motivos florais que, nas palavras de José Meco “representa
uma libertação dos esquemas formais dos padrões”. A figuração é “(...) rígida e rude, os escorços das figuras sumários e
deficientes, a perspectiva apenas sugerida (...)” (MECO, 1979 a), p. 85).

Uma referência ainda para a liberdade na caracterização de animais marinhos fantásticos que levou João Pedro Monteiro
(2009, p. 62) a defender tratar-se de uma “(...) evocação do descobrimentos marítimos, fazendo uso da memória
histórica para afirmar Portugal e a dinastia de Bragança (...)”, ideia que nos parece um pouco abusiva, principalmente se
tivermos em consideração a ausência de contexto e de outros dados que melhor permitam enquadrar a história destas
duas peças. Importa, no entanto, reter a profusão de representações de animais marinhos na época, certamente
motivados por um gosto pelo fantástico ou pela circulação de gravuras.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre > Neptuno e Anfitrite  [01] -
[02.01.03]

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 85, refere tratar-se de um exemplo que indicia a individualização de Barco, a par
de um seu colaborador]

Iconografia
01 Cortejo de Neptuno e Anfitrite [MNAz, inv. 141]
02 Galatea e Sileno [MNAz, inv.515]
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Lisboa - Painel de azulejos representando o Cortejo de Neptuno e Anfitrite [MNAz,
inv. 141] e Galatea e Sileno [MNAz, inv.515] - [proveniente do Instituto de Odivelas]

Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
- HENRIQUES, Paulo, coord., Roteiro do Museu Nacional do Azulejo, Lisboa, MC/IMC/Edições Asa, 2003.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- SARAIVA, Carlota Abrantes, Contribuição para o Estudo dos Azulejos do Instituto de Odivelas, Lisboa, 1975.
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Lisboa - Painel de azulejos representando o Cortejo de Neptuno e Anfitrite [MNAz,
inv. 141] e Galatea e Sileno [MNAz, inv.515] - [proveniente do Instituto de Odivelas]
Fotografias

01 - Cortejo de Neptuno e Anfitrite [MNAz, inv. 141]
02 - Galatea e Sileno [MNAz, inv.515]
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Lisboa - Painel de azulejos representando o Cortejo de Neptuno e Anfitrite [MNAz,
inv. 141] e Galatea e Sileno [MNAz, inv.515] - [proveniente do Instituto de Odivelas]
Fontes gráficas

N.º 1570 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

01 - Cortejo de Neptuno e Anfitrite
Gravura de Jean Lepautre
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Lisboa - Painel e silhares de azulejos provenientes do antigo Convento de Chelas
[MNAz, inv. 6991, 6991a e 6991b]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Proveniente do Convento de Chelas. Foi oferecido pelo senhor António Sousa em Fevereiro de 1999. Segundo a ficha
de inventário manuscrita, os painéis foram vendidos a um particular durante uma intervenção de obras no convento, que
os ofereceu ao senhor António Sousa que, por sua vez, os duou ao MNAz.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Executado em trompe l’oeil, este painel anula a materialidade da parede ao simular a existência de um espaço para lá da 
balaustrada representada, onde os meninos brincam com um cão e tocam diversos instrumentos musicais e onde se
suspendem flores e grinaldas. À frente dos balaústres, surgem elementos arquitectónicos com folhas de acanto e
grinaldas de flores e frutos, que se prolongavam, muito possivelmente, nos painéis superiores. A ideia de 
desmaterialização da arquitectura e de ilusão que caracteriza a azulejaria portuguesa e, em especial, a azulejaria do
período a que este painel se reporta, são expressas de forma ímpar nesta balaustrada com meninos que, no seu local 
original, deveria percorrer todo o espaço. A estes efeitos, junta-se um sentido de narratividade ou de continuidade.

Os painéis caracterizam-se pelo desenho pormenorizado, pelo recurso à linha e ao contorno em detrimento de um
sentido mais pictórico da composição, e pelos contrastes entre o azul das pinceladas paralelas e ritmadas das sombras
com os fundos muito brancos, revelando a influência da azulejaria holandesa. Influência que se manifesta ainda na
própria concepção deste rodapé, que recorda outros de origem holandesa, como o da Igreja dos Cardais ou da Madre de
Deus, onde meninos ou anjos brincam e transportam símbolos da Paixão.

Esta balaustrada com meninos integrava, originalmente, o largo conjunto azulejar que revestia a antiga igreja do 
convento de Santo Adrião e São Félix de Chelas (Lisboa), constituindo o registo inferior de um programa iconográfico
que se desenvolvia em painéis de azulejo com a representação de santos da Ordem dos Cónegos Regrantes. Deste
conjunto, permanece, no Museu Nacional do Azulejo, uma outra balaustrada e dois painéis muito fragmentados com as
imagens de São Trudo (viveu no século VI e fundou perto de Leija uma abadia com  seu nome) e São Gualter (enviado
por São Francisco de Assis a Portugal e muito ligado à cidade de Guimarães), ambos com inscrições em latim na cartela
inferior e integrados em cenários naturais. Da mesma igreja subsistem algumas telas da autoria de Bento Coelho da

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Iconografia
01 Balaustrada [MNAz inv. 6991a]
02 Balaustrada [MNAz inv. 6991b]
03 São Gualter

S. Gualter us abbas plenus derum et miraculis clarus
04 São Trudo

S. Trudo Presbiletado, mirandesanetitatis et á sanguine regio procreatus
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Lisboa - Painel e silhares de azulejos provenientes do antigo Convento de Chelas
[MNAz, inv. 6991, 6991a e 6991b]

Silveira (1620-1708) com episódios da infância de Jesus e da Virgem, os quatro evangelistas e temas eucarísticos,
datáveis da década de 1680, época em que terá ocorrido neste templo uma campanha decorativa de grande envergadura
(conforme indicação de BAUTISTA DE CASTRO, 1762, p. 485). É fácil imaginar o resultado final, em que os painéis
de azulejos, pouco mais tardios, se articularam com as telas e respectivas molduras de talha dourada, criando uma obra
de arte total, plena de simbolismo. 

Catalogação das guarnições
R-0056

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- BAUTISTA DE CASTRO, João, padre, Mappa de Portugal Antigo e Moderno , Tomo III, Lisboa, Na officina
Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1762, p. 485 
- BRANCO, Manuel , História das Ordens Monásticas em Portugal, vol. III, Lisboa, Liv. Editora Tavares Cardoso e
Irmão, 1888.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PEREIRA, Luis Gonzaga, Monumentos Sacros de Lisboa em 1833, Lisboa, 1927.
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[MNAz, inv. 6991, 6991a e 6991b]
Fotografias

Balaustrada [MNAz inv. 6991a]
Balaustrada [MNAz inv. 6991b]
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Lisboa - Palácio Azevedo Coutinho, escadaria

Datação

1709
[Documentado]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A escadaria do Palácio Azevedo Coutinho, com dois lanços de escadas e três patamares, apresenta revestimento
cerâmico numa altura de nove azulejos que procura simular a balaustrada de mármore que se encontra no lanço superior.
Por entre as volutas e os diversos balaústres, encontram-se festões de flores, frutos e folhas, ramos de videira, e meninos
sentados ou ajoelhados, brincando com animais, fazendo bolas de sabão, dando cambalhotas ou lutando entre si. O seu 
posicionamento, ora à frente ora atrás dos balaústres, procura abrir o espaço e criar uma ilusão de tridimensionalidade.

A pintura destaca-se pelo fino contorno, pela pincelada paralela e com aguada mas muito delicada, que apenas acentua
as formas sem as preencher em excesso. Na verdade, o desenho e a pintura são muito delicados, apenas se tornando
mais densos nos festões ou nos balaústres. Os rostos são delicados e desenhados com pormenor, destacando-se uma
grande expressividade e expressões muito diferenciadas em cada menino.

Apesar da qualidade da pintura, observam-se muitos picados, certamente resultantes de uma exposição excessiva a altas
temperaturas e, ainda, uma tonalidade acastanhada ou avermelhada em determinados  azulejos.

Este é o conjunto pintado em 1709 por Manuel dos Santos, que teve como oleiro Miguel de Azevedo e como azulejador
José da Costa, tendo demorado dois meses e meio a ser executado.

Características Particulares

Encomenda

Documentada
Pintor Manuel dos Santos

Documentada
Oleiro Miguel de Azevedo

Documentada
Azulejador José da Costa

1714-1716 - Obras no edifício documentadas

Iconografia
01 Escadaria
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Lisboa - Palácio Azevedo Coutinho, escadaria

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

Encomenda de António Correa da França, priprietário do imóvel. 
Transcrição do documento assinado por Manuel dos Santos: “Digo eu Manuel dos Santos, e o senhor Miguel de
Azevedo que nos nos ajustamos com o senhor António Correa de França de lhe fazer um piqueno de azulejo para 
guarnecer uma escada por preço de dezassete mil réis o milheiro assim de pintura, como do azulejo em barro, tanto por
uma coisa como pela outra que importa trinta e quatro mil réis o milheiro a qual obra daremos acabada dentro de dois
meses e meio da qual obra recebemos logo cinco moedas de ouro a conta e nos obrigamos a principiá-la logo para a dar
acabada no dito tempo que principiara na feitura deste Lisboa hoje 29 de Julho de 1709”. Assinaturas de Miguel de
Azevedo e de Manuel dos Santos. No mesmo documento refere-se que o mestre José da Costa recebeu meia moeda de
ouro havendo registos de pagamentos de moedas de ouro a Manuel dos Santos e a Miguel de Azevedo, assim como
pagamentos em sacos de cevada a este e a José da Costa. Mais à frente Miguel de Azevedo é dado como mestre e o
dinheiro a ser entregue a Manuel dos Santos foi por vezes recebido por um Joaquim que parece ser seu filho.

Bibliografia específica
- ABREU, Jorge Brito e, “Restauro e investigação histórica em azulejos”, Encontro sobre preservação e tratamento do
azulejo, Lisboa, Fundação das casas de Fronteira e Alorna, 11 e 12 de Março de 1988, texto policopiado. 
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
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Lisboa - Palácio Azevedo Coutinho, escadaria

Fotografias

01 - Lanço inferior 01 - Lanço inferior

01 - Lanço inferior 01 - Lanço inferior

01 - Lanço superior 01 - Lanço superior
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Lisboa - Palácio Azevedo Coutinho, escadaria

Fotografias

01 - Patamar inferior 01 - Patamar intermédio

01 - Patamar intermédio

01 - Patamar intermédio

01 - Patamar intermédio

01 - Patamar superior
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Lisboa - Palácio Azevedo Coutinho, salas

Datação

1714-1716
[Documentada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
As salas do piso superior do Palácio Azevedo Coutinho apresentam um outro tipo de revestimento, distinto da escadaria.
Na primeira sala são poucos os azulejos originais que restam, pois foram efectuadas réplicas em meados do século XX.
Nas restantes duas, as guarnições são semelhantes às utilizadas no Ciclo dos Mestres [B-V-R-f-0008] ainda que com 
ligeiras variações, mas a pintura encontra-se muito mais próxima da Grande Produção. Não se conhece o pintor 
responsável por este conjunto, mas apenas o azulejador, pois na documentação das obras que tiveram início em 1714 e
se acabaram em 1716, há notícia de um montante pago ao azulejador José da Costa pelo azulejo da varanda e de mais 
três casas, num total de 310$100. O azulejo da varanda terá desaparecido. 

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica

Atribuída [próximo Grande Produção Joanina]
Pintor Desconhecido

Documentada
Azulejador José da Costa

Iconografia
02 Sala
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Lisboa - Palácio Azevedo Coutinho, salas

Fotografias

01 - Sala 01 - Sala

01 - Sala
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Lisboa - Palácio Belmonte, patamar da escada de acesso ao Pátio de Dom Fradique e
salas [desaparecida]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
José Meco (1980, p. 114) refere o revestimento de uma sala-patamar situada no primeiro andar de umas escadas que se
encontram no túnel de ligação entre o Pátio de Cima e o de Baixo. Todavia, no website do projecto SOSAzulejo 
encontram-se reproduzidos alguns painéis roubados na noite de 10 para 11 de Janeiro de 2001, com a indicação de terem
pertencido a várias dependências do Palácio e constituírem um conjunto de dezassete painéis (http://www.sosazulejo. 
com).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora as imagens tenham pouca definição, cremos que a tipologia das barras de guarnição permite perceber que
estamos perante o revestimento de, pelo menos, duas salas.

As imagens reproduzidas no inventário do IHRU permitem avaliar melhor a técnica miniaturista e a minúcia da pintura,
de escala reduzida ao nível das figurações, que se aproxima de vários outros trabalhos de Manuel dos Santos, a quem se
atribui este conjunto. O mesmo acontece em relação às barras de enrolamentos de acanto, com mascarões nos cantos e 
conchas centrais, e ainda as das restantes dependências com anjos e animais ou figuras a segurar uma concha.

Catalogação das guarnições 
B-H-R-ea/+-0062

Lisboa - Edifício do Largo de São Mamede, n.º 7

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 114; IDEM, 1993, 221; IDEM, 2009, p. 127]

Século XVIII, meados - Palácio torna-se pertença da família Belmonte
1990, década - Obras de restauro e transformação em unidade hoteleira

Iconografia
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Lisboa - Palácio Belmonte, patamar da escada de acesso ao Pátio de Dom Fradique e
salas [desaparecida]

B-V-R-f-0019
Lisboa - Jardim Zoológico, piscina

B-V-R-f-0028
B-V-R-f-0029
B-H-R-ea/+-0072
B-HV-R-ea/+-0115

Bibliografia específica
- ARAÚJO, Norberto de, Peregrinações em Lisboa , Vol. III, Lisboa, 1939.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria, CORREIA, Paula; RODRIGUES, Helena, “Palácio Belmonte / Pátio de D.
Fradique”, n.º IPA PT031106340364, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do
Património Arquitectónico [IPA], 1998/2001. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro de 2011.
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Lisboa - Palácio Belmonte, patamar da escada de acesso ao Pátio de Dom Fradique e
salas [desaparecida]
Fotografias

01 - Imagem retirada do website http://www.sosazulejo.com

02 - Imagem retirada do website http://www.sosazulejo.com

03 - Imagem retirada do website http://www.sosazulejo.com

04 - 01 - Imagem retirada do website http://www.sosazulejo.com

05 - 01 - Imagem retirada do website http://www.sosazulejo.com 06 - 01 - Imagem retirada do website http://www.sosazulejo.com

836



Lisboa - Palácio Belmonte, patamar da escada de acesso ao Pátio de Dom Fradique e
salas [desaparecida]
Fotografias

07 - 01 - Imagem retirada do website http://www.sosazulejo.com
08 - 01 - Imagem retirada do website http://www.sosazulejo.com

09 - 01 - Imagem retirada do website http://www.sosazulejo.com 10 - Escada [MECO, 1980, fig. 9]
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Lisboa - Palácio Centeno

Datação

1720-1730
[SIMÕES, 1979, p. 257] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel 

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1981, p. 44; IDEM, 1989, p. 364, em parceria; IDEM, 1993, p. 228; IDEM, 2009, p. 130]

 - Edifício de planta em U com 4 pisos

Século XVII - Construção para as açafatas da rainha D. Catarina de Bragança?
Século XIX - A sua designação deve-se ao proprietário do século XIX, António Centeno, que apenas nesta época
mandou construir a capela

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 257]
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Lisboa - Palácio Centeno

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
  01.06
  01.07
  01.08
  01.09
  01.10
  01.11
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
03
  03.01
  03.02
  03.03
  03.04
  03.05
04
  04.01
  04.02
  04.03
  04.04
  04.05
  04.06
  04.07
  04.08
05
  05.01
  05.02
  05.03
  05.04
  05.05
06
  06.01
  06.02
  06.03
  06.04
  06.05

Escadaria
Diana
Vénus
Apolo perseguindo Dafne
Cão
Paisagem
Antígona transformada por Juno
Argus adormecido
Píramo e Tisbe
Metamorfoses [?]
Hipomenes e Atalanta
Hero e Leandro
Sala 1
Fonte de Neptuno
Fonte de Diana
Fonte
Fonte
Fonte com anjo e fonte com cisne [Leda e o cisne]
Fonte e refeição 
Sala 2 - Metamorfoses de Ovídio
Actéon surpreendendo Diana no banho [Metam. III, 134-157]
Júpiter e Io [Metam.  I, 551-5773]
Apolo e Dafné [Metam. I, 438-463]
Rapto de Europa [Metam. II, 812-836]
Neptuno perseguindo uma ninfa [Metam. XII, 189-207]
Sala 3 - Quatro partes do mundo e quatro elementos
Europa
Ásia
América
África
Água
Ar
Fogo
Terra
Sala 4 - Caçadas
Caça ao veado
Caça ao javali
Caça ao leão e ao tigre
Caça ao lobo
Caça ao javali
Sala 5 - Sala de Diana
---
---
---
---
---
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Lisboa - Palácio Centeno

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A azulejaria do Palácio Centeno distribui-se pela escadaria e por diferentes salas, uma com representação de fontes,
outra com episódios das Metamorfoses de Ovídio, outra com as quatro partes do mundo e os quatro elementos, outra 
com cenas de caça e outras ainda com episódios da História de Diana. Muito embora cada espaço se organize em 
programas iconográficos independentes e disponha de guarnições distintas, é possível que estejamos perante uma única
campanha azulejar, executada cerca de 1720.

A escadaria destaca-se pela imponente composição teatral que ocupa o primeiro patamar. Ao centro, observa-se uma
cartela ladeada por figuras femininas sentadas, de peito descoberto. A da esquerda transporta setas e tem um crescente
lunar sobre a testa - Diana. A da direita segura um coração em chamas exibindo uma estrela sobre a testa - Vénus. Atrás 
desenvolve-se uma simulação de estrutura arquitectónica, plena de volutas e anjos, superiormente recortada e, de cada
um dos lados, numa superfície que pretende dar a ilusão de ser côncava, representam-se paisagens, terminando com a
figuração de um busto romano, com coroa de louros, de cada lado, rematado por um menino com cornucópia de flores.
O episódio do medalhão central, Apolo perseguindo Dafné, é muito ténue e a pintura muito sumária. Os pássaros
pousados na guarnição do lado esquerdo parecem simular uma janela, para lá da qual surge uma paisagem. Os
elementos arquitectónicos apresentam um traço de contorno muito vincado, tal como as figuras, onde os volumes são
assinalados por aguada.

Nas paredes laterais, a ilusão de profundidade é ainda mais eficaz e potenciada pela presença de um menino anjo à
frente da estrutura arquitectónica fingida, côncava no patamar e acompanhando depois o ângulo da escadaria. Aí,
observam-se dois medalhões mais rectilíneos, e a guarnição é encimada por uma figura feminina reclinada sobre
volutas, a da direita segurando uma foice. Os centauros encaixados junto ao vão que se abre no patamar superior, e após 
a simulação arquitectónica azulejar, não deixam de recordar os atlantes característicos da oficina dos Bernardes (embora
os azulejos sejam réplicas), cuja relação é por demais evidente nas figuras masculinas presentes já no patamar superior.

Os rostos das figuras, quer nos painéis quer nas guarnições, muito vincados mas também estereotipados, são muito
consistentes e semelhantes a tantos outros da autoria de P.M.P.. O contorno permanece muito vincado e os volumes são
conseguidos através do recurso a pinceladas paralelas sobrepostas, mas relativamente ordenadas.

A sala 1, com painéis representado fontes, alguns dos quais com figuras mitológicas, apresenta guarnição rectilínea, com
barras verticais onde se observa uma figura masculina desnuda, de pé sobre uma ave, segurando cesto de flores sobre a
cabeça. Nas horizontais observam-se enrolamentos de acanto por entre os quais surgem anjos a tocar corneta, meninos
ou sereias. Nas de maiores dimensões surge ainda uma hárpia.

A pintura destas barras é bem distinta da guarnição da escadaria, apresentando um desenho mais ingénuo, com um traço
mais fino e pincelada em aguadas mais largas. As fontes surgem implantadas em jardins, onde pontuam homens e
mulheres cujos rostos conservam a tipologia dos que marcam a obra de P.M.P., assim como o cuidado na caracterização
dos tecidos.

Na Sala 2 as barras verticais são idênticas mas a figura masculina foi substituída por outra feminina, de aspecto
guerreiro e com um cão a seus pés. As horizontais são mais rectilíneas, apenas com uma cartela central. As
características da pintura são semelhantes às da sala anterior quer ao nível das barras quer ao nível das figurações dos
painéis. Observa-se, todavia, alguma mancha na pintura [03.01].

Na sala 3 as barras verticais exibem figuras femininas trajando vestes longas e, as horizontais, enrolamentos de acanto
com meninos, convergindo no centro superior para uma máscara da qual pendem festões e, no inferior, para volutas
onde se sentam anjos. A pintura é muito marcada, principalmente nos animais, acompanhando as formas. Mas o
contorno continua muito presente e, mesmo nos anjos das guarnições, a tipologia de rostos é própria do Mestre P.M.P..
Nos pormenores dos tecidos, voltamos a encontrar grande cuidado de caracterização. 

Na sala 4 cujos painéis apresentam cenas de caça maioritariamente inspirados em gravuras de Antonio Tempesta, as
guarnições exibem atlantes meninos segurando volutas, de execução distinta das figurações dos painéis. A pintura
conserva a tipologia de rostos de P.M.P. e a sua forma habitual de pintar, com recurso a traço de contorno grosso e
marcação de volumes sumária, com aguada.

Por fim, a designada sala de Diana, que lhe advém do programa iconográfico aqui representado, apresenta um género de
guarnições muito distinto, que recorda uma boca de cena relativamente contida, com anjos, volutas e atlantes. A
consistência entre estas figurações e as dos painéis é grande, mantendo estes últimos as características de pintura dos
anteriores.

Características Particulares

Encomenda
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Lisboa - Palácio Centeno

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0009

Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-mor
B-H-R-aa/+-0020

Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346]
B-V-R-f-0024
B-H-R-fl/+-0011
B-H-R-fl/+-0012
B-V-R-f-0025
B-H-R-ea/+-0064
B-H-R-ea/+-0065
B-V-R-arq/+-0031
B-H-R-aa/+-0021
B-VH-RC-aa/+-0019

Obras Relacionadas
-  > Apolo e Dafné [sala 2, 03.03]; Rapto de Europa [sala 2, 03.04]
- Lisboa - Jardim Zoológico  > Rapto de Europa [01.03] - [03.04]
- Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre > Rapto de Europa [02.01.08] -
[03.04]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das Metamorfoses] > Neptuno perseguindo
uma ninfa [05.01] - [sala 2, 03.05]; Rapto de Europa [06.05] - [03.04]
- Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala da Mitologia > Apolo persegundo Dafné [02] - [01.03 e 03.03]; Rapto de
Europa [01] - [03.04]
- Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre] [actual Lar Nossa Senhora do
Amparo - SCML] > Fonte [03.04] - [sala 1 - 02.04] 
- Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala de batalhas] > Neptuno perseguindo
uma ninfa [01.04] - [03.05]
- Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio] [NÃO VISITADA] > Rapto de
Europa [01.03] - [03.04] 

Bibliografia específica
- BANDEIRA, Filomena; CORREIA, Paula, “Palácio Centeno / Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa”, n.º IPA
PT031106450531, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1999/2001. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro de 2009.
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “A DGEMN e o inventário do património «Azulejo»”, El estudio y la conservación de 
la cerámica decorada en la arquitectura , parte 3, Roma, ICCROM, 2003, pp. 121-130.
- CORREIA, Ana Paula, “Palácios, Azulejos e Metamorfoses”, Oceanos, Lisboa, CNPDP, n.º 36 / 37, Out. 1998 / 
Março 1999, p. 179-210. 
- FREITAS, Maria João, Iconografia da Memória na azulejaria do século XVIII – quatro estações, quatro elementos,
quatro partes do mundo , Dissertação de mestrado em História da Arte apresentada à Universidade Nova de Lisboa,
1994.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Palácio Centeno

Fotografias

01 - Escadaria, perspectiva do patamar intermédio 01.01 - Diana

01.03 - Apolo perseguindo Dafne 01.05 - Paisagem

01.09 e 01.10 - Hipomenes e Atalanta
01.11 - Héro e Leandro
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Lisboa - Palácio Centeno

Fotografias

02.02 - Fonte de Diana
02.06 - Fonte e refeição

03.05 - Neptuno perseguindo uma ninfa 04.04 - África, pormenor

04.05 - Água, pormenor 04.07 - Fogo
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Lisboa - Palácio Centeno

Fotografias

06 06

06
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Lisboa - Palácio Centeno

Fontes gráficas

Monsieur l’électeur de Bavière (Maximilien Emmanuel), en pied, 
1694 [Bibliothèque nacionale de France]

02.01 - Fonte de Neptuno
Gravura de Henry Bonnart [cedida por Ana Paula Correia]

N.º 1171 e 1172 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

02.03  - Fonte
Gravuras de Jean Lepautre
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Lisboa - Palácio Centeno

Fontes gráficas

N.º 1167 e 1169 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

02.04  - Fonte
Gravuras de Jean Lepautre

N.º 1168 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

02.05 - Fonte Leda e o Cisne
Gravura de Jean Lepautre

847



Lisboa - Palácio Centeno

Fontes gráficas

N.º 152 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

03.03 - Apolo e Dafne
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 2008, p. 141]

N.º 154 [PRÉADU, vol. 11, 1993]

03.04 - Rapto de Europa 
Gravura de Jean lepautre [CORREIA, 2008, p. 148]

[Artstor]

03.05 - Neptuno perseguindo uma ninfa
Gravura de François Chauveau [CORREIA, 2008, p. 150]
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Lisboa - Palácio Centeno

Fontes gráficas

N.º 1172 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

04.05 - Fonte
Gravura de Jean Lepautre

Série Hunting Scenes VII, 1608 [ARTstor]

05.01 - Caça ao veado
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 125]
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Lisboa - Palácio Centeno

Fontes gráficas

Série Hunting Scenes VII, 1621 [ARTstor]

05.02  - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 126]

Série Hunting Scenes VII, 1608 [ARTstor]

05.04  - Caça ao lobo
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 125]

Série Hunting Scenes VII, 1621 [ARTstor]

05.05  - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 126]
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Lisboa - Palácio da Independência, dois painéis aplicados no terraço superior

Datação

1696
[Estavam datados mas perdeu-se o azulejo com esta indicação [MECO, 1981, p. 42; IDEM, 1981 b), p. 12]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Alguns painéis foram retirados e aplicados, nas grandes obras de remodelação de cerca de 1940, em outros locais que
não os originais (MECO, 1981, p. 42, IDEM, 1981 b), p. 12). Segundo o mesmo autor, existiam fotografias antigas que
mostram o conjunto, muito mais vasto, aplicado numa das salas. Num dos azulejos, depois danificado, era ainda
possível ler parte da data - 16[9] - e um traço correspondente a um 5, menor provável, ou a um 6 (IDEM).

Cronologia sumária do imóvel 

Campanhas decorativas 

Assinada
Gabriel a[...]  |  Gel Barco.

Pintor Gabriel del Barco

1467, 27 de Junho - Aquisição das casas por Fernando de Almeida, filho do primeiro conde de Avranches
1509 - Aumentado o terceiro piso
1684 - Lourenço de Almada pediu autorização à Câmara para regularizar a fachada
1940 - Obras de reabilitação orientadas pelo arquitecto Raul Lino

Iconografia
01 Caça ao javali
02 Caça ao javali
03 Caça ao veado [desaparecido]
04 Cavaleiro segurando faisão [desaparecido]
05 Homem a segurar cão [desaparecido] 
06 Dama à la fontange [desaparecido]
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Lisboa - Palácio da Independência, dois painéis aplicados no terraço superior

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Como se refere na história destes painéis, o restauro efectuado pela então Direcção dos Edifícios e Monumentos
Nacionais implicou o levantamento do conjunto de painéis de azulejo de uma das salas do Palácio da Independência,
entre os quais apenas dois foram salvos e aplicados no terraço superior, junto ao jardim. As fotografias de Eduardo
Portugal, que José Meco (1981 b), p. 9) publica no seu estudo sobre os azulejos do palácio, mostram os restantes painéis
a revestir uma das salas. Todavia, esta não corresponderia já à sua aplicação original pois são muito evidentes os
problemas relacionados com as barras, as trocas de azulejos e de fiadas inteiras. José Meco não considera como válida a
possibilidade dos azulejos terem pertencido a outro local que não o Palácio Almada, opinião que subscrevemos, ainda
que sem bases documentais que o corroborem. Na verdade, e de acordo com o estado do conhecimento actual, antes dos
restauros promovidos pela DGEMN e por Raul Lino, as transferências de azulejos eram pouco frequentes.

Estas imagens permitem identificar outros temas representados, para os quais foi possível encontrar a respectiva
gravura, concluindo-se que a sala em questão apresentava temas de caça inspirados em gravuras de Antonio Tempesta.
A única excepção é um pequeno painel com uma dama à la fontange acompanhada por um cavalheiro [06].

São igualmente estas fotografias que possibilitam uma leitura mais clara das barras que envolvem as cenas figurativas,
com enrolamentos de acanto e conchas nos cantos.

Do painel que ainda subsiste, representando uma caça a javali [01], fazia parte um outro cavaleiro caçando um veado e,
no extremo oposto, uma árvore, entretando desaparecidos na actual montagem. O outro painel com a mesma temática
[02] não se encontra incluído nas fotografias de Eduardo Portugal, mas fazia certamente parte do mesmo conjunto,
tendo sido acrescentado o azulejo com a assinatura que, nas imagens referidas, surge isolado (MECO, 1981 b), p. 13 e
14).

Apesar dos maus tratos de que os azulejos foram vítimas, é possível observar uma pintura expressiva, que tira partido de
algum contorno marcando os volumes com aguadas e pinceladas paralelas. Os rostos são rudes e sumários na sua 
caracterização. A paisagem é diluída nos planos secundários e as árvores surgem com pinceladas grossas a par de outras
encaracoladas.

Catalogação das guarnições 
B-HV-R-ea/+-0069

Características Particulares

Obras Relacionadas 
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça] > Caça ao javali [01.02 - variações] - [01]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4 > Caça ao javali - [01 - variação] - [01]
- Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades > Caça ao javali [02.02.01 - variações] - [01]
- Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior > Caça ao javali [02.06] - [01] 

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 7, Maio de 1981, pp. 41-50.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa , separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- NOÉ, Paula; CORREIA, Paula; OLIVEIRA, Lina; RODRIGUES, Helena; AVELLAR, Filipa; ESTADÃO, Luísa, act.,
“Palácio da Independência / Palácio dos Condes de Almada”, n.º IPA PT031106310027, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1990/2002/2003/2004/2007. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Dezembro de 2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Palácio da Independência, dois painéis aplicados no terraço superior

Fotografias

01 - Caça ao javali 01 - Caça ao javali, pormenor

01 - ာCaça ao javali, pormenor

02 - ာCaça ao javali

02 - Caça ao javali, pormenor 03 - ာCaça ao veado [desaparecido]
[fotografia de Eduardo Portugal publicada por MECO, 1981 b)]
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Lisboa - Palácio da Independência, dois painéis aplicados no terraço superior

Fotografias

04 - Cavaleiro segurando faisão [desaparecido]
[fotografia de Eduardo Portugal publicada por MECO, 1981 b)]

05 - ္Dama à la fontange [desaparecido]
[fotografia de Eduardo Portugal publicada por MECO, 1981 b)]
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Lisboa - Palácio da Independência, dois painéis aplicados no terraço superior

Fontes gráficas

Hunting Scenes I, 1598 [ARTstor]

01 - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta

Hunting Scenes V [ARTstor]

02 - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta

Hunting Scenes V, The Illustrated Bartsch, Vol. 37 [ARTstor]

03 - 
ူ
Caça ao veado [desaparecido]

Gravura de Antonio Tempesta
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Lisboa - Palácio da Independência, dois painéis aplicados no terraço superior

Fontes gráficas

Miscellaneous Hunting Scenes, The Illustrated Bartsch, Vol. 37
[ARtstor]

04 - Cavaleiro segurando faisão [desaparecido]
Gravura de Antonio Tempesta
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Lisboa - Palácio de Domingos Dantas da Cunha, jardim na encosta do Torel

Datação

1695
[Datada [SIMÕES, 1959, p. 33; IDEM, 1979, p. 21]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
José Meco [1981, p. 42] é quem descreve com mais pormenor estes azulejos, depois de terem sido limpos do matagal
que os cobria. Refere tratar-se de um conjunto de onze painéis em fila sucedendo-se uma cena de pesca, uma fonte
barroca,uma cena de caça e duas batalhas. Infelizmente, o estado de conservação em que os painéis hoje se encontram,
com inúmeras falhas de vidrado, não permite mais identificações do que as referidas no campo iconografia. Uma
imagem recentemente publicada num artigo assinado por Irisalva Moita mostra como em 1989 a degradação de que os
painéis foram objecto era já muito avançada, piorando significativamente de então para cá (2009, p. 76).

Mais recentemente, e depois de ver algumas imagens do revestimento que ainda se conserva, tiradas de uma perspectiva
mais próxima, José Meco defendeu que estes azulejos podem não ser os assinados por Gabriel del Barco. Até novos
dados que permitam clarificar esta situação optamos por manter a postura que tem vindo a ser seguida, até porque
muitos elementos são comuns a outras obras do pintor espanhol. 

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas 

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Num dos muros do Jardim do Torel são ainda visíveis, por entre a vegetação, alguns dos painéis que revestiam esta
parede de sustentação do terraço. O seu estado de conservação é, todavia, péssimo, razão pela qual apenas se distinguem 
algumas figuras que deixam adivinhar o esplendor de uma das propriedades mais afamadas de Lisboa. Seccionado por
pilastras, também revestidas por azulejos de motivos ornamentais, o muro apresenta um conjunto de painéis com barra
de enrolamentos de acanto. Estas exibem, nos cantos dos painéis da esquerda, uma concha e, nos que se encontram mais
à direita, uma máscara com concha sobre a cabeça.

A pintura recorre quer ao contorno fino quer à pincelada paralela, surgindo algumas figuras de dimensão reduzida e de
desenho sumário.

De acordo com a descrição que o Padre António Carvalho da Costa (tomo III, pp. 432-433) faz da quinta em 1712,

Assinada [SIMÕES, 1959, p. 33; IDEM, 1979, p. 265]
G. Barco f. / 1695

Pintor Gabriel del Barco

Iconografia
01 Fonte
02 Cena maritima
03 Caçada
04 Fonte
05 Homem a puxar uma rede
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Lisboa - Palácio de Domingos Dantas da Cunha, jardim na encosta do Torel

ficamos a saber que se tratava de uma propriedade de grandes dimensões, situada entre o bairro de São José e o de Santa 
Ana, e desde a Anunciada ao Campo do Curral, desenvolvendo-se em doze passeios largos e compridos, alguns dos
quais lageados e azulejados de brutesco, com pilares de cantaria. Tinha também dois tabuleiros de jardim, um sob a
galeria e outro numa elevação. A nascente deste que se situava um lago oval com escadaria de ambos os lados e uma
varanda com nichos para estátuas e, entre eles, painéis de azulejo de brutesco e pintura representando “(...) as batalhas 
que na guerra passada alcançámos dos castelhanos”. Esta varanda permitia o acesso a uma “casa de regalo” decorada
com “excelente azolejo de Olanda que a faz muy vistosa”. Conclui-se, assim, que nestes jardins existiam muitos
conjuntos de azulejo, mas não é evidente quais seriam aqueles de que ainda hoje restam vestígios.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0069

Lisboa - Palácio da Independência, dois painéis aplicados no terraço superior
B-HV-R-ea/+-0073

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Encomenda do Mestre de Campo, Domingos Dantas da Cunha.

Bibliografia específica
- “Azulejo do séc. XVI copiado da Igreja de Jesus de Setúbal”, Archivo Pittoresco, Tomo III, Lisboa, 1860, pp. 332
-334.
- COSTA, António Carvalho da, padre, Corografia Portuguesa, Lisboa, 1712.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 7, Maio de 1981, pp. 41-50.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MOITA, Irisalva, “Perspectiva crítica à situação actual dos monumentos barrocos em Portugal”, Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, IV série, n.º 95, tomo I, Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa, 2009, pp. 63-80.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Carreaux cerámiques Hollandais au Portugal et en Espagne, Haia , 1959.
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Lisboa - Palácio de Domingos Dantas da Cunha, jardim na encosta do Torel

Fotografias

00 - Perspectiva geral

01 - Fonte

02 - Cena maritima 03 - Caçada

04 - Fonte 05 - Homem a puxar uma rede
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Lisboa - Palácio de Domingos Dantas da Cunha, jardim na encosta do Torel

Fontes gráficas

Gravura n.º 1163 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

01 - Fonte
Gravura de Jean Lepautre
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [cenas diversas]

Datação

1792 ou 1892
[“M Gomes Acentou/31.12.92” – não se sabe quem é nem qual a data exacta. ARRUDA, 1998, p. 105 propõe 1792 ou
1892 como assentamento ou conserto da azulejaria]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
O Palácio do Duque de Lafões pertencia incialmente à quinta dos Mascarenhas e, no século XVII, era propriedade do
Marquês de Arronches. O primeiro Duque de Lafões foi D. Pedro de Bragança, por ser filho natural de D. Pedro II,
casado com D. Luísa Mascarenhas. Deveu o título ao tio D. João V (MATOS; PAULO, 1999, p. 78).

As obras do palácio tiveram início em 1769 com o segundo Duque de Lafões (MATOS; PAULO, 1999, p. 79). Os 
azulejos são resultado de uma readaptação, mas não se conhece a sua origem, que poderia ser o próprio palácio ou o que
existia no Carmo e desapareceu com o Terramoto.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A conturbada história deste vasto conjunto de painéis de azulejo, cuja proveniência permanece por esclarecer, não
permite reconstituir o seu programa original. Apenas é evidente que, na escadaria do Palácio de Lafões, foram aplicados
azulejos de três autorias distintas e sem outra relação entre si que as barras que os envolvem. Estas apresentam colunas
torsas verticais que se repetem, delimitando os painéis. As barras horizontais de enrolamentos de acanto estão presentes

Atribuída
Pintor Grupo 2

 - Depois do Terramoto que destruiu o palácio situado no Carmo, o Duque mudou-se para o Grilo, onde fez obras de
grande envergadura, que não chegaram a ser concluídas. Mais tarde, foi neste Palácio que o Duque de Lafões instituiu a 
Academia Real das Ciências.

Iconografia
01 Hall de entrada
  01.01 Lado esquerdo
    01.01.01 Dois casais
  01.02 Lado direito
  01.02 Porta
    01.02.01 Homem com espingarda e outro a bater em serpente
  01.03 Patamar inferior do lado esquerdo
    01.03.01 Fonte
02 Escadaria
  02.01 Lado esquerdo
    02.01.01 Damas com espingarda e falcão [Europa]
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [cenas diversas]

no hall e patamar inferior, sendo substituídas na escadaria por festões de flores e frutos presos por fitas em argolas. 

O conjunto a que convencionámos designar por cenas diversas representa episódios galantes ou do quotidiano da
nobreza, como fica bem expresso no painel da escadaria com figuras femininas de penteados à la fontage.

Estes painéis caracterizam-se pela representação de figuras humanas de dimensão reduzida, apenas com contorno ou
com leve sugestão de volume através de pincelada única, muito aguarelada, a par de uma pincelada por vezes marcada.

A semelhança com o programa da denominada Sala dos 24 da Igreja de São José dos Carpinteiros, onde localizámos
representações idênticas a par de outras próximas das caçadas do hall de entrada, faz-nos admitir que poderemos estar
em presença de um programa unitário, mas profundamente fragmentado na sua aplicação e executado por pintores
distintos mas integrados numa mesma oficina.

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0005

Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios
B-H-R-fl/+-0013

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho > Senhoras com espingarda [05] - [02.01.01]; Casal a
conversar num jardim [09] - [01.01.01]
- Lisboa - Igreja dos Terceiros de Jesus, átrio > Senhoras com espingarda [02] - [02.01.01]

Encomenda

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, Caminho do Oriente – Guia do Azulejo, Lisboa, Livros Horizonte, 1998.
- MATOS, José Sarmento de, PAULO, Jorge Ferreira, Caminho do Oriente. Guia Histórico, Lisboa, 1999.
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [cenas diversas]

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta do hall e escadaria
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [cenas diversas]

Fotografias

01.01.01 - Dois casais 01.01.01 - Dois casais, pormenor

01.02.01 - Homem com espingarda e outro a bater em serpente
01.03.01 - Fonte

02.01.01 - Damas com espingarda e falcão
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [cenas diversas]

Fontes gráficas

Monseig.r le Duc de Bourgogne rendant visite à madame la
Princesse de Savoye à sa toillette   [Bibliothèque nacionale de
France]

01.01.01 - Dois casais
Gravura de Nicolas Arnoult [cedida por Ana Paula Correia]

L’Europe. N. Arnoult fecit.A Paris chez N. Arnoult rue de la 
Fromagerie a l'Image St Claude aux Halles. Avec Pri. du Roy
[British Museum]

02.01.01 - Damas com espingarda e falcão
Gravura de Nicolas Arnoult
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [história de Diana]

Datação

1792 ou 1892
[“M Gomes Acentou/31.12.92” – não se sabe quem é nem qual a data exacta. ARRUDA, 1998, p. 105 propõe 1792 ou
1892 como assentamento ou conserto da azulejaria]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
O Palácio do Duque de Lafões pertencia incialmente à quinta dos Mascarenhas e, no século XVII, era propriedade do
Marquês de Arronches. O primeiro Duque de Lafões foi D. Pedro de Bragança, por ser filho natural de D. Pedro II,
casado com D. Luísa Mascarenhas. Deveu o título ao tio D. João V (MATOS; PAULO, 1999, p. 78).

As obras do palácio tiveram início em 1769 com o segundo Duque de Lafões (MATOS; PAULO, 1999, p. 79). Os 
azulejos são resultado de uma readaptação, mas não se conhece a sua origem, que poderia ser o próprio palácio ou o que 
existia no Carmo e desapareceu com o Terramoto.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [ARRUDA, 1998, p. 105]

 - Depois do Terramoto que destruiu o palácio situado no Carmo, o Duque mudou-se para o Grilo, onde fez obras de
grande envergadura, que não chegaram a ser concluídas. Mais tarde, foi neste Palácio que o Duque de Lafões instituiu a
Academia Real das Ciências. 
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [história de Diana]

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
    02.01.04
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03
    02.02.04
    02.02.05
    02.02.06
    02.02.07

Hall de entrada
Lado direito
Homem ferido por flecha
Escadaria
Lado esquerdo
Diana e Juno transformando Calisto em ursa
Diana e companheiras sentadas sobre um rochedo
Figura a dormir sobre rochedo [Baco?]
Pintura pertencente à campanha [cenas diversas]
Lado direito
Dois guerreiros
Diana à caça com rede
Diana caçando um leão
Actéon transformado em cervo
Diana no banho
Diana e as ninfas sentadas num rochedo
Adonis
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [história de Diana]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A conturbada história deste vasto conjunto de painéis de azulejo, cuja proveniência permanece por esclarecer, não 
permite reconstituir o seu programa original. Apenas é evidente que na escadaria do Palácio de Lafões foram aplicados
azulejos de três autorias distintas e sem outra relação entre si que as barras que os envolvem. Estas, apresentam colunas
torsas verticais que se repetem, delimitando os painéis. As barras horizontais de enrolamentos de acanto estão presentes
no hall e patamar inferior, sendo substituídas na escadaria por festões de flores e frutos presos por fitas em argolas.

O conjunto que convencionámos designar por história de Diana reúne doze cenas diferentes, algumas evocativas desta 
deusa e outras não. Encontram-se todas elas na escadaria, com excepção do fragmento aplicado no hall de entrada do
lado direito.

A pintura é muito solta, embora recorrendo a um contorno médio, com tendência a diluir-se nas sugestões de volume e
fundos. Para aquelas, foram aplicadas pinceladas paralelas com aguada, e reveladoras de grande dinamismo. Os rostos
são rudes e nem sempre correctamente desenhados, mas muito característicos. As árvores apresentam diversos 
tratamentos, tal como os troncos e os rochedos.

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0005

Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios
B-H-R-fl/+-0013

Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [cenas diversas]

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios > Colunas torsas
- Aveiro - Antigo Convento de Santa Joana, claustro [Museu de Aveiro] > Diana caçando um leão - [03] - [02.02.03];
Actéon transformado em cervo [06] - [02.02.04]; Caçador [08] - [02.02.07]; Dois guerreiros [04] - [02.02.01]
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Colunas torsas
- Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala de Diana, ou do Concelho Supremo > Diana e Juno transformando
Calisto em ursa [02.01.01] - [01]
- Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala de batalhas] > Diana e Juno
transformando Calisto em ursa [01.03] - [02.01.01] 

Encomenda

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, Caminho do Oriente – Guia do Azulejo, Lisboa, Livros Horizonte, 1998.
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “A DGEMN e o inventário do património «Azulejo»”, El estudio y la conservación de 
la cerámica decorada en la arquitectura, parte 3, Roma, ICCROM, 2003, pp. 121-130.
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “As Metamorfoses de Ovídio na azulejaria barroca portuguesa”, Ovídio: exílio e 
poesia, Actas do Colóquio no bimilenário da “relegatio”, Lisboa, Centro de Estudos Clássicos, 2008, pp. 127-158.
- MATOS, José Sarmento de, PAULO, Jorge Ferreira, Caminho do Oriente. Guia Histórico, Lisboa, 1999.
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [história de Diana]

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da escadaria
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [história de Diana]

Fotografias

01.01.01 - Homem ferido por flecha 02 - Escadaria

02.01.01 - Diana e Juno transformando Calisto em ursa
02.02.01 e 02.02.02 - Dois guerreiros, Diana à caça com rede 

02.02.03 - Diana caçando um leão 02.02.05 - Diana no banho
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça]

Datação

1792 ou 1892
[“M Gomes Acentou/31.12.92” – não se sabe quem é nem qual a data exacta. ARRUDA, 1998, p. 105 propõe 1792 ou
1892 como assentamento ou conserto da azulejaria]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
O Palácio do Duque de Lafões pertencia incialmente à quinta dos Mascarenhas e, no século XVII, era propriedade do 
Marquês de Arronches. O primeiro Duque de Lafões foi D. Pedro de Bragança, por ser filho natural de D. Pedro II,
casado com D. Luísa Mascarenhas. Deveu o título ao tio D. João V (MATOS; PAULO, 1999, p. 78).

As obras do palácio tiveram início em 1769 com o segundo Duque de Lafões (MATOS; PAULO, 1999, p. 79). Os 
azulejos são resultado de uma readaptação, mas não se conhece a sua origem, que poderia ser o próprio palácio ou o que
existia no Carmo e desapareceu com o Terramoto.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A conturbada história deste vasto conjunto de painéis de azulejo, cuja proveniência permanece por esclarecer, não 
permite reconstituir o seu programa original. Apenas é evidente que na escadaria do Palácio de Lafões foram aplicados
azulejos de três autorias distintas e sem outra relação entre si que as barras que os envolvem. Estas, apresentam colunas
torsas verticais que se repetem, delimitando os painéis. As barras horizontais de enrolamentos de acanto estão presentes
no hall e patamar inferior, sendo substituídas na escadaria por festões de flores e frutos presos por fitas em argolas.

As caçadas do hall de entrada caracterizam-se por um contorno fino, com pinceladas paralelas muito finas e com aguada
a sugerir volumes, a par de outras únicas e grossas, criando zonas de grandes contrastes. Algumas figuras de dimensão
mais reduzida são apenas apontadas. É muito curioso o perfil triangular das figuras. A arquitectura é apenas esboçada e

Atribuída
Pintor Grupo 2

 - Depois do Terramoto que destruiu o palácio situado no Carmo, o Duque mudou-se para o Grilo, onde fez obras de
grande envergadura, que não chegaram a ser concluídas. Mais tarde, foi neste Palácio que o Duque de Lafões instituiu a
Academia Real das Ciências. 

Iconografia
01 Lado esquerdo
  01.01 Cena de caça ao javali [Atalanta caça o javali de Calydon]
  01.02 Caça ao javali
  01.03 Casais a conversar
02 Lado direito
  02.01 Homem e rapaz a conversar
  02.02 Homem com espingarda e cabra
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça]

com uma perspectiva muito deficiente. Note-se que os vãos dos imóveis representados surgem sempre preenchidos a 
azul mais forte.

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0005

Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios
B-H-R-ea/+-0068

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Colunas torsas com folhas de videira 
- Lisboa - Convento da Encarnação [Comendadeiras de Avis], nave da igreja > Homem e rapaz a conversar [01.03] -
[02.01]
- Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho > Caça ao javali [Atalante caça o javali de Calydon] 
[01] -  [01.01]; Homem e rapaz a conversar [02] - [02.01]; Caça ao javali [11] - [01.02]; Jovem com cabras e outros 
animais [06] - [02.02]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4 > Caça ao javali  [01] - [01.02]
- Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades > Caça ao javali [Atalante caça o javali de 
Calydon] [01.01] -  [02.01.02];Homem e rapaz a conversar [02.01] - [02.01.03]; Caça ao javali  [02.02.01] - [01.02]

Encomenda

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, Caminho do Oriente – Guia do Azulejo, Lisboa, Livros Horizonte, 1998.
- MATOS, José Sarmento de, PAULO, Jorge Ferreira, Caminho do Oriente. Guia Histórico, Lisboa, 1999.
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça]

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta do hall de entrada
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça]

Fotografias

01.01 - Cena de caça ao javali [Atalante caça o javali de 
Calydon]

01.01 - Cena de caça ao javali [Atalante caça o javali de
Calydon], pormenor

01.02 - Caça ao javali 01.02 - Caça ao javali, pormenor

02 - Patamar do lado direito 02.01 - Homem e rapaz a conversar
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Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça]

Fontes gráficas

Ovid's The Metamorphoses, 1606, The Illustrated Bartsch. Vol.
36 [ARTstor]

01.01 - Atalanta caça o javali de Calydon
Gravura de Antonio Tempesta
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 1

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A sala 1 apresenta episódios relacionados com cenas campestres e, nos vãos das janelas,  figuras nobres e cenas de caça
às aves. As guarnições são em barra, com as verticais a exibir um anjo segurando uma peanha com outro anjo e as 
horizontais marcadas por enrolamentos de acanto e meninos unidos por concha central. Encontra-se em éssimo estado
de conservação.

É possível que se trate de um conjunto posterior ao Ciclo dos Mestres .

Características Particulares

Encomenda
Em 20 de Março de 1697 era assinado o contrato entre D. Luís Manoel de Noronha, Conde de Atalaia (meio-irmão do 1º 
Marquês de Tancos) e os pedreiros Domingos da Silva, Manuel Antunes, José Carvalho, Manuel Francisco e João 
Antunes "Arquitecto de Sua Magestade" para a obra do "Asento de Cazas que Elle Conde ten na Costa do Castello de
São Jorge" (GOMES, 1998).

Atribuída
Pintor Desconhecido

Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 57]

1539 - Casas pertencentes a D. António de Ataíde, Conde de Castanheira. A ligação aos Marqueses de Tancos vem da
sua filha, que casou com D. Nuno Manuel, 2º senhor de Atalaia, de Salvaterra e de Tancos
Século XVII, início - Aqui residia o 1º Conde de Atalaia, D. Francisco Manuel de Ataíde, certamente quem transformou
as casas iniciais num palácio, que D. João Manuel de Noronha, 6º conde e 1º de Tancos, ampliou
1697, 20 de Março - Campanha de obras, documentada (GOMES, 1998)
Século XIX  - Casa alugada a diversas instituições responsáveis pelas reutilizações e consequentes alterações de que o 
imóvel foi objecto 
1980 - Família Alves Dinis vende o palácio à Câmara Municipal de Lisboa
Século XX, final - Aqui funciona actualmente a EGEAC, no piso térreo, encontrando-se as dependências do piso
superior desabitadas e em muito mau estado de conservação

Iconografia
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 1

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- GOMES, Paulo Varela, “Obra crespa e relevante. Os interiores das igrejas lisboetas na segunda metade do século XVII
- alguns problemas”, Bento Coelho 1620-1708 e a Cultura do seu Tempo, IPPAR, Lisboa, 1998, pp. 107-125.
- MECO, José, “Há que preservar os Azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, Março, 1981.
- SILVA, João; CORREIA, Paula, “Palácio do Marquês de Tancos”, n.º IPA PT031106380194, Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2001. URL: www.monumentos. 
pt, consultado em Outubro de 2008.
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 1

Fotografias
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 2

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A sala 2 apresenta episódios relacionados com cenas do quotidiano, em que as acções decorrem, ou são estruturadas, em
função de uma fonte central. Observa-se ainda uma caça ao veado. As guarnições, em barra, exibem figuras masculinas
de bigodes, segurando uma cornucópia de flores, na vertical, e enrolamentos de acanto com figuras híbridas 
convergindo para cartela central na horizontal. 

É possível que se trate de um conjunto posterior ao Ciclo dos Mestres , pois a pintura é muito menos cuidada e as 
figurações mais esterotipadas aproximando-se dos desenhos habituais na Grande Podução.

Características Particulares

Encomenda
Em 20 de Março de 1697 era assinado o contrato entre D. Luís Manoel de Noronha, Conde de Atalaia (meio-irmão do 1º
Marquês de Tancos) e os pedreiros Domingos da Silva, Manuel Antunes, José Carvalho, Manuel Francisco e João 
Antunes "Arquitecto de Sua Magestade" para a obra do "Asento de Cazas que Elle Conde ten na Costa do Castello de
São Jorge" (GOMES, 1998).

Atribuída
Pintor Desconhecido

Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 57]

1539 - Casas pertencentes a D. António de Ataíde, Conde de Castanheira. A ligação aos Marqueses de Tancos vem da
sua filha, que casou com D. Nuno Manuel, 2º senhor de Atalaia, de Salvaterra e de Tancos
Século XVII, início - Aqui residia o 1º Conde de Atalaia, D. Francisco Manuel de Ataíde, certamente quem transformou
as casas iniciais num palácio, que D. João Manuel de Noronha, 6º conde e 1º de Tancos, ampliou
1697, 20 de Março - Campanha de obras, documentada (GOMES, 1998)
Século XIX  - Casa alugada a diversas instituições responsáveis pelas reutilizações e consequentes alterações de que o
imóvel foi objecto 
1980 - Família Alves Dinis vende o palácio à Câmara Municipal de Lisboa
Século XX, final - Aqui funciona actualmente a EGEAC, no piso térreo, encontrando-se as dependências do piso
superior desabitadas e em muito mau estado de conservação

Iconografia
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 2

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- GOMES, Paulo Varela, “Obra crespa e relevante. Os interiores das igrejas lisboetas na segunda metade do século XVII
- alguns problemas”, Bento Coelho 1620-1708 e a Cultura do seu Tempo, IPPAR, Lisboa, 1998, pp. 107-125.
- MECO, José, “Há que preservar os Azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, Março, 1981.
- SILVA, João; CORREIA, Paula, “Palácio do Marquês de Tancos”, n.º IPA PT031106380194, Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2001. URL: www.monumentos. 
pt, consultado em Outubro de 2008.

880



Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 2

Fotografias
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 3

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A sala 3 apresenta várias cenas de caça, todas elas inspiradas em gravuras, ou em partes de gravuras de Antonio
Tempesta. Por vezes, e face ao comprimento dos revestimentos, os diversos episódios são separados por árvores.

As guarnições em barra, exibem uma anjo ajoelhado suportando uma peanha sobre a qual se ergue uma figura feminina
com um cesto de flores à cabeça. Na horizontal, enrolamentos de acanto convergem em anjos a ladear mascarão.

É possível que se trate de um conjunto posterior ao Ciclo dos Mestres , ou da transição deste período para o da Grande
Produção. Notem-se, aliás, as semelhanças com a escadaria do Hospital de São José e não apenas ao nivel da utilização
de gravuras.

Atribuída
Pintor Desconhecido

1539 - Casas pertencentes a D. António de Ataíde, Conde de Castanheira. A ligação aos Marqueses de Tancos vem da
sua filha, que casou com D. Nuno Manuel, 2º senhor de Atalaia, de Salvaterra e de Tancos
Século XVII, início - Aqui residia o 1º Conde de Atalaia, D. Francisco Manuel de Ataíde, certamente quem transformou
as casas iniciais num palácio, que D. João Manuel de Noronha, 6º conde e 1º de Tancos, ampliou
1697, 20 de Março - Campanha de obras, documentada (GOMES, 1998)
Século XIX  - Casa alugada a diversas instituições responsáveis pelas reutilizações e consequentes alterações de que o
imóvel foi objecto 
1980 - Família Alves Dinis vende o palácio à Câmara Municipal de Lisboa
Século XX, final - Aqui funciona actualmente a EGEAC, no piso térreo, encontrando-se as dependências do piso
superior desabitadas e em muito mau estado de conservação
Século XX, final - Aqui funciona actualmente a EGEAC, no piso térreo, encontrando-se as dependências do piso
superior desabitadas e em muito mau estado de conservação

Iconografia
01 Cenas de caça [ao javali, veado, lobo]
02 Caça ao leão
03 Caça ao javali
04 Caça ao javali
05 Caça ao javali
06 Caça ao urso
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 3

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Em 20 de Março de 1697 era assinado o contrato entre D. Luís Manoel de Noronha, Conde de Atalaia (meio-irmão do 1º
Marquês de Tancos) e os pedreiros Domingos da Silva, Manuel Antunes, José Carvalho, Manuel Francisco e João 
Antunes "Arquitecto de Sua Magestade" para a obra do "Asento de Cazas que Elle Conde ten na Costa do Castello de
São Jorge" (GOMES, 1998).

Bibliografia específica
- GOMES, Paulo Varela, “Obra crespa e relevante. Os interiores das igrejas lisboetas na segunda metade do século XVII
- alguns problemas”, Bento Coelho 1620-1708 e a Cultura do seu Tempo, IPPAR, Lisboa, 1998, pp. 107-125.
- SILVA, João; CORREIA, Paula, “Palácio do Marquês de Tancos”, n.º IPA PT031106380194, Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2001. URL: www.monumentos. 
pt, consultado em Outubro de 2008.
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 3

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 3

Fotografias

01 | 02 - Cenas de caça

03 - Caça ao javali
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 3

Fontes gráficas

Hunting Scenes VII, 1608, FAMSF [ARTstor]

01 - Cena de caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 125]

Hunting Scenes VII, 1608, FAMSF [ARTstor]

01 - Cena de caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 125]

Hunting Scenes VII, 1608, FAMSF [ARTstor]

01 - Cena de caça ao veado
Gravura de Antonio Tempesta  [CORREIA, 2003, p. 125]
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 3

Fontes gráficas

FAMSF [ARTstor]

02 - Caça ao leão
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 124]

FAMSF [ARTstor]

05 - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta, da série Hunting Scenes VII, 1621

Hunting Scenes VII, 1621, FAMSF [ARTstor]

06 - Caça ao urso
Gravura de Antonio Tempesta   [CORREIA, 2003, p. 124]
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [01]
R m Do ctto / fecit

Pintor Raimundo do Couto

1539 - Casas pertencentes a D. António de Ataíde, Conde de Castanheira. A ligação aos Marqueses de Tancos vem da
sua filha, que casou com D. Nuno Manuel, 2º senhor de Atalaia, de Salvaterra e de Tancos
Século XVII, início - Aqui residia o 1º Conde de Atalaia, D. Francisco Manuel de Ataíde, certamente quem transformou
as casas iniciais num palácio, que D. João Manuel de Noronha, 6º conde e 1º de Tancos, ampliou
1697, 20 de Março - Campanha de obras, documentada (GOMES, 1998)
Século XIX - Casa alugada a diversas instituições responsáveis pelas reutilizações e consequentes alterações de que o
imóvel foi objecto
1980 - Família Alves Dinis vende o palácio à Câmara Municipal de Lisboa
Século XX, final - Aqui funciona actualmente a EGEAC, no piso térreo, encontrando-se as dependências do piso
superior desabitadas e em muito mau estado de conservação

Iconografia
01 Caça ao javali
02 Caçada a cavalo com cães
03 Cavaleiro com espada
04 Caça ao cervo
05 Caça ao lobo
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O palácio do Marquês de Tancos parece ter sido objecto de uma campanha de obras a partir de 1697, na qual se
inscreve, muito possivelmente, o revestimento azulejar das salas que se distribuem ao longo de toda a fachada virada
para a Calçada do Marquês de Tancos. Todavia, somente numa delas surge um painel assinado, pelo pintor Raimundo 
do Couto, e nenhuma se encontra datada.

Nesta sala, as paredes exibem silhar com barras de enrolamentos de acanto a envolver as cenas centrais, todas elas
dedicadas ao tema da caça. Registam-se, todavia, diferenças significativas entre o painel assinado e os restantes, que
parecem executados por outra mão.

Na caça ao javali [01] a pintura denuncia inúmeras gradações de azul, recorrendo ao contorno, mas com muitas
características de desenho, e às pinceladas paralelas com aguada, por vezes em mancha, para a sugestão de volumes e
sombras. A pintura recorda uma aguarela, por vezes com borrões de tinta pequenos, numa solução que ganha mais
ênfase nas figuras de segundo plano que se afastam, definidas apenas por uma mancha ou um contorno esboçado. Os 
rostos são muito sumários, apontados.

Já nos restantes painéis, o contorno é grosso e brusco, a par de uma maior definição de traço nos pormenores e nos
rostos, que se afasta, talvez com excepção do último painel [05] do primeiro, assinado.Esta diversidade permite
questionar se todos os painéis terão sido executados pelo mesmo pintor, no caso, Raimundo do Couto.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0071

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho > Caça ao javali [11] - [01]
- Lisboa - Palácio da Independência, dois painéis aplicados no terraço superior > Caça ao javali [01] - [01]
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça] > Caça ao javali [01.02] - [01]
- Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades > Caça ao javali [02.02.01] - [01] 
- Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior > Caça ao javali [01] - [02.06] 

Encomenda
Em 20 de Março de 1697 era assinado o contrato entre D. Luís Manoel de Noronha, Conde de Atalaia (meio-irmão do 1º
Marquês de Tancos) e os pedreiros Domingos da Silva, Manuel Antunes, José Carvalho, Manuel Francisco e João 
Antunes "Arquitecto de Sua Magestade" para a obra do "Asento de Cazas que Elle Conde ten na Costa do Castello de
São Jorge" (GOMES, 1998).

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “A DGEMN e o inventário do património «Azulejo»”, El estudio y la conservación de 
la cerámica decorada en la arquitectura, parte 3, Roma, ICCROM, 2003, pp. 121-130.
- CORREIA, Ana Paula, “Palácios, Azulejos e Metamorfoses”, Oceanos, Lisboa, CNPDP, n.º 36 / 37, Out. 1998 /
Março 1999, p. 179-210.
- GOMES, Paulo Varela, “Obra crespa e relevante. Os interiores das igrejas lisboetas na segunda metade do século XVII
- alguns problemas”, Bento Coelho 1620-1708 e a Cultura do seu Tempo, IPPAR, Lisboa, 1998, pp. 107-125.
- GONÇALVES, António Manuel, “Palácio do Marquês de Tancos”, Dicionário da História de Lisboa, Lisboa, 1994
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “Há que preservar os Azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, Março, 1981.
- MECO, José, “Há que preservar os azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, n.º 29, Lisboa, Publ.
Projornal, Março de 1981, pp. 75-84.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SILVA, João; CORREIA, Paula, “Palácio do Marquês de Tancos”, n.º IPA PT031106380194, Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2001. URL: www.monumentos. 
pt, consultado em Outubro de 2008. 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4

Esquema de plantas ou alçados

Planta da sala
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4

Fotografias

00 - Perspectiva geral da sala

01 - Caça ao javali

01 - Caça ao javali, pormenor 01 - Caça ao javali, pormenor

02 - Caçada a cavalo com cães

05 - Caça ao lobo
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4

Fontes gráficas

Hunting Scenes IV, 1598, The Illustrated Bartsch [ARTstor]

01 - Caça do javali
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 123]

Hunting Scenes IV, 1598, The Illustrated Bartsch [ARTstor]

02 - Caçada a cavalo com cães
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 123]
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4

Fontes gráficas

Hunting Scenes IV, 1598, The Illustrated Bartsch [ARTstor]

05 - Caça ao lobo
Gravura de Antonio Tempesta [CORREIA, 2003, p. 123]
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das 
Metamorfoses]

Datação

1710, c. de
[MECO, 1981, p. 81]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [maior participação]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1981, p. 81; IDEM, 1989 [9183], p. 50IDEM, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 224;
IDEM, 2009, p. 128] 

Início do século XVIII
[CORREIA, 1999, p. 181]

 - Há notícia de pinturas de Bento Coelho para o oratório do Marquês, mas não se diz onde [catalogo Bento Coelho p.
474 citando José da Cunha Taborda] 

1539 - Casas pertencentes a D. António de Ataíde, Conde de Castanheira. A ligação aos Marqueses de Tancos vem da 
sua filha, que casou com D. Nuno Manuel, 2º senhor de Atalaia, de Salvaterra e de Tancos.
Século XVII, início - Aqui residia o 1º Conde de Atalaia, D. Francisco Manuel de Ataíde, certamente quem transformou
as casas iniciais num palácio, que D. João Manuel de Noronha, 6º conde e 1º de Tancos, ampliou.
1697, 20 de Março - Campanha de obras, documentada (GOMES, 1998)
Século XVIII, início  - Novas obras patrocinadas pelo 6º Conde de Atalaia e 1º Marquês de Tancos, D. Manuel de
Noronha (1679-1761)
Século XIX - Casa alugada a diversas instituições responsáveis pelas reutilizações e consequentes alterações de que o
imóvel foi objecto
1980 - Família Alves Dinis vende o palácio à Câmara Municipal de Lisboa
Século XX, final - Aqui funciona actualmente a EGEAC, no piso térreo, encontrando-se as dependências do piso
superior desabitadas e em muito mau estado de conservação

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 216]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, adenda; IDEM, 1979, p. 262]

Iconografia
00 Metamorfoses de Ovídio, das quais cinco são história de amor
05 SALA 5 [Sala das Damas]
  05.01 Neptuno perseguindo Coronis [Metam. XII, 189-207]
  05.02 Rapto de Proserpina por Plutão [Metam. V, 385-424]
  05.03 Diana lutando contra um dragão sendo espiada por um sátiro
  05.04 Rapto de Helena
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das 
Metamorfoses]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Sala das Damas [05]

Neste espaço, os silhares de azulejo são enquadrados por uma barra com representações de enrolamentos de acanto, por
entre os quais surgem anjos com asas de libelinha, figuras de sereias, aves, meninos sentados em volutas segurando
festões e, nos cantos, uma máscara de cuja boca pendem dois festões que se prolongam por toda a guarnição e são
presos nos bicos de aves, entrelaçando-se nas restantes figurações. No centro superior, ladeado por animais, exibe-se o
escudo dos Manueis (condes de Atalaia, proprietários do imóvel), ainda enquadrado por volutas e encomendo por coroa.
Corresponde-lhe, inferiormente, uma máscara.

Os painéis revestem todas as paredes, mas em determinados casos, encontram-se “dobrados”, nos cantos, facto pouco
usual na época e que pode indiciar problemas no planeamento do espaço ou alterações posteriores.

No seu conjunto, estes azulejos revelam uma pincelada em mancha, marcada e pingada, muito cuidada, com pouco
recurso ao contorno, em azuis suaves e com gradações que, por exemplo, nas rochas, acompanham a forma. Alguns
panejamentos são muito angulosos e os rostos caracterizam-se, também, pela mancha. Os fundos são muito ténues, mas
as cenas são bastante complexas, com grande pormenorização, por exemplo, nos barcos, ou no próprio mar, com 
pinceladas longas e marcas de tinta no final. Já na paisagem terrestre, a pincelada forte e desordenada é muito notória.

Nas barras, verifica-se uma coerência técnica, destacando-se as formas suaves contra os fundos muito escuros.

É muito curioso verificar como o pintor soube transformar uma gravura reduzida num painel tão longo, concentrando a
acção principal de um dos lados e recorrendo a árvores para completar o espaço em falta.

De acordo com Ana Paula Correia esta sala não revela uma escolha precisa dos temas, que aparentemente não são
relacionados com o mesmo ciclo, apenas revelando coerência de temas no rapto de Helena [05.04] a opôr-se a outro 
longo painel que é o rapto de Prosepina [05.02].

Sala das Metamorfoses [06]

As barras que envolvem os painéis deste espaço apresentam uma gramática decorativa distinta, apesar de surgirem
enrolamentos de acanto por entre os quais espreitam anjos com asas de libelinha, mas apenas nas barras verticais. Nos
cantos, surge um rosto com chapéu cónico. 

O que mais se destaca nesta sala é o tom de azul empregue, mais suave e claro, revelando um recurso ao contorno bem
mais evidente, por vezes com uma aguada reforçada por traço. Há fundos muito escuros e abrem-se brancos no vidrado,
quando os fundos são mais densos. Em todo o caso, surgem também pinceladas pingadas e em mancha. Na verdade, a
mancha semelhante à sala anterior regressa nos painéis de menores dimensões, entre as janelas.

Os estudos de Ana Paula Correia demonstram que este espaço denota uma maior coerência na selecção dos temas a
representar, todos eles parte integrante da mesma série temática. 

Características Particulares

Encomenda
Em 20 de Março de 1697 era assinado o contrato entre D. Luís Manoel de Noronha, Conde de Atalaia (meio-irmão do 1º
Marquês de Tancos) e os pedreiros Domingos da Silva, Manuel Antunes, José Carvalho, Manuel Francisco e João 
Antunes "Arquitecto de Sua Magestade" para a obra do "Asento de Cazas que Elle Conde ten na Costa do Castello de
São Jorge" (GOMES, 1998).

06 SALA 6 [Sala Grande]
  06.01 Matamorfose de Actéon -  Silhar muito destruído onde se reconhece apenas dois cavaleiros e dois

cães [é manifestamente menos do que o descrito por CORREIA, 1999, p. 181]
  06.02 Caça ao javali de Cálidon [Metam. VIII, 270-547]
  06.03 Vénus e Adonis [Metam. X, 708-739]
  06.04 Pã e Sirinx [Metam. I, 689-712]
  06.05 Rapto de Europa [Metam.II, 812-836]
  06.06 Narciso mirando-se nas águas [Metam. III, 339-510]
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das 
Metamorfoses]

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0014

Lisboa - Jardim Zoológico
B-H-R-aa/+-0025
B-V-R-ea/+-0019

Lisboa - Convento das Trinas do Rato, painel no muro do pátio
B-H-R-ea/+-0070

Obras Relacionadas
- Lisboa - Jardim Zoológico  > Rapto de Helena [01] - [05.04];
Rapto de Europa [03] - [06.05]
- Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre > Rapto de Europa [02.01.08] -
[06.05]
- Lisboa - Palácio Centeno > Neptuno perseguindo Coronis [05.01]; Rapto de Europa [03.04] - [06.05]
- Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala da Mitologia > Rapto de Europa [01] - [06.05]
- Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala de batalhas] > Neptuno perseguindo 
Coronis [05.01]
- Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio] [NÃO VISITADA] > Rapto de
Europa [01.03] - [06.05]

A encomenda dos azulejos foi certamente efectuada pelos proprietário, os condes de Atalaia, cujo brasão da família de
apelido Manuel figura nas barras dos azulejos de uma das salas [05].

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “A DGEMN e o inventário do património «Azulejo»”, El estudio y la conservación de 
la cerámica decorada en la arquitectura, parte 3, Roma, ICCROM, 2003, pp. 121-130.
- CORREIA, Ana Paula, “Palácios, Azulejos e Metamorfoses”, Oceanos, Lisboa, CNPDP, n.º 36 / 37, Out. 1998 /
Março 1999, p. 179-210.
- GOMES, Paulo Varela, “Obra crespa e relevante. Os interiores das igrejas lisboetas na segunda metade do século XVII
- alguns problemas”, Bento Coelho 1620-1708 e a Cultura do seu Tempo, IPPAR, Lisboa, 1998, pp. 107-125.
- GONÇALVES, António Manuel, “Palácio do Marquês de Tancos”, Dicionário da História de Lisboa, Lisboa, 1994
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “Há que preservar os azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, n.º 29, Lisboa, Publ.
Projornal, Março de 1981, pp. 75-84.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SILVA, João; CORREIA, Paula, “Palácio do Marquês de Tancos”, n.º IPA PT031106380194, Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2001. URL: www.monumentos. 
pt, consultado em Outubro de 2008. 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das 
Metamorfoses]
Esquema de plantas ou alçados

Planta da sala 5 Planta da sala 6

897



Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das
Metamorfoses]
Fotografias

05 - Vista geral da sala 5 com o Rapto de Helena 05.01 - Pormenor de Neptuno perseguindo Coronis

05.02 - Pormenor de Rapto de Proserpina por Plutão
05.02 - Pormenor de Rapto de Proserpina por Plutão

06.01 - Pormenor de Metamorfose de Actéon 06.02 - Pormenor de Caçada ao javali de Cálidon
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das
Metamorfoses]
Fontes gráficas

[ARTstor]

05.01 - Neptuno perseguindo uma ninfa
Gravura de Fraçois Chauveau [CORREIA, 1998/1999, p. 187; 2008, p. 150]

N.º 207 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

05.02 - Rapto de Proserpina por Plutão
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 1998/1999, p. 187; 2008, p. 150]
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das
Metamorfoses]
Fontes gráficas

N.º 170 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

05.04 - Rapto de Helena
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 1998/1999, p. 187; 2008, p. 150]

N.º 159 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

06.01 - Metamorfose de Actéon
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 1998/1999, p. 182; 2003, p. 122; 2008, p. 150]

N.º 163 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

06.02 - Caça ao javali de Cálidon
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 1998/1999, p. 180]
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das 
Metamorfoses]
Fontes gráficas

N. º 162 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

06.03 - Vénus e Adonis
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 1998/1999, p. 180]

N.º 160 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

06.04 - Pã e Sirinx
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 1998/1999, p. 180]

901



Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das 
Metamorfoses]
Fontes gráficas

N.º 154 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

06.05 - Rapto de Europa
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 1998/1999, p. 183, 194;  2008, p. 148]

N.º 150 [PRÉAUD, vol. 11, 1993]

06.06 - Narciso mirando-se nas águas
Gravura de Jean Lepautre [CORREIA, 1998/1999, p. 194;  2008, p. 148]
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 7

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O palácio do Marquês de Tancos parece ter sido objecto de uma campanha de obras a partir de 1697, na qual se
inscreve, muito possivelmente, o revestimento azulejar das salas que se distribuem ao longo de toda a fachada virada
para a Calçada do Marquês de Tancos. Apenas uma das salas exibe a assinatura do pintor, Raimundo do Couto, mas
nenhuma se encontra datada.

A sala 7 apresenta silhares com barras idênticas às da sala 4, razão pela qual alguns autores aproximaram estes painéis 
de azulejo. A técnica e a escala de ambos é, no entanto, diferente, apesar das manchas e borrões que os caracterizam. A
pintura destes painéis é muito sumária (com excepções como a figura feminina do painel [03]), recorrendo ao contorno
para o desenho das figuras de dimensão reduzida, sublinhadas com aguada e alguns traços em mancha por vezes com
borrões. As arquitecturas são apenas esboçadas, sem grande pormenor e os fundos escuros muito pincelados, sem
ordem, e de gestualidade nervosa.

Atribuída
Pintor Raimundo do Couto

Raimundo do Couto [MECO, 1993, p. 218]

1539 - Casas pertencentes a D. António de Ataíde, Conde de Castanheira. A ligação aos Marqueses de Tancos vem da
sua filha, que casou com D. Nuno Manuel, 2º senhor de Atalaia, de Salvaterra e de Tancos
Século XVII, início - Aqui residia o 1º Conde de Atalaia, D. Francisco Manuel de Ataíde, certamente quem transformou
as casas iniciais num palácio, que D. João Manuel de Noronha, 6º conde e 1º de Tancos, ampliou
1697, 20 de Março - Campanha de obras, documentada (GOMES, 1998)
Século XIX  - Casa alugada a diversas instituições responsáveis pelas reutilizações e consequentes alterações de que o
imóvel foi objecto 
1980 - Família Alves Dinis vende o palácio à Câmara Municipal de Lisboa
Século XX, final - Aqui funciona actualmente a EGEAC, no piso térreo, encontrando-se as dependências do piso
superior desabitadas e em muito mau estado de conservação

Iconografia
01 Paisagem com várias figuras e fundos arquitectónicos
02 Várias figuras em cenário de ruína
03 Grande alameda com fonte
04 Figuras a pescar
05 Casal e rapaz

903



Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 7

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0071

Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
Em 20 de Março de 1697 era assinado o contrato entre D. Luís Manoel de Noronha, Conde de Atalaia (meio-irmão do 1º
Marquês de Tancos) e os pedreiros Domingos da Silva, Manuel Antunes, José Carvalho, Manuel Francisco e João 
Antunes "Arquitecto de Sua Magestade" para a obra do "Asento de Cazas que Elle Conde ten na Costa do Castello de
São Jorge" (GOMES, 1998).

Bibliografia específica
- GOMES, Paulo Varela, “Obra crespa e relevante. Os interiores das igrejas lisboetas na segunda metade do século XVII
- alguns problemas”, Bento Coelho 1620-1708 e a Cultura do seu Tempo, IPPAR, Lisboa, 1998, pp. 107-125.
- MECO, José, “Há que preservar os Azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, Março, 1981.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SILVA, João; CORREIA, Paula, “Palácio do Marquês de Tancos”, n.º IPA PT031106380194, Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2001. URL: www.monumentos. 
pt, consultado em Outubro de 2008.
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 7

Fotografias

01 - Paisagem com várias figuras e fundos arquitectónicos

02 - Várias figuras em cenário de ruína

03 - Grande alameda com fonte

04 - Figuras a pescar

05 - Casal e rapaz
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências

Datação

1691 -1695
[MECO, 1979 a), p. 103; IDEM, 1979 b), p. 63]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os azulejos ornamentais habitualmente atribuídos a Gabriel del Barco que se encontram no Palácio do Marquês de
Tancos (ver campo Atribuições / Justificações) podem dividir-se em três grandes núcleos:
1 - Albarradas com pássaros no piso térreo [01]
2 - Enrolamentos de acanto com barras de festões numa das salas do piso superior [02.01]

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 100; IDEM, 1979 b), p. 63; IDEM, 1981, p. 78; IDEM, 1984, p. 53; IDEM, 1989,
p. 68; IDEM, 1993, p. 216; IDEM, 2009, p. 126]

1691-1696
[MECO, 1981, p. 79]

1539 - Casas pertencentes a D. António de Ataíde, Conde de Castanheira. A ligação aos Marqueses de Tancos vem da
sua filha, que casou com D. Nuno Manuel, 2º senhor de Atalaia, de Salvaterra e de Tancos
Século XVII, início - Aqui residia o 1º Conde de Atalaia, D. Francisco Manuel de Ataíde, certamente quem transformou
as casas iniciais num palácio, que D. João Manuel de Noronha, 6º conde e 1º de Tancos, ampliou
1697, 20 de Março - Campanha de obras, documentada (GOMES, 1998)
Século XVIII, início - Novas obras patrocinadas pelo 6º Conde de Atalaia e 1º Marquês de Tancos, D. Manuel de
Noronha (1679-1761)
Século XIX - Casa alugada a diversas instituições responsáveis pelas reutilizações e consequentes alterações de que o
imóvel foi objecto
1980 - Família Alves Dinis vende o palácio à Câmara Municipal de Lisboa
Século XX, final - Aqui funciona actualmente a EGEAC, no piso térreo, encontrando-se as dependências do piso
superior desabitadas e em muito mau estado de conservação

Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 124]

Iconografia
01 Piso térreo com albarradas e aves
02 Piso superior
  02.01 Sala interior com enrolamentos de acanto
  02.02 Antiga sala de jantar com enrolamentos de acanto
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências

3 - Enrolamentos de acanto com barras de márcaras grotescas na antiga Sala de jantar [02.02]

No caso das albarradas, estas surgem em vários locais do piso térreo, envoltas por barra não catalogada por Santos
Simões, constituída pelo motivo B-40 (SIMÕES, 1997, p. 178) a que se junta, no mesmo azulejo, a C-84 (IDEM, p.
155). O vaso central, com duas máscaras laterais das quais se projectam as asas, apresentam flores variadas (que não
deixam de recordar muitas das que surgem nos azulejos de figura avulsa). De cada um dos lados do vaso, dois pássaros
de costas voltadas prendem no bico uma parte dos festões que se encontram na vertical, a limitar a composição, por sua
vezes presos numa argola.

Numa outra sala, os vasos não exibem a máscara e as aves voltam o pescoço na direcção do vaso, também ele com
flores semelhantes às anteriormente descritas. Os festões laterais desapareceram nesta composição.

No piso superior, a sala mais interna caracteriza-se por largos painéis que revestem o terço inferior do panos murários,
com barras de festões unidos por corda, presa com um laço num motivo de acanto, elemento que se repete nos cantos. O
painel exibe uma vasta composição de enrolamentos de acanto de grandes dimenões, onde pontuam flores delicadas e
motivos de ferronerie de influência maneirista. Os enrolamentos tendem a confluir para o centro, onde se observam
vários motivos semelhantes mas estruturados na vertical.

Já na sala de jantar a barra dos painéis de azulejo apresenta também enrolamentos de acanto, com uma máscara central.
Estes, repetem-se, numa escala muito superior, na composição e, tal como os anteriores, convergem para o centro. São,
no entanto, mais cheios e de um azul mais forte, com pinceladas marcadas mas também definindo contornos.

Catalogação das guarnições
B-H-R-fl/+-0014
B-V-R-fl-0008

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões [mais reduzidos]
- Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos provenientes da Sé de Lisboa] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 00 [sala de entrada] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, átrio da casa > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Festões de flores e frutos
pendentes de argolas e laços
- Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o jantar dos enfermos, Museu do Hospital
Termal das Caldas da Rainha > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de 
argolas e laços
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões; Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Enrolamentos de acantos de grandes
dimensões; Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços 

Encomenda
Em 20 de Março de 1697 era assinado o contrato entre D. Luís Manoel de Noronha, Conde de Atalaia (meio-irmão do 1º
Marquês de Tancos) e os pedreiros Domingos da Silva, Manuel Antunes, José Carvalho, Manuel Francisco e João 
Antunes "Arquitecto de Sua Magestade" para a obra do "Asento de Cazas que Elle Conde ten na Costa do Castello de
São Jorge" (GOMES, 1998).

Bibliografia específica
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências

- CORREIA, Ana Paula, “Palácios, Azulejos e Metamorfoses”, Oceanos, Lisboa, CNPDP, n.º 36 / 37, Out. 1998 /
Março 1999, p. 179-210.
- GOMES, Paulo Varela, “Obra crespa e relevante. Os interiores das igrejas lisboetas na segunda metade do século XVII
- alguns problemas”, Bento Coelho 1620-1708 e a Cultura do seu Tempo, IPPAR, Lisboa, 1998, pp. 107-125.
- GONÇALVES, António Manuel, “Palácio do Marquês de Tancos”, Dicionário da História de Lisboa, Lisboa, 1994
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “Há que preservar os Azulejos do Palácio do Marquês de Tancos”, História, Março, 1981.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade , n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SILVA, João; CORREIA, Paula, “Palácio do Marquês de Tancos”, n.º IPA PT031106380194, Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2001. URL: www.monumentos. 
pt, consultado em Outubro de 2008. 
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Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências

Fotografias

01 - Piso térreo com albarradas e aves 02.01 - Painéis da Sala interior com enrolamentos de acanto

02.01 - Painéis da Sala interior com enrolamentos de acanto 02.02 - Painel da antiga sala de jantar com enrolamentos de 
acanto

02.02 - Painel da antiga sala de jantar com enrolamentos de 
acanto
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Lisboa - Palácio dos Condes da Calheta [Quinta do meio ou Pátio das Vacas], sala
virada a Sul

Datação

1684, c. de
[SIMÕES, 1997, p. 109]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento desta sala destaca-se da pintura sua contemporânea pelo rigor de traço e pela pintura pouco manchada
do painel do topo [01], com a representação de um pastor com cabras, que se aproxima da produção holandesa, facto
ainda mais corroborado pelas barras idênticas às dos painéis de van Oort no Palácio dos Marqueses de Fronteira
(SIMÕES, 1997, p. 109). Todavia, o casario, com uma perspectiva totalmente desequilibrada, mantém-se muito 
simplificado, linear, e com os vãos pintados de azul mais forte, como acontece em muitos dos painéis da época. Nos
restantes painéis, o desenho afasta-se da mestria do quadro mencionado, verificando-se que a pincelada marcada e
dinâmica coexiste com um traço fino de contorno.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

Século XVII, meados - Construção do palácio, telvez pelo 4º conde da Calheta, D.João Gonçalves da Câmara
1684, c. de - Campanha de obras de Pedro da Câmara, onde se incluem os azulejos (SIMÕES, 1997, p. 109)
1726 - Aquisição das Quintas Reais de Belém por parte de D. João V. Era proprietário da Quinta do Meio, Pedro de
Vasconcelos e Sousa (neto do 5º Conde da Calheta)

Iconografia
01 Pastor com cabras
02 Cena de caça e barcos
03 Batalha naval
04 Pastora [mulher a cavalo e homem] com cabras
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Lisboa - Palácio dos Condes da Calheta [Quinta do meio ou Pátio das Vacas], sala
virada a Sul

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII , 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria; COSTA, Sandra; CORREIA, Paula, “Palácio da Calheta / Palácio do Pátio das 
Vacas”, n.º IPA PT031106320630, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património
Arquitectónico [IPA], 2001/2002. URL: www.monumentos.pt, consultado em Abril de 2010.
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Lisboa - Palácio dos Condes da Calheta [Quinta do meio ou Pátio das Vacas], sala
virada a Sul
Fotografias

01 - Pastor com cabras

01 - Pastor com cabras, pormenor

01 - Pastor com cabras, pormenor

02 - Cena de caça e barcos

02 - Cena de caça e barcos, pormenor da caçada 02 - Cena de caça e barcos, pormenor do casario
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Lisboa - Palácio dos Condes da Calheta [Quinta do meio ou Pátio das Vacas], sala
virada a Sul
Fotografias

02 - Cena de caça e barcos, pormenor dos barcos

03 - Batalha naval, pormenor

04 - Pastora [mulher a cavalo e homem] com cabras, pormenor
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Lisboa - Palácio dos Condes da Calheta [Quinta do meio ou Pátio das Vacas], salão
nobre

Datação

1675-1685
[MECO, 1979 a), p. 89]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os nove painéis policromos do salão nobre distribuem-se ao longo dos panos murários, apresentando barras de 
guarnição idênticas entre si, mas composições centrais diferenciadas que se adaptam às dimensões do espaço a revestir.
As barras horizontais apresentam flores por entre volutas, numa composição que recorda os painéis de azulejo de Nossa
Senhora dos Prazeres, de Beja. Convergem, ao centro, numa máscara idêntica a tantas outras que se observam em
quadros cerâmicos da época. As baras verticais exibem uma decoração semelhante, mas com uma concha no canto
inferior e uma máscara de perfil no superior.

Ao centro, surge uma composição simétrica de enrolamentos vegetalistas, em tons de verde, amarelo e roxo sobre fundo
branco.

[Um dos painéis é uma réplica recente, que substitutiu o original imitando-o.]

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Policroma
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 92; IDEM, 1979 b), p. 62]

1684, c. de
[SIMÕES, 1997, p. 109; MECO, 1979 b), p. 62]

Século XVII, meados - Construção do palácio, telvez pelo 4º conde da Calheta, D.João Gonçalves da Câmara
1684, c. de - Campanha de obras de Pedro da Câmara, onde se incluem os azulejos (SIMÕES, 1997, p. 109)
1726 - Aquisição das Quintas Reais de Belém por parte de D. João V. Era proprietário da Quinta do Meio, Pedro de
Vasconcelos e Sousa (neto do 5º Conde da Calheta)

Iconografia
00 Ornamental
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Lisboa - Palácio dos Condes da Calheta [Quinta do meio ou Pátio das Vacas], salão
nobre

Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 7, Maio de 1981, pp. 41-50.
- RIBEIRO, Mário Sampaio, “As quintas reais do lugar de Belém”, Anais das Bibliotecas, Museus e Arquivo Histórico
Municipais, n.º 15, Lisboa, 1935.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- VALE, Teresa; FERREIRA, Maria; COSTA, Sandra; CORREIA, Paula, “Palácio da Calheta / Palácio do Pátio das 
Vacas”, n.º IPA PT031106320630, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património
Arquitectónico [IPA], 2001/2002. URL: www.monumentos.pt, consultado em Abril de 2010.
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Lisboa - Palácio dos Condes da Calheta [Quinta do meio ou Pátio das Vacas], salão
nobre
Fotografias

01 - Perspectiva da sala com o revestimento azulejar

02 - Perspectiva de dois painéis

03 - Painel de dimensão intermédia
04 - Pormenor de um dos painéis de maiores dimensões
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Lisboa - Palácio dos Condes da Ponte [um painel actualmente na Casa da Anha, 
Viana do Castelo mas em depósito no MNAz]

Datação

1697
[Datada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
O antigo Palácio dos Condes da Ponte ficava situado na Rua da Junqueira. De acordo com as indicações que surgem na
bibliografia, o painel conhecido com figura alegórica ou senhora dos corações, é oriundo deste imóvel. Joaquim de
Vasconcelos (1883, p. 77) foi o primeiro a divulgar a informação, quando o painel ainda fazia parte da colecção de José
Maria Nepomuceno. Já em 1896 Liberato Telles (1896, p. 231) refere o painel como “representando a caçadora de
corações”, do Palácio dos Condes da Ponte, informação que se repete no ano seguinte, em 1897, no Catálogo do espólio
de José Maria Nepomuceno, onde surge com o n.º 163. Pertenceu ainda à colecção do Conde de Ameal (ALMEIDA, 
entrada e nota 186 in SIMÕES, 2010, p. 95).

A designação do palácio, que haveria de ficar conhecido como Palácio dos Condes da Ponte, é posterior à execução dos
azulejos, pois, em 1697, o imóvel pertencia aos Saldanha da Gama (CASTELLO BRANCO,1971) e era parte integrante
de uma quinta de grande dimensão que chegava ao mar. Foram estes, com certeza, os responsáveis pela encomenda dos
painéis de azulejo a Gabriel del Barco, cujo programa iconográfico se dividia em dois grandes grupos, um de alegorias,
onde se inscreve a Senhora dos Corações, e outro com a representação de “(…) paisagens com personagens, envolvidos
por cercaduras notáveis com meninos, cartelas e enrolamentos de folhagem, os lados preenchidos por cariátides
amparando vasos de flores à cabeça” (MECO, 1979 b), p. 65). O conjunto foi adquirido pelo Engenheiro José Manuel
Leitão, que depois o vendeu, encontrando-se o único painel conhecido na posse dos proprietários da Casa da Anha,
próximo de Viana do Castelo. 

Na exposição de azulejos de Lisboa, em 1984, esteve exposto um outro painel referido no catálogo com o n.º 93 e 
descrito por José Meco (1984, p. 53) como representando três mulheres e um pavão, com cercadura de cariátides,
meninos e volutas que, à época, pertencia ao Eng.º Leitão.

Cronologia sumária do imóvel

Assinada
G.el del Barco F. / 1697

Pintor Gabriel del Barco
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Lisboa - Palácio dos Condes da Ponte [um painel actualmente na Casa da Anha, 
Viana do Castelo mas em depósito no MNAz]
Campanhas decorativas 

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O painel, sem guarnição, apresenta uma figura feminina sentada, a três quartos, que segura um camaroeiro e olha para a
esquerda. Enverga um vestido comprido, com mangas de renda e exibe ao pescoço um colar com cruz. Na cabeça 
destaca-se o toucado. A rede ou camaroeiro que segura com a mão direita, parece conter corações. Ao fundo, observa-se
uma paisagem com colinas e, do lado direito, mais próximo, surgem troncos e copas de árvores.

A pintura é dura na caracterização dos tecidos, mas executada em mancha embora recorrendo por vezes ao contorno.

Conhecido como painel da Senhora dos Corações, designação devida ao que parecem ser os corações presos na rede e 
que lhe vem de longe, esta figura feminina pode também representar o mês de Março, conforme a gravura que serviu de 
fonte de inspiração a Gabriel del Barco. Esta iconografia tinha já sido identificada através de um painel aplicado na sede
da Fundação Oriente (Rua do Salitre) que exibe uma imagem muito semelhante, integrada num ciclo dos Meses do Ano
e com uma legenda alusiva [ver fotografia].

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CASTELLO BRANCO, Theresa M. Schedel  de, Vida de Francisco Mello Torres, 1o conde da Ponte Marquês de
Sande: soldado e diplomata da restauração 1620-1667, Lisboa, Livraria Ferin, 1971.
- Catálogo do importante espólio do architecto José Maria Nepomuceno, Lisboa, 1897.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- QUEIRÓS, José, Cerâmica Portuguesa e outros estudos, 4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002 [1907].
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto , vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967
[1934].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
- TELLES, Liberato, Duas palavras sobre pavimentos, Lisboa, Typ. da Companhia Nacional Editora, 1896.
- VASCONCELOS, Joaquim, “Azulejos Nacionaes”, Revista da Sociedade de Instrução do Porto , 3º ano, n.º 1, Janeiro
de 1883, Porto, 1844, pp. 74-83.
- VASCONCELOS, Joaquim, Exposição de Cerâmica, Porto, Sociedade de Instrução, 1883.

Iconografia
01 Senhora dos Corações ou mês de Março. Painel alegórico
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Lisboa - Palácio dos Condes da Ponte [um painel actualmente na Casa da Anha, 
Viana do Castelo mas em depósito no MNAz]
Fotografias

01 - Senhora dos Corações ou mês de Março. Painel alegórico

02 - Painel reproduzido no catálogo Azulejos de Lisboa, com o 
número 93

Fundação Oriente, mês de Março Fundação Oriente, mês de Março, pormenor
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Lisboa - Palácio dos Condes da Ponte [um painel actualmente na Casa da Anha, 
Viana do Castelo mas em depósito no MNAz]
Fontes gráficas

Chez HBonnart au Coq avec privil. [British Museum website]

01 - Senhora dos Corações ou mês de Março. Painel alegórico.
Gravura de Henri Bonnart II [cedida por Ana Paula Correia]
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, capela

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Azulejos seriados ornamentais mas com barras de enrolamentos de acanto e figurativas.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0019

Lisboa - Jardim Zoológico, piscina
B-H-R-ea/+-0066

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CORREIA, Paula; FIGUEIREDO, Paula, “Palácio do Conde de Óbidos / Cruz 
Vermelha Portuguesa”, n.º IPA PT031106260170, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário
do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2001/2008. URL: www.monumentos.pt, consultado em Janeiro de 2010.

Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais seriados]

Século XVII - Construção por D. António Mascarenhas
Século XVIII - Reconstrução
Década de 1940 - Renovação com novos os azulejos a imitar os antigos, à excepção da Sala da Mitologia

Iconografia
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, capela

Fotografias
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala da Mitologia

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejos representando episódios das ۨMetamorfoses de Ovídio, por vezes mais do que uma no mesmo ۨ
painel, encontram-se distribuídos ao longo dos panos murários desta sala designada como Sala das Metamorfoses,
ocupando os dois de maiores dimensões as paredes mais longas e os restantes os topos do rectângulo que o espaço
desenha. Nas áreas de ligação observam-se partes da guarnição ou painéis de dimensão reduzida apenas com a
representação de uma figura e de um elemento vegetalista. 

A guarnição é composta por barras horizontais e verticais, sendo que as primeiras apresentam volutas e festões, por
entre os quais surgem anjos ajoelhados e bustos de leões que os perseguem. Os anjos desaparecem nos painéis de
dimensão mais reduzida e a composição converge ao centro num elemento vegetalista. Nas barras verticais, sobre uma
base, surge uma cabeça de leão por entre voluta, na qual se senta um anjo com uma das mãos a apoiar o vaso de flores
que sustenta sobre a cabeça. A pintura, de contorno fino e azul muito claro por oposição ao fundo mais escuro, contrasta
vivamente com a área figurativa, sendo pouco consistentes entre si.

O desenho das figuras recorre ao contorno que é dissimulado por pinceladas contidas, paralelas, por vezes com aguada,
outras vezes em mancha mas muito marcadas. As arquitecturas são mais pinceladas, revelando uma maior 
espontaneidade. Os rostos são pouco expressivos e de desenho duro [04].

Características Particulares

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P. [colaborador ou influência de]

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228]

Século XVII - Construção por D. António Mascarenhas
Século XVIII - Reconstrução
Década de 1940 - Renovação com novos os azulejos a imitar os antigos, à excepção da Sala da Mitologia

Iconografia
00 Metamorfoses de Ovídio [seis histórias de amor]
01 Rapto de Europa (Metam. II, 812-836)
02 Píramo e Tisbes (Metam. IV, 55-166) e Apolo perseguindo Dafné (Metam. I, 438-463)
03 Perseu libertando Andrómeda (Metam. IV, 604-803)
04 Procris dando a Céfalo a seta que lhe será fatal (Metam. VII, 661-866) e Meleagro dando a

cabeça do javali a Atalanta (Metam. VIII, 270-547)
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala da Mitologia

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0001

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria
B-H-R-aa/+-0023

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria

Obras Relacionadas
- Lisboa - Jardim Zoológico  > Rapto de Europa [01.03] - [01]
- Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre > Rapto de Europa [02.01.08] -
[01]
- Lisboa - Palácio Centeno > Apolo perseguindo Dafné [sala 2, 01.03 e escadaria 03.03] - [02]; Rapto de Europa [03.04]
- [01]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das Metamorfoses] > Rapto de Europa
[06.05] - [01]
- Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio] [NÃO VISITADA] > Rapto de
Europa [01.03] - [01]

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula, “Palácios, Azulejos e Metamorfoses”, Oceanos, Lisboa, CNPDP, n.º 36 / 37, Out. 1998 /
Março 1999, p. 179-210.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CORREIA, Paula; FIGUEIREDO, Paula, “Palácio do Conde de Óbidos / Cruz 
Vermelha Portuguesa”, n.º IPA PT031106260170, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário
do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2001/2008. URL: www.monumentos.pt, consultado em Janeiro de 2010.
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala da Mitologia

Fotografias

01 - Rapto de Europa, pormenor

02 - Apolo perseguindo Dafné

02 - Píramo e Tisbes e Apolo perseguindo Dafné
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala de Diana, ou do Concelho Supremo

Datação

1720, c. de
[os azulejos originais]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
A maioria dos azulejos remonta, ainda, ao século XVIII. Todavia, observam-se várias réplicas efectuadas já no século
XX, nomeadamente nos anos quarenta desta centúria, quando o palácio foi objecto de uma profunda intervenção depois
de ser adquirido pela Cruz Vermelha Portuguesa.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
São os dez painéis de azulejo que oferecem ao primeiro espaço o seu nome, Sala de Diana, pois aí se representam
diversas cenas da história desta deusa, baseando-se nas célebres Metamorfoses de Ovídio.

Os painéis são envoltos por  guarnição formando uma barra de dois azulejos, que exibe, horizontalmente, enrolamentos
de acanto e flores por entre os quais se entrelaçam esfinges, anjos em forma de sereias e meninos, alguns dos quais
seguram flores e outros, ao centro, ladeiam uma concha. Nas barras verticais, sobre um pedestal assente em motivos
vegetalistas, ergue-se uma figura com os braços levantados sobre a cabeça, segurando uma composição vegetalista. São
estas mesmas figuras que se encontram nos próprios vãos, preenchendo os espaços livres.

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P. [colaborador ou influência de]

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228]

Século XVII - Construção por D. António Mascarenhas
Século XVIII - Reconstrução
Década de 1940 - Renovação com novos os azulejos a imitar os antigos, à excepção da Sala da Mitologia

Iconografia
01 Diana e Juno transformando Calisto em ursa
02 Diana caçando
03 Diana recebendo a cabeça do javali
04 Diana e as suas companheiras
05 Diana e o dragão
06 Diana e Actéon
07 Diana e o leão
08
09
10
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala de Diana, ou do Concelho Supremo

Apesar dos muitos azulejos refeitos já no século XX, ainda é possível detectar uma pintura com contorno forte,
preenchida com pincelada manchada, nem sempre uniforme e com borrões de tinta, com rostos desenhados de forma
cuidada por duros que recordam os tradicionais do Mestre P. M.P. mas claramente executados por outra mão.

Note-se que a sala seguinte, das Parábolas, apresenta guarnições semelhantes que certamente imitariam as originais, mas 
que foram substituídas por painéis da autoria de José Leite, executados em 1947.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0008

Borba - Quinta do General, muro do jardim [painéis provenientes do Palácio Galveias, em Lisboa]
B-H-R-aa/+-0024

Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346]

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [história de Diana] > Diana e Juno transformando Calisto em ursa
[01]
- Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala de batalhas] > Diana e Juno
transformando Calisto em ursa [01]

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula, “Palácios, Azulejos e Metamorfoses”, Oceanos, Lisboa, CNPDP, n.º 36 / 37, Out. 1998 /
Março 1999, p. 179-210.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CORREIA, Paula; FIGUEIREDO, Paula, “Palácio do Conde de Óbidos / Cruz 
Vermelha Portuguesa”, n.º IPA PT031106260170, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário
do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2001/2008. URL: www.monumentos.pt, consultado em Janeiro de 2010.
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala de Diana, ou do Concelho Supremo

Fotografias
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala de Jantar

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Painéis substituídos em 1937.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Nsta sala, apenas três painéis parecem originais, pois os restantes foram executados em 1937 por Vitória Pereira.

Representam cenas de género, do quotidiano da nobreza, sendo muito curioso um dos painéis em que duas figuras
jogam às cartas e uma, feminina, atrás, reflecte num espelho o jogo do cavalheiro. Por sua vez, outro painel parece 
reproduzir parte de uma gravura de António Tempesta. 

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0022

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Igreja [nave e subcoro]
B-H-R-ea/+-0067

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

Século XVII - Construção por D. António Mascarenhas
Século XVIII - Reconstrução
Década de 1940 - Renovação com novos os azulejos a imitar os antigos, à excepção da Sala da Mitologia

Iconografia
00 Cenas género - quotidiano da nobreza
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala de Jantar

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula, “Palácios, Azulejos e Metamorfoses”, Oceanos, Lisboa, CNPDP, n.º 36 / 37, Out. 1998 /
Março 1999, p. 179-210.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos; CORREIA, Paula; FIGUEIREDO, Paula, “Palácio do Conde de Óbidos / Cruz 
Vermelha Portuguesa”, n.º IPA PT031106260170, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário
do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2001/2008. URL: www.monumentos.pt, consultado em Janeiro de 2010.
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Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala de Jantar

Fotografias

931



Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], capela

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte] 

Gabriel del Barco [FLOR, 2002, p. 158]

1696-1711 - Campanha dirigida por João Antunes que incluiu a sala das porcelanas, a capela e a sacristia. Destaque-se a
ligação de Antunes ao cardeal D. Verísssimo de Lencastre, tio e padrinho de D. José de Lencastre

1194, c. de - D. Sancho I fez doação do sítio com a ermida à Ordem de Santiago, que edificou um convento dedicado
aos Santos Mártires
1217 - Cedência do mosteiro às Comendadeiras
1490 - Mudança das religiosas do recolhimento para o Mosteiro de Santos-o-Novo, passando este a ser designado por
Santos-o-Velho
1490 - Aforamento do edifício pelo armador Fernão Lourenço
1497 - Contrato de cedência entre Fernão Lourenço e o rei D. Manuel e passagem do edifício a Paço Real
1501 - Carta régia de confirmação do contrato e aforamento das freiras em três vidas. Início da campanha de obras
dirigidas por Júlio de Castilho
1541 - Data em que os Lencastre terão começado a habitar o palácio (CARITA, 2007, p. 110)
1629 - Aquisição do palácio às Comendadeiras pelos Lencastre, que já anteriormente habitavam o palácio, mas cuja
presença aí fora interrompida pelas estadas pontuais de D. Sebastião e pelo desastre de Alcácer-Quibir. O palácio ficou 
muito degradado nesta época.
1696 - Campanha de obras dirigida por João Antunes
1731 - Início da construção do corpo da entrada principal
1775 - Campanha de redecoração dos interiores
1870 - Alugado ao ministro francês
1909 - Aquisição por parte de França para a instalação da sua embaixada

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 24]
Gabriel del Barco [SMITH, 1970, p. 51]
Raimundo do Couto [FLOR, 2002, p. 158]
Raimundo do Couto [MECO, 1993, p. 218, anjo]
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], capela

Iconografia
01
  01.01

  01.02

  01.03

  01.04
  01.05
  01.06

02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
03
  03.01
  03.02

Nave
Sol
ELLECTA
Lua
PVLCHRA
Nuvens
CONSVRGENS
Regresso da Fuga para o Egipto
Fuga para o Egipto
Estrela
MATVTINA
Capela-mor
NOBIS / NATVS
Escada
Templo
NOBIS / DATVS
Sacristia
Painéis decorativos
Anjo do silêncio

 933



Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], capela

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis da nave, muito estreitos e delimitados por azulejos de cercadura imitando friso de acanto e pérolas, ocupam
as áreas entre os vãos, surgindo duas cartelas figurativas por entre os motivos ornamentais. Estes, repetem-se, com outra
organização, nos painéis que apenas exibem atributos da Virgem. Na capela-mor, os azulejos foram aplicados nas
paredes laterais, por entre os vãos e envolvendo os nichos laterais. Já na sacristia, todos os panos murários são
revestidos por azulejos.

Os conjuntos com cartela figurativa têm início  em duas volutas, unidas por flores e frutos, ladeadas por  uma máscara
de perfil. Da união das volutas nascem elementos vegetalistas unidos, mais acima, num rosto alado, e sobre os quais se
apoiam figuras infantis aladas em cujas pernas se enlaçam os motivos vegetalistas que se prologam na vertical,
acompanhando as cartelas circulares com flores inscritas. Estas, de duplo círculo com festão inscrito, recordam um prato
decorado. Sobre a borda superior observam-se os pés dos anjos que, de perfil e com asas unidas entre si, apoiam os 
festões seguros por outros anjos. Estes, debruçam-se sobre a cartela figurativa octogonal, e apontam com a outra mão
para as flores do vaso central.

Os outros painéis, ainda mais estreitos, são formados pela representação de um anjo com coroa de louros, ladeado por
águias e com as mãos levantas sobre a cabeça para segurar a composição de elementos vegetalistas em elipse com
concha inscrita inferiormente. Estes motivos cruzam-se com os seguintes: um rosto enquadrado por panejamento e
concha, e ladeado por dois elementos cónicos que servem de assento às figuras de toga e coroa de louros que seguram a
filactera com uma inscrição.  Sobre esta, e assente num pódio, uma cartela circular com um atributo inscrito é ladeada
por elementos vegetalistas onde poisam dois pássaros.

A Fuga para o Egipto e o Regresso da Fuga para o Egipto, aquele com uma curiosa representação de uma figura
coroada prestes a cair de um patamar superior onde se observa uma balança (alusiva à queda dos ídolos), são imagens
muito concisas, reduzidas ao essencial. A pintura é definida por uma pincelada de contorno muito grossa e densa, a que
acresce, por vezes, uma aguada para marcar o volume. Na Fuga, por exemplo, a escala implica o quase desaparecimento 
de definição das figuras. As árvores, com as folhas muito densas, são bem ilustrativas desta questão. 

Quanto aos motivos ornamentais, a pintura, se bem que consistente com a que acabámos de descrever, parece ter sido 
executada por diversos autores, tais as diferenças de pormenor entre as composições e as figuras. O contorno é muito
forte, os panejamentos são duros, a pincelada é muitas vezes paralela e respeita a forma que caracteriza, mas a
volumetria é muito variável, dependendo da habilidade do pintor. Se observarmos as conchas aqui presentes torna-se
muito evidente a diferença de modelação que todas elas revelam entre si.

Na capela-mor, os painéis que envolvem os nichos altares, simulando um cortinado afastado, com anjos e esfíngies na
zona inferior, mantêm-se consistentes com a restante pintura, embora o cuidado e pormenor de desenho do tecido se
afaste da rudeza dos painéis da nave. Curiosamente, os painéis escondidos pela talha dourada que encima as portas de
acesso à sacristia, exibem a cartela com atributos mas a filactera destinada à inscrição alusiva ao desenho foi deixada em
branco.

Na sacristia, os painéis ornamentais repetem a composição dos mais estreitos da nave, mas terminam nas figuras que
seguram as filacteras, estas já cortadas. Ambos são mais claros e com menos volume do que os restantes.

Por fim, as cordas com bolras amarelas, desenhadas no panos murários constituem uma das manifestações mais 
singulares da arte do azulejo. Os espaços em branco, de forma quadrada, poderiam, certamente, ter sido preenchidos por
pinturas. No acesso à capela-mor, o grandioso anjo do silêncio convida à meditação. O contorno é particularmente
grosso e os panejamentos são duros, apesar do movimento que indiciam.

A iconografia desta pequena capela parece ter sido organizada em torno da Virgem Imaculada ou do Corpo de Deus. Os 
azulejos representam dois passos da vida da Virgem que se integram nas suas dores, sendo complementados pelos 
atributos de pureza cujo sentido é acentuado pela transcrição de uma palavra, uma espécie de palavra-chave, dos
versículos que estiveram na origem das litanias. Por sua vez, as transcrições latinas da capela-mor são excertos de uma 
oração intitulada Pange Lingua Gloriosi, que é um hino eucarístico da autoria de São Tomás de Aquino: “dado a nós
(...) nascido por nós” de uma Virgem Imaculada. Trata-se, pois, de uma alusão à Imaculada Conceição, mas também ao
Corpo de Deus. A incerteza sobre a origem das pinturas a óleo não permite avançar mais no que diz respeito ao
programa iconográfico, porque no início do século XIX ocorreu grande campanha de restauro que levou à desconexão 
das temáticas e à criação de uma pinacoteca mais ao gosto desa centúria (FLOR, 2002, p. 161).

Características Particulares

Encomenda
Na grande campanha de obras dos séculos XVII-XVIII, o arquitecto João Antunes trabalhou, até 1711, com três 
proprietários do palácio - D. José, Conde de Figueiró, D. Luís, seu irmão, e D. Pedro (CARITA, 2007, p. 116).
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], capela

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0015
B-V-R-aa/+-0016

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- FLOR, Susana Varela de Almeida, ‘Do seu tempo fazia parelha aos mais...’, Marcos da Cruz e a Pintura Portuguesa
do século XVII, Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, Setembro de 2002.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos, “Palácio do Marquês de Abrantes / Embaixada de França”, n.º IPA 
PT031106370369, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1996. URL: www.monumentos.pt, consultado em Junho de 2009.
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], capela

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], capela

Fotografias

01 - Nave da capela 01.01 - Sol

01.02 - Lua 01.04 - Regresso da Fuga para o Egipto

01.04 - Regresso da Fuga para o Egipto 02.01 - NOBIS / NATVS
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], capela

Fotografias

02.04 - NOBIS / DATVS 03 - Sacristia

03.01 - painéis da sacristia 03.01 - Painéis decorativos

03.02 - Anjo do silêncio
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], sala

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Estes painéis decoravam originalmente uma “casa de fresco”, situada nos jardins (CARITA, 2007, p. 32)

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1984, p. 53; IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216; IDEM, 2009, p. 126]

1696-1711 - Campanha dirigida por João Antunes que incluiu a sala das porcelanas, a capela e a sacristia. Destaque-se a
ligação de Antunes ao cardeal D. Verísssimo de Lencastre, tio e padrinho de D. José de Lencastre

1194 - D. Sancho I fez doação do sítio, com a ermida, à Ordem de Santiago, que edificou um convento dedicado aos
Santos Mártires
1217 - Cedência do mosteiro às Comendadeiras
1490 - Mudança das religiosas do recolhimento para o Mosteiro de Santos-o-Novo, passando este a ser designado por
Santos-o-Velho
1490 - Aforamento do edifício pelo armador Fernão Lourenço
1497 - Contrato de cedência entre Fernão Lourenço e o rei D. Manuel e passagem do edifício a Paço Real
1501 - Carta régia de confirmação do contrato e aforamento das freiras em três vidas. Início da campanha de obras
dirigidas por Júlio de Castilho
1541 - Data em que os Lencastre terão começado a habitar o palácio (CARITA, 2007, p. 110)
1629 - Aquisição do palácio às Comendadeiras pelos Lencastre, que já anteriormente habitavam o palácio, mas cuja
presença aí fora interrompida pelas estadas pontuais de D. Sebastião e pelo desastre de Alcácer-Quibir. O palácio ficou
muito degradado nesta época.
1696 - Campanha de obras dirigida por João Antunes
1731 - Início da construção do corpo da entrada principal
1775 - Campanha de redecoração dos interiores
1870 - Alugado ao ministro francês
1909 - Aquisição por parte de França para a instalação da sua embaixada

Iconografia
01 Fonte com animais
02 Fonte com sereias e menino sobre concha [alusão à história de Glauco e Cila]
03 Fonte com menino sentado sobre ganso e tanque apoiado em figura com causa de sereia
04 Fonte de três tanques em concha coroada por figura com estandarte
05 Fonte com menino segurando esfera
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], sala

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Envoltos por barras a imitar moldura interiormente recortada, com rosto nos cantos e concha central, este conjunto de
painéis com a representação de fontes não é originário desta sala que corresponde à antecâmara de acesso aos
apartamentos privados. O seu estado de conservação, com muitos azulejos partidos, outros trocados e outros ainda feitos
de novo, traduzem as alterações de que foram objecto.

O contorno fino, a pincelada paralela, com aguada bem marcada, o desenho sumário, e por vezes rude, dos rostos, são
algumas das características destes painéis, cujo programa iconográfico original é impossível de reconstituir.

No painel [02], que copia uma gravura alusiva às Metamorfoses de Ovídio, observa-se parte da história de Glauco e
Cila.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-aa/+-0015

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa, Palácio dos Marques de Fronteira > Fonte no átrio da capela - [02]

Encomenda
Na grande campanha de obras dos séculos XVII-XVIII, o arquitecto João Antunes trabalhou, até 1711, com três 
proprietários do palácio - D. José, Conde de Figueiró, D. Luís, seu irmão, e D. Pedro (CARITA, 2007, p. 116).

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- VALE, Teresa; GOMES, Carlos, “Palácio do Marquês de Abrantes / Embaixada de França”, n.º IPA 
PT031106370369, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1996. URL: www.monumentos.pt, consultado em Junho de 2009.
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], sala

Fotografias

02 - Fonte com sereias e menino sobre concha 03 - Fonte com menino sentado sobre ganso e tanque apoiado em
figura com causa de sereia

04 - Fonte de três tanques em concha coroada por figura com
estandarte

05 - Fonte com menino segurando esfera

05 - Fonte com menino segurando esfera, pormenor
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Abrantes [Embaixada de França], sala

Fontes gráficas

N.º 1155 e 1156 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

01 - Fonte com animais
Gravuras de Jean Lepautre

Recueil de diverses pièces de la Metamorphose d’Ovide
[ARTstor]

02 - Fonte com sereias e menino sobre concha
Gravura de François Chauveau
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre]
[actual Lar Nossa Senhora do Amparo - SCML]

Datação

1715, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 261 – escada principal]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [ARRUDA, 1993, p. 92]

Século XVIII, primeiro quartel
[SIMÕES, 1979, p. 261 – sala de espera e salão]

Século XVII, segunda metade - Construção do palácio propriedade do marquês de Minas D. Francisco de Sousa [m.
1674], embaixador de Portugal em Roma entre 1669 e 1672

Mestre P.M.P. [MECO, 1989 [1985], p. 52; IDEM, 1993, p. 227; IDEM, 2009, p. 130]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 261 -  cenas burlescas do jardim / pátio interior]
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre]
[actual Lar Nossa Senhora do Amparo - SCML]

Iconografia
01
  01.01
  01.02

02
  02.01

  02.02

  02.03

  02.04
03
  03.01
  03.02
  03.03
  03.04
  03.05
  03.06
  03.07

Escadaria
Cenas de caça
Balaústres com figuras com laços e flores pendentes integradas numa estrutura arquitectónica.
Por entre os balaustres surge a representação de homens, cães, meninos, piriquito, papagaio,
homem e mulher, pássaros, borboletas, pagem negro de turbante com cesta de cerejas, gaiola
com pássaro, gato, menino e macaco (?), meninos, cães ou um bezerro... são recebidos no cimo
das escadas por uma dama com um cão. Do lado oposto deveria estar um cavalheiro? (azulejo
danificado)
Sala 1 [batalhas]
Acampamento com figuras masculinas a beber vinho de um tonel e outros sentados a uma mesa,
com espingardas pousadas no chão
Cena de guerra, com cavaleiros em primeiro plano do lado esquerdo e outros, mais à frente, do
lado direito, a conduzir a restante cavalaria e infantaria para um recinto muralhado. À direita,
uma outra cena, ainda de guerra, com cavalos e homens por terra, junto a um putro castelo de
configuração diferenciada.
Um acampamento ao fundo e, em primeiro plano, homens sentados no chão a jogar às cartas,
junto a uma carroça que parece ter um canhão com um focinho de leão? Um homem de pé, 
observa o jogo
Massacre
Sala 2 [salão nobre - cenas de jardim]
Árvore
Dama numa paisagem com cena de caça atrás
Jardim com figuras a passear
Jardim com figuras a passear
Jardim com figuras a passear
Medalhão feminino
Medalhão masculino
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre]
[actual Lar Nossa Senhora do Amparo - SCML]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A escadaria principal exibe, no patamar inferior, um painel representando uma caça ao javali, que recorda várias
gravuras de Antonio Tempesta sem que copie qualquer das que são conhecidas. As guarnições exibem atlantes que
seguram um vaso sobre a cabeça, enquanto as barras horizontais são preenchidas por enrolamentos de acanto com anjos
e leões. O painel encontra-se “dobrado”, cobrindo duas paredes.

Ao nível da própria escadaria, os silhares imitam balaustres encimados por corrimão, alternando com pilastras decoradas
por acantos na transição das escadas para os patamares. Por entre e atrás dos balaustres observam-se figuras masculinas
e femininas sentadas, de pé, animais, gaiolas, festões, medalhões, enfim, representações variadas que têm como
objectivo criar uma sensação de profundidade desmaterializando os panos murários. Todavia, questões relacionadas
com escalas e o próprio posicionamento das figuras levou alguns autores a considerarem que, em vez do pretendido
efeito perspectico, o pintor aprisionou as figuras atrás dos balaústres “num mundo em miniatura” (ARRUDA, 1993, p.
92). O sentido cenográfico deste espaço é, no entanto, impressionante e, no cimo das escadas, uma figura feminina
nobre, certamente complementada por uma masculina do lado oposto entretanto desaparecida, parece receber os
visitantes em jeito de figura de convite.

Em termos pictóricos, a escadaria revela um grande cuidado no tratamento dos balaústres, de desenho muito contornado.
O mesmo traço vincado surge nas representações figurativas, com aguadas, mas a mancha está também presente, por
vezes riscada. Os rostos, na sua maioria, são muito característicos do Mestre P.M.P, e alguns deles são muito
manchados.

Se a escadaria apresenta manchas de tinta do processo pictórico, os painéis da primeira sala pautam-se pelo contraste
entre a linha azul da pintura e as muitas zonas brancas que o mesmo determina. Apesar de tudo, observam-se manchas
nas zonas mais escuras.

Nestes painéis, de composição dinâmica e com aglomerados de figuras, estes últimos são apenas caracterizados por um
traço muito sumário, mas de grande eficácia, revelador de um óptimo domínio deste género de desenho, reduzido ao 
contorno principal, sem manchas nem sombras. As arquitecturas, apesar de pormenorizadas, surgem com bastantes
problemas. Os rostos são particularmente expressivos no painel [02.04].

As guarnições exibem anjos sentados sobre volutas de onde espreita uma cabeça de leão, segurando vasos de flores 
sobre a cabeça. Horizontalmente, observam-se enrolamentos de acanto, volutas e leões, opostos, unidos pela
representação central do que parece ser uma flor-de-lis.Nos painéis de maiores dimensões surgem  mais enrolamentos
intercalados por grinaldas de flores e um menino anjo de joelhos, a gesticular na direcção do leão. O desenho destas é
totalmente distinto dos painéis figurativos, exibindo um traço fino de contorno e preenchimento por aguada contrastando
com os fundos escuros.

No salão nobre, as guarnições são formadas por cariátides apoiadas em dupla voluta com grinalda de flores que seguram
uma outra voluta. No fecho da barra horizontal observa-se uma máscara ladeada por anjos sereias, cuja cauda se
prolonga em volutas, e um rosto de animal com uma grinalda de flores presa na boca. A pintura é muito distinta da dos
painéis, num desenho duro, que revela um traço de contorno fino e o recurso a aguadas.

Se na sala anterior o programa iconográfico incidia sobre cenas de guerra, neste espaço o que se observa são episódios
do quotidiano da nobreza, maioritariamente em jardins. A pintura não é muito distinta da analisada no conjunto anterior,
mas os tecidos surgem agora caracterizados com grande pormenor e a arquitectura, se bem que desenhada com rigor,
apresenta muitas deficiências.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0001

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346] > Dama com
retrato [Sala 2, 03.05]
- Lisboa - Palácio Centeno > Fonte [sala 1, 02.04] - [03.04]
- Porto - Sé, casa do Cabido > Cena de caça [08] - [01.01]

Encomenda
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre]
[actual Lar Nossa Senhora do Amparo - SCML]

B-H-R-aa/+-0023
Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria

B-V-R-arq/+-0022
Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, Igreja [nave e subcoro]

B-H-R-aa/+-0026
B-V-R-arq/+-0023
B-H-R-ea/+-0004

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, átrio superior

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa de Orey Capucho, Azulejaria barroca portuguesa: figuras de convite, Lisboa, Inapa, 1993 .
- CARVALHO, Lobo de, “Palácio de D. Braz da Silveira / Palácio dos Marqueses das Minas”, n.º IPA
PT031106260716, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1995/1999. URL: www.monumentos.pt, consultado em Fevereiro de 2009.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa , 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PARRA, Júlio, Azulejos - Painéis do século XVI ao século XX, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1994.
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre]
[actual Lar Nossa Senhora do Amparo - SCML]
Esquema de plantas ou alçados

Planta geral
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre]
[actual Lar Nossa Senhora do Amparo - SCML]
Fotografias

01.02 - Escadaria 01.02 - Escadaria, pormenor

01.02 - Escadaria, pormenor

02.02 - Cena de guerra [montagem]

02.04 - Massacre, pormenor 02.04 - Massacre, pormenor do lado esquerdo
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre]
[actual Lar Nossa Senhora do Amparo - SCML]
Fotografias

03.03 - Jardim com figuras a passear, pormenor
03.04 - Jardim com figuras a passear, pormenor

03.05 - Jardim com figuras a passear, pormenor
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Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre]
[actual Lar Nossa Senhora do Amparo - SCML]
Fontes gráficas

Gravura n.º 1167 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

03.04 - Fonte
Gravura de Jean Lepautre
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Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala 
de batalhas]

Datação

1713-1724
[ARRUDA, 1998, p. 76 - o ano de 1724 corresponde à última medição embora em 1728 ainda se registem dívidas aos
azulejadores]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
No arquivo há pagamentos de azulejaria a Bartolomeu Antunes e Domingos Duarte. Há quem tenha referido a Santos
Simões que havia um azulejo assinado PM e que se teria perdido (ARRUDA, 1998, p. 76)

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [mas azulejo desapareceu]
Pintor Mestre P.M.P.

Documentada
Azulejador Bartolomeu Antunes

Documentada
Azulejador Domingos Duarte

Mestre P.M.P. [ATAÍDE, 2007, p. 128]

1713-1724 - Obras entre 1713 e 1724, data da última medição do arquitecto régio, padre Manuel Pereira (ARRUDA,
1998, p. 76)

Século XVI - Estas casas pertenceram, originalmente, a Tristão da Cunha, navegador e embaixador do Rei ao Papa,
mantendo-se na posse dos seus descendentes.
1702 - Era proprietário Pedro da Cunha de Mendonça
1713 - A casa encontrava-se em obras desde esta data (MATOS, PAULO, 1999, p. 34)
Século XIX - Obras conduzidas por José Maria Napomuceno. A sala era maior do que a actual, tendo sido cortada no
século XIX, razão pela qual alguns dos painéis se encontram truncados [ARRUDA, 1998, p. 82]

Referência inicial da assinatura [SIMÕES, 1979, p. 36]
Referência sobre a assinatura [ARRUDA, 1998, p. 76]

1728 - Referências aos últimos pagamentos de azulejaria (ARRUDA, 1998, p. 76)
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Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala
de batalhas]

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
02
  02.01
03
  03.01
04
  04.01
  04.02
  04.03
  04.04

Sala dos Retratos [Metamorfoses de Ovídio]
Dafne
Muralhas de Tróia
Diana e Junot transformando Calisto em ursa
Neptuno perseguindo uma ninfa
Diana
Corredor
A Lição de Dança
Sala das Quatro Estações
Fonte
Sala das Batalhas [sala de jantar]
Cena militar
Ataque à fortaleza
Cena militar
Cena militar
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Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala
de batalhas]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora o acesso ao Palácio de Xabregas não tenha sido possível, as imagens de qualidade e pormenor 
disponibilizadas na obra de Luísa Arruda [1998], permitem, pelo menos para já, corroborar a atribuição ao Mestre P.M.
P. pela investigadora, também com base num azulejo desaparecido onde seriam visíveis as iniciais P.M.

Catalogação das guarnições
B-H-R-aa/+-0002

Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 07
B-V-R-aa/+-0002

Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 07

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Estoril - Casa Museu Verdades de Faria, 2º andar, sala 2 [antiga biblioteca] > Dafné [04] - [01.01]
- Lição de Dança, MNAz, inv. 1680 > Painel da Lição de Dança muito semelhante ao holandês de Willem van der 
Kloet, de 1707, no MNAz e que era do antigo Palácio Galvão Mechia
- Lisboa - Palácio Centeno > Neptuno perseguindo uma ninfa [03.05] - [01.04]
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, escadaria [história de Diana] > Diana e Juno transformando Calisto em ursa
[02.01.01 - 01.05]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das Metamorfoses] > Neptuno perseguindo
uma ninfa [05.01] - [01.04]
- Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala de Diana, ou do Concelho Supremo > Diana e Juno transformando
Calisto em ursa [01] - [01.03]

Encomenda
1713-1715 – Primeira encomenda de azulejaria para sala com retratos de Tristão da Cunha de Mendonça e de Pedro da
Cunha de Mendonça e retrato do 1º marquês de Olhão

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa, “O Palácio de Xabregas - do legado de Tristão da Cunha às grandes obras do século XVIII”, Claro-
Escuro, n.º 6-7, Lisboa, Quimera Editores, 1992, pp. 151-161.
- ARRUDA, Luísa, Caminho do Oriente – Guia do Azulejo, Lisboa, Livros Horizonte, 1998. 
- ATAÍDE, Maia, “Palácio Olhão (Palácio Melo)”, Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa, tomo V,
Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa / Livros Horizonte, 2007, pp. 127-129.
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “As Metamorfoses de Ovídio na azulejaria barroca portuguesa”, Ovídio: exílio e 
poesia, Actas do Colóquio no bimilenário da “relegatio”, Lisboa, Centro de Estudos Clássicos, 2008, pp. 127-158.
- MATOS, José Sarmento de, PAULO, Jorge Ferreira, Caminho do Oriente. Guia Histórico, Lisboa, 1999.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala 
de batalhas]
Fotografias

01.01 - Dafné [fotografia de António Sacchetti - ARRUDA,
1998, p. 75]

01.03 - Pã e Sirix [fotografia de António Sacchetti - ARRUDA, 
1998, p. 77]

01.05 - Diana [Fotografia IHRU] 02.01 - A Lição de Dança [fotografia de António Sacchetti -
ARRUDA, 1998, p. 70]

02.01 - A Lição de Dança [fotografia de António Sacchetti -
ARRUDA, 1998, p. 71]

02.01 - A Lição de Dança [fotografia de António Sacchetti -
ARRUDA, 1998, p. 78]
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Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala 
de batalhas]
Fotografias

03.01 - Fonte [fotografia de António Sacchetti - ARRUDA, 1998, 
p. 78]

04.01 - Cena militar [fotografia de António Sacchetti - 
ARRUDA, 1998, p. 79] 

04.02 - Ataque à fortaleza [fotografia de António Sacchetti - 
ARRUDA, 1998, p. 82]

04.03 - Cena militar [fotografia de António Sacchetti - 
ARRUDA, 1998, p. 83] 

04.04 - Cena militar [fotografia de António Sacchetti - 
ARRUDA, 1998, p. 83] 

955



Lisboa - Palácio Marquês de Olhão [sala dos retratos, corredor, sala de jantar, sala 
de batalhas]
Fontes gráficas

[fotografia de António Sacchetti - ARRUDA, 1998, p. 77]

[ARTstor]

01.04 - Neptuno perseguindo uma ninfa
Gravura de Fraçois Chauveau [CORREIA, 1998/1999, p. 187; 2008, p. 150]
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Lisboa - Quinta dos Inglesinhos, Luz, Capela

Datação

1725, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 272]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De acordo com SIMÕES, 1979, p. 272 estes azulejos foram colocados à venda em 1967

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 273, painel Milagre da Ressurreição do pai de Santo António ]
Manuel Borges [SIMÕES, 1979, p. 272]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 273]

Iconografia
00 Vida de Santo António
01 Milagre da Ressurreição do pai de Santo António à Porta da Sé de Lisboa
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Lisboa - Sé, capela baptismal

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela baptismal encontra-se integralmente revestida por painéis de azulejo, com excepção do tecto, em abóbada de
cruzarias de ogivas pintada com motivos de brutesco já muito deteriorados. Nos panos murários observam-se quadros
rectilíneos com representações de meninos junto a uma fonte ou junto a um templo. Na zona superior, de remate
semicircular, Santo António pregando aos peixes do lado do Evangelho e o Baptismo de Cristo do lado oposto, numa 
iconografia que privilegia a função da capela mas também o facto de ter decorrido neste espaço o baptismo de Santo
António de Lisboa. Na parede fronteira, a Santíssima Trindade. Neste pano, o rodapé exibe figuras infantis aladas e, a
anteceder o painel semicircular, anjos com flores. O conjunto é envolto por cercaduras de enrolamentos de acanto com 
máscara central e figura feminina segurando flores à cabeça, nos remates laterais.

A pintura privilegia o contorno criando grandes zonas de fundo branco, contrastantes com o azul ténue das pinceladas,
marcadas. Os panejamentos são duros, e os rostos bem desenhados.

Características Particulares

Atribuida
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]

1147-11-01 - Sagração da Igreja

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 290]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Meninos junto a fonte
  01.02 Santo António a pregar aos peixes
02 Lado da Epístola
  02.01 Meninos junto a um templo
  02.02 Baptismo de Cristo
03 Parede fundeira
  03.01 Rodapé com anjos meninos
  03.02 Santíssima Trindade
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Lisboa - Sé, capela baptismal

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0075
B-V-R-f-0036

Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346]

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FIGUEIREDO, Ana Paula, O espólio artístico das Capelas da Sé de Lisboa – abordagem cripto-histórica, Tese de
mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2000.
- “Sé de Lisboa”, n.º IPA PT031106520004, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do 
Património Arquitectónico [IPA], 1992. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Lisboa - Sé, capela baptismal

Fotografias

00 - Capela baptismal 01.01 - Meninos junto a fonte

01.02 - Santo António a pregar aos peixes

02.01 - Meninos junto a um templo

02.02 - Baptismo de Cristo

03.02 - Santíssima Trindade
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Lisboa - Sé, painéis do transepto [paradeiro desconhecido]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Retirado aquando das obras de restauro (MECO, 1993, p. 221)

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FIGUEIREDO, Ana Paula, O espólio artístico das Capelas da Sé de Lisboa – abordagem cripto-histórica, Tese de
mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2000.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- “Sé de Lisboa”, n.º IPA PT031106520004, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do 
Património Arquitectónico [IPA], 1992. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.

Assinada [MECO, 1993, p. 221]
Pintor Manuel dos Santos

Iconografia
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Lisboa - Seminário dos Olivais [provenientes da Igreja de São Tiago de Torres 
Vedras] [NÃO VISITADA] 

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 334] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 334]

Iconografia
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Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades

Datação

1691
[Datada [01.01]] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [registo superior]
Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Atribuída [registo inferior]
Grupo 2

Desconhecido [(MECO, 1993, p. 218, a quem atribui a Igreja de Santa Iria, Livramento e Quinta do General em Borba]

1690 - Capela dotada por Jacinto Sequeira e sua mulher Maria Gonçalves

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1963, p. 90, faz lembrar]
Garcia Ramires [MECO, 1989, p. 68]
Mestre da Igreja de Santa Maria de Óbidos [SERRÃO, 2003, p. 124]
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Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades

Iconografia
01
  01.01

02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
    02.01.04
    02.01.05
    02.01.06
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
  02.03
    02.03.01
    02.03.02
    02.03.03

    02.03.04

    02.03.05

  02.04
    02.04.01

Fachada principal
Registo representando Nossa Senhora das Necessidades
[...]NESECE / DADES. An. 1691
Nave
Lado do Evangelho
Cena de caça ao veado e ao javali
Cena de caça ao javali [Atalanta caça o javali de Calydon]
Homem e rapaz a conversar
Nascimento da Virgem
Visitação
Anunciação
Lado da Epístola
Caça ao javali
Apresentação da Virgem no Templo
Parede fundeira
Vaso florido
Vaso florido
São Jacinto
S. IACINTO
Nossa Senhora das Necessidades
N. S. DAS NESESI / DADES
Santo António
S. ANTONIO
Frontal de altar
Nossa Senhora das Necessidades
N. S. DAS NECESIDADES
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Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela do Solar das Necessidades é integralmente revestida por azulejos, apresentando ainda um frontal de altar e um
registo na fachada, sobre a porta principal. Os painéis, envoltos por barras de enrolamentos de acanto, distribuem-se em
dois registos, que integram e contornam a porta principal e a lateral, assim como os vãos que comunicam com o edifício
contíguo. Nos cantos, surge um motivo do mesmo género, mas que se destaca, marcando este ponto de união entre a
quadrícula formada pelos painéis.

O frontal de altar, de aves e ramagens de forte influência oriental, conserva a habitual estrutura deste género de painel,
com sanefa e sebastos de motivos vegetalistas que culminam, ao centro, com um rosto. O pano apresenta um nível
inferior com a representação de animais e é sobre este que surge o plano terrestre, com arbustos floridos que ocupam
todo o espaço e em cujos ramos pousam aves exóticas. Junto às raízes observam-se caracóis e, ao centro, dois coelhos a
ladear as flores que se encontram na base da cartela, onde figura a imagem de Nossa Senhora das Necessidades.

A pintura dos painéis da nave denuncia diferenças significativas entre ambos os registos, pois no superior o desenho é
bem mais sumário e marcado pela presença da linha e do traço de contorno, com pincelada em mancha, mas rápida e
sintética, facto bem visível na transição brusca entre zonas de luz e sombra. Os painéis inferiores são mais cuidados ao
nível do desenho, ainda que bastante sumário, e também da pincelada, mais ordenada e paralela. Registam-se aspectos
comuns, de sintetismo de desenho, mas variantes no tratamento da mancha. É possível que muitas destas diferenças
possam encontrar justificação na escala, em todo o caso invertida, pois são os painéis de maiores dimensões aqueles que
se localizam próximo do observador, relegando para as zonas mais altas dos panos murários, as representações
reduzidas.

Estas diferenças são ainda mais evidentes ao nível do programa iconográfico, com cenas de caçadas associáveis a
episódios mitológicos no primeiro registo [ver por ex. 02.01.02], e episódios da Vida da Virgem no segundo registo.
Estes últimos têm início com o Nascimento da Virgem, do lado do Evangelho, continuando depois com a Apresentação
da Virgem no Templo [02.02.02], já do lado oposto, mas em frente, voltando a saltar para o Evangelho com a 
Anunciação [02.01.06], junto ao altar-mor, e terminando ao centro, com a Visitação [02.01.059]. Seguindo a cronologia
dos temas representados, não se percebe uma organização linear nesta disposição dos painéis do espaço, mas sim uma
leitura cruzada, cujo sentido se complexifica nas cenas de caçada, nas quais se misturam referências mitológicas com
outras somente ilustrativas, caso das inspiradas em gravuras de Antonio Tempesta [02.02.01]. Na parede fundeira, 
observa-se a representação de Nossa Senhora das Necessidades, a quem a capela foi dedicada, e cuja iconografia, em
forma de registo, percorre todo o espaço, começando no exterior, transitando para o local correspondente, sobre a porta,
no interior, e fixando-se ainda no frontal de altar. Note-se que, a concepção geral da imagem do registo exterior é
idêntica à do frontal. Curiosa é ainda a síntese iconográfica praticada pelo pintor nos episódios da Vida de Maria,
reduzindo cenários e personagens à sua expressão mais ínfima.

Ainda na parede fundeira surgem, para além dos vasos floridos, dois santos - Santo António e São Jacinto - , cuja
presença se justifica, certamente, por devoções pessoais.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0100

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Convento da Encarnação [Comendadeiras de Avis], nave da igreja > Homem e rapaz a conversar [01.03] -
[02.01.03
- Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação [claustro] > MECO, 2001, p. 43
- Lisboa - Igreja de São José dos Carpinteiros, casa do Despacho > Caça ao javali [Atalante caça o javali de Calydon]
[01] - [02.01.02]; Homem e rapaz a conversar [02] - [02.01.03]; Caça ao veado e ao javali [03] - [02.01.01]; Caça ao
javali [11] - [02.02.01] 
- Lisboa - Palácio do Duque de Lafões, hall de entrada [cenas de caça] > Caça ao javali [Atalante caça o javali de
Calydon] [01.01] - [02.01.02];Homem e rapaz a conversar [02.01] - [02.01.03]; Caça ao javali  [01.02] - [02.02.01]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4 > Caça ao javali [02.01.01] - [01]

Encomenda
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Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades

Bibliografia específica
- DIAS, Pedro, Arte de Portugal no Mundo - Açores, n.º 3, Lisboa, Público - Comunicação Social, SA, 2008.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “Azulejos e mármores embutidos”, Monumentos, n.º 15, Lisboa, DGEMN, 2001, pp. 41-47.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MONTEIRO, João Pedro, “O frontal de altar da capela de Nossa Senhora da Piedade, Jaboatão, Pernanbuco”, 
Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 158-176.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
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Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades

Esquema de plantas ou alçados

02.01 - Alçado do lado do Evangelho 02.02 - Alçado do lado da Epístola

02.03 - Parede fundeira
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Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades

Fotografias

01.01 - Registo representando Nossa Senhora das Necessidades 02.01 - Lado do Evangelho

02.01.01 - Cena de caça ao veado e ao javali 02.01.02 - Cena de caça ao javali [Atalante caça o javali de
Calydon]

02.01.04 - ⃟Nascimento da Virgem

02.02 - Lado da Epístola
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Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades

Fotografias

02.02.01 - Cena de caça

02.02.02 - ⃞Apresentação da Virgem no Templo

02.03 - Parede fundeira 02.03.03 - Nossa Senhora das Necessidades

02.04.01 - Frontal de altar com Nossa Senhora das Necessidades

02.04.01 - Frontal de altar,, pormenor da cartela
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Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades

Fontes gráficas

Diverse Animal Hunting and Battle Scenes, 1602, The Illustrated
Bartsch, Vol. 36 [ARTstor]

02.01.01 - Cena de caça ao veado e ao javali
Gravura de Antonio Tempesta

Ovid's The Metamorphoses, 1606, The Illustrated Bartsch, Vol.
36 [ARTstor]

02.01.02 - Cena de caça ao javali [Atalanta caça o javali de Calydon ]
Gravura de Antonio Tempesta
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Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades

Fontes gráficas

Hunting Scenes IV , 1598.
The Illustrated Bartsch, Vol. 37 [ARTstor]

02.02.01 - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta
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Loulé - Igreja Matriz de São Clemente, capela lateral de Nossa Senhora da 
Consolação

Datação

1719
[Datada [vão do lado do Evangelho 01.04]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 432]

1565 - Uma  visitação da Ordem de Santiago, a quem a igreja havia sido doada, descreve a igreja com grande pormenor.
A capela da Senhora da Consolação foi edificada por Fernão Piz Camacho para sua sepultura.
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Loulé - Igreja Matriz de São Clemente, capela lateral de Nossa Senhora da 
Consolação

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
03
  03.01
  03.02
  03.03

Lado do Evangelho
Adoração dos Magos
Circuncisão
Coroação da Virgem
Vão
Lado da Epístola
Adoração dos Pastores
Visitação
Assunção
Nossa Senhora da Conceição
Frontal de altar
Cartela com alminha
Cartela do lado esquerdo com sol
Cartela do lado direito com lua
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Loulé - Igreja Matriz de São Clemente, capela lateral de Nossa Senhora da 
Consolação

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela de planta rectangular é rematada por abóbada de arestas, cujo arranque condiciona a forma dos painéis de
azulejo. Assim, a um painel rectilíneo inferior sucedem dois outros de remate em ogiva. A base é formada por uma
moldura a que se sobrepõem festões, seguros por anjos sentados nas volutas que ladeiam espagnolette, enquadrada por
concha. As guarnições do registo seguinte são marcadas por plintos em consola, decorados por folha de acanto, sobre os
quais se ergue um golfinho ou um animal marinho montado por um anjo. Os enrolamentos de acanto enquadram uma 
ave, festões e, já no canto superior, um anjo de joelhos sobre uma folha de acanto, segura um cesto de flores sobre a
cabeça. Nas barras horizontais surge um anjo em pé por entre enrolamentos de acanto, interrompidos ao centro por
cartela octogonal rodeada por volutas.

Por sua vez, os painéis em ogiva são marcados por festões presos por meninos alados que se distribuem ao longo da
guarnição, umas vezes deitados, outras sentados, outras em pé. Na fiada inferior, uma cartela de folhas de louro envolta
por volutas. Se nos painéis inferiores existe um filete azul alternado com outro branco a definir os limites da área
figurada e da guarnição, nos superiores surgem perfis de meia cana decorados com acantos e frutos. Esta organização
desaparece na ogiva mais próxima do altar, onde se abre um vão enquadrado por aletas, consolas e volutas que simulam
um prolongamento da arquitectura. Do lado oposto, o azulejo imita o vão, que ocupa com a representação de uma
imagem de Nossa Senhora da Conceição e a legenda, na zona inferior IANVA CAELI, que significa a porta do céu.

O altar apresenta um frontal com sebasto e sanefas de padrão, pano de figura avulsa e cartela central uma alminha
inscrita em cartela de aletas coroada por concha. Inferiormente a referência: PADRE NOSSO AVE MARIA.
Lateralmente duas cartelas com símbolos da Virgem, à esquerda o sol e à direita a lua. 

Os painéis figurativos encontram-se agrupados dois a dois, com os temas separados por elementos vegetalistas e
arquitectónicos [01.01-01.02]  ou por árvores [02.01-02.20]. As diferenças pictóricas entre os painéis sugerem que
trabalharam neste conjunto vários pintores. Por um lado, observa-se um tipo de pincelada riscado e rápido, mas muito
marcado e acompanhando as formas, que se revela aguado nos fundos [01.01 e 02.01]. Os panejamentos são um pouco
rudes, principalmente ao nível dos tecidos que servem de cortinas, caso do painel da Circuncisão [01.02]. Os rostos são
também muito desenhados, com excepção da Assunção da Virgem [02.03], mais solto e mais pictórico.

O programa iconográfico, dedicado à vida da Virgem, parece estruturar-se numa  espiral, com início no painel da
Visitação, junto ao altar, continuando pelo mesmo pano murário com a Adoração dos Pastores. Segue-se a Adoração
dos Magos em frente e logo depois a Circuncisão. O esquema regressa ao lado da Epístola para a Assunção terminando, 
do lado oposto, com a Coroação. O vão e a simulação de vão com Nossa Senhora da Conceição  simbolizando a porta 
do céu estão claramente à parte do restante programa, embora configurem a mesma mensagem de esperança e
consolação transmitida pela invocação de Nossa Senhora presente nesta capela.

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0008

Guimarães - Capela de Nossa Senhora da Conceição, nave
B-H-R-aa/+-0012
B-V-R-aa/+-0009
B-H-R-ea/+-0049

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Grândola - Capela de Nossa Senhora da Penha > Assunção [02.10] - [02.03]

Encomenda

Bibliografia específica
- NETO, João, “Igreja matriz de Loulé / Igreja de São Clemente”, n.º IPA PT050808080002, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1991. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Novembro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Loulé - Igreja Matriz de São Clemente, capela lateral de Nossa Senhora da 
Consolação
Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Loulé - Igreja Matriz de São Clemente, capela lateral de Nossa Senhora da 
Consolação
Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.01 - Adoração dos Magos

01.02 - Circuncisão 01.03 - Coroação da Virgem

01.04 - Vão 02.01 - Adoração dos Pastores
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Loulé - Igreja Matriz de São Clemente, capela lateral de Nossa Senhora da 
Consolação
Fotografias

02.02 - Visitação 02.03 - Assunção

02.04 - Nossa Senhora da Conceição

03 - Frontal de altar

03.02 - Cartela do lado esquerdo com sol
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Loures - Quinta das Carrafochas, capela [NÃO VISITADA]

Datação

1714, c. de
[MECO, 1993, p. 227; IDEM, 1995-1999, p. 44]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 227; IDEM, 1995-1999, p. 44]

Iconografia
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Lourinhã - Igreja de Nossa Senhora da Anunciação, capela de Santo António [NÃO
VISITADA]

Datação

1714
[MECO, 1993, p. 227] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, oficina]
Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 227]

Iconografia

979



Matacães - Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, capela-mor

Datação

1725-30
[SIMÕES, 1979, p. 327]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O conjunto de seis painéis que reveste os panos murários da capela-mor apresenta guarnições em barra, rectilíneas, de
enrolamentos de acanto, que contornam e integram todos os elementos arquitectónicos. Do lado do Evangelho, a
simetria é compensada pela janela fingida, a imitar com pormenor (incluindo a textura do mármore) a que se abre do 
lado oposto. Os painéis assentam sobre um rodapé com consola e moldura na zona que antecede o superdâneo do altar- 
mor.

A pintura é muito coerênte entre si, recorrendo ao contorno mas também aos fundos escuros e pincelados. Os rostos são
muito característicos do Mestre P.M.P., principalmente os femininos. Já os panejamentos, como é hábito neste pintor,
são duros e as árvores apresentam tratamentos diferenciados: esponjadas, desenhadas e pinceladas. Os fundos são
muitas vezes apontados, mas observa-se grande imponência arquitectónica e rigor de desenho em determinadas 
estruturas, de cariz clássico e em ruína [01.02]. Menos comum é o desenho em perspectiva dos pavimentos, de grande
correcção [01.04 e 02.03].

No que diz respeito ao programa iconográfico, estamos perante um ciclo da vida da Virgem que tem início com o seu

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 37, obra atribuível, p. 327 é das mais características do pintor]

Século XVII - Reconstrução da igreja
1736 - Azulejos do arco triunfal assinados por Bartolomeu Antunes

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Regresso da Fuga para o Egipto
  01.02 Adoração dos Magos
  01.03 Janela fingida
  01.04 Casamento da Virgem
02 Lado da Epístola
  02.01 Fuga para o Egipto
  02.02 Adoração dos Pastores
  02.03 Anunciação

980



Matacães - Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, capela-mor

Casamento e a Anunciação, mas que incide, depois, sobre o Nascimento de Cristo e o ciclo da Fuga para o Egipto,
repartido por ambos os panos murários, numa disposição de equivalência. Assim, este último tema situa-se na zona
inferior das paredes, enquanto as duas Adorações se opõem já no registo superior, mas à entrada da capela-mor. Os 
passos da Vida da Virgem antes do Nascimento, foram relegados para junto do retábulo. A leitura, em termos 
cronológicos, deverá ter início, precisamente, pelo altar-mor, começando com o Casamento do lado do Evangelho.
Curiosamente, o Regresso da Fuga para o Egipto situa-se também deste lado, mas a Fuga é anterior, e encontra-se do
lado da Epístola. Apesar desta equivalência nota-se, também, um sentido rotativo, que respeita os ponteiros do relógio.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0077

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- NOÉ, Paula; ROSA, Ana, “Igreja de Nossa Senhora da Oliveira”, n.º IPA PT031113070022, Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1991/1997. URL: www.monumentos.
pt, consultado em Dezembro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Matacães - Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, capela-mor

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Matacães - Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, capela-mor

Fotografias

01 - Lado do Evangelho

01.01 - Regresso da Fuga para o Egipto

01.02 - Adoração dos Magos 01.03 - Janela fingida

01.04 - Casamento da Virgem 02 - Lado da Epístola
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Matacães - Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, capela-mor

Fotografias

02.01 - Fuga para o Egipto 02.02 - Adoração dos Pastores, pormenor

02.03 - Anunciação
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Minde - Igreja Matriz de Minde, capela-mor

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 341]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora os motivos decorativos sejam sensivelmente os mesmos que se observam no Ciclo dos Mestres, a sua
utilização nestes painéis é totalmente distinta, pois as volutas e pilastras são internamente recortadas contra a cena
representada, numa transição para as guanições teatrais e profundamente complexas que caracterizaram a Grande
Produção. O sentido de integração dos elementos constituintes do espaço é muito evidente, e conseguido através de
soluções diversas, mas muito coerentes. As cenas figurativas são remetidas para o último registo dos panos murários,
num programa que tem início com a Anunciação, do lado da Epístola, e termina junto ao altar, do lado do Evangelho, 
com a Adoração dos Magos. A própria pintura é pouco habitual nos Mestres, pois recorre à pincelada paralela, a um
contorno largo e a fundos escuros muito pincelados. Os rostos são mais desenhados e, de uma forma geral, de
modelação difícil.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 341, em conjunto com Policarpo na parte ornamental]

1723 - Retábulos de talha dourada

1648 - Construção ou reconstrução do templo conforme inscrição da fachada
1704 - Portal lateral

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Adoração dos Pastores
  01.02 Adoração dos Magos
  01.03 São Diogo
02 Lado da Epístola
  02.01 Anunciação
  02.02 Visitação
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Minde - Igreja Matriz de Minde, capela-mor

Catalogação das guarnições
B-H-RC-aa/+-0028

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja Paroquial de Minde / Igreja de Nossa Senhora da Assunção”, n.º IPA PT031402060002,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Dezembro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Minde - Igreja Matriz de Minde, capela-mor

Fotografias

01.01 - Adoração dos Pastores 01.02 - Adoração dos Magos

01.03 - São Diogo 02 - Perspectiva do lado da Epístola

02.01 - Anunciação 02.02 - Visitação
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Monchique - Convento de São Francisco [Nossa Senhora do Desterro], antigo 
refeitório

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 433]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Em 1979 Santos Simões alude já ao estado de degradação em que o painel se encontrava.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O que resta deste painel não é suficiente para prosseguir com uma atribuição.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 433, oficina]

1631 - Fundação por Pero da Silva que foi Vice-Rei da Índia
1632 - Entregue aos franciscanos
1755 - Muito danificado pelo Terramoto

Iconografia
Última Ceia
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Monchique - Convento de São Francisco [Nossa Senhora do Desterro], antigo 
refeitório
Fotografias

Parede do refeitório com o painel de azulejos Pormenor do fragmento subsistente
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Montaria [Viana do Castelo] - Igreja de São Lourenço, capela-mor

Datação

1714
[MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227; SERRÃO, 2003, p. 222 - Data sobre a porta principal]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
A capela terá sido mudada de sítio em 1714, data em quem muito possivelmente, foram aplicados os azulejos.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis que revestem os panos murários da capela-mor representam paisagens que se pretendiam tipicamente
brasileiras, com índios, escravos, macacos, papagaios, jacarés e arquitecturas simples, a recordar engenhos ou cobertas
de colmo. José Rosa de ARAÚJO, 1936, p. 115 defende serem cenas do Cântico dos Cânticos - esposo e esposa a
passear e a esposa a ser levada à presença do esposo.

Do lado do Evangelho, observa-se um índio com arco e flechas, sentado numa rocha, a olhar para o casal à sua frente,
que passeia, encontrando-se a dama protegida pela sombrinha que o cavalheiro segura. Logo atrás, um pequeno escravo
transporta um papagaio, e ao longe, avista-se um macaco. Na árvore seguinte, novo macaco pendurado nos ramos e, por
fim, dois índios, a mulher com a criança ao colo, estão de pé junto a uma casa. A paisagem não apresenta elementos
diferenciadores, com excepção das palmeiras e de um conjunto de edifícios à esquerda que parece ser um engenho. No
painel que se encontra do lado oposto, a paisagem é atravessada por um rio com jacarés. Um deles assoma junto à

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227]

1720-1725
[SIMÕES, 1979, p. 91]

1713, 31 de Outubro - Contrato com Francisco Gonçalves Balinha, para a feitura do forro da igreja (CARDONA, 2004,
vol. III, p. 106)
1714 - Deslocação da capela, por iniciativa do padre Inácio de Guizenrode

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 91]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1974, p. 47, nota 40]
Policarpo de Oliveira Bernardes (ARAÚJO, 1936, p. 115)

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Casal a passear
02 Lado da Epístola
  02.01 Dama transportada numa rede
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Montaria [Viana do Castelo] - Igreja de São Lourenço, capela-mor

margem e o outro, no meio do rio, está prestes a ser apanhado pela seta que um dos índios no barco se prepara para
atirar. À esquerda, quatro escravos transportam uma dama, com um grande decote, deitada numa rede e protegida do sol
por uma sombrinha que um quinto escravo segura. À direita, na margem do rio, e certamente à espera da dama, 
encontra-se um cavalheiro envergando trajes da época.

As guarnições são características do período, com figuras masculinas semidesnudas apoiadas em base com ave, e a
segurar um capitel sobre a cabeça, coroada com coroa de louros. Horizontalmente, meninos brincam com grinaldas e 
harpias, surgindo, ao centro, volutas a enquadrar um rosto alado. O silhar inferior, interrompido pelos degraus da capela-
mor, apresenta características arquitectónicas, com dupla voluta e entablamento, e uma cartela em forma de coração 
encimada por vieira, ao centro, com flor inscrita. Estas mesmas guarnições revestem as zonas junto às portas laterais. No
arco triunfal repetem-se os motivos, que se prolongam em duplas volutas e terminam com um anjo a segurar uma
cornucópia com flores. Já ao nível do arco existe uma barra de enrolamentos de cantos com pássaros e figurações
desordenadas de anjos e flores. Ao centro, surge uma cartela com rosto enquadrado por vieira.

A pintura tira muito partido do contorno e do contraste entre zonas de azul muito denso e outras de brancos luminosos. 
As áreas mais escuras, correspondentes a zonas de sombra ou de volume e, neste caso, aos índios ou escravos, são
conseguidas através de manchas de pinceladas sobrepostas, mas muito dinâmicas. A árvores são desenhadas com folhas
brancas, outras com pinceladas e os arbustos são esponjados. Nota-se um grande pormenor na caracterização dos tecido,
em contraste com as arquitecturas, de traço simples e pouco seguro, tal como os animais exóticos e menos familiares ao
pintor.

As guarnições são muito comuns a outros trabalhos do mestre P.M.P., tal como a caracterização dos tecidos. Todavia, os
rostos afastam-se do que é habitual neste mestre e muitas das figuras de dimensões mais reduzidas apresentam um
desenho duro, pouco característico do pintor.

Nas pinturas a óleo, com moldura de talha dourada, figuram os quatro evangelistas e, no tecto, com balaustrada fingida e
um quadro central, São Lourenço a quem a igreja é dedicada.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0006

Borba - Quinta do General, fonte [painéis provenientes do Palácio Galveias, em Lisboa]
R-0034

Grândola - Capela de Nossa Senhora da Penha
B-H-R-aa/+-0024

Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346]
B-H-R-aa/+-0029

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- AMARAL, Paula; RODRIGUES, Miguel, “Igreja Paroquial de São Lourenço da Montaria”, n.º IPA PT011609200105,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2000. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.
- ARAÚJO, José Rosa de, “Azulejos curiosos”, Alto Minho Revista Ilustrada de Investigações Regionais, n.º 4, 1936,
pp. 113-116.
- CARDONA, Paula Cristina Machado, A actividade mecenática das confrarias nas matrizes do Vale do Lima nos
séculos XVII a XIX, Tese de Doutoramento em História de Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, 2004.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “French models for portuguese tiles”, Apollo, Londres, n.º 134, Abril de 1973, pp. 396-407.
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
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Montaria [Viana do Castelo] - Igreja de São Lourenço, capela-mor

Fotografias

00 - Perspectiva da capela-mor 01.01 - Casal a passear

01.01 - Casal a passear, pormenor 01.01 - Casal a passear, pormenor

01.01 - Casal a passear, pormenor 02.01 - Dama transportada numa rede
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Montaria [Viana do Castelo] - Igreja de São Lourenço, capela-mor

Fotografias

02.01 - Dama transportada numa rede, pormenor 02.01 - Dama transportada numa rede, pormenor

02.01 - Dama transportada numa rede, pormenor
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Monte-Estoril - Vivenda Sara, pátio [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejaria de Cascais com temática ou utilização religiosa”, Um Olhar sobre Cascais através do seu
património, vol II Fontes documentais e arte sacra, Cascais, Associação Cultural de Cascais e Câmara Municipal de
Cascais, 1989, pp. 87-117.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1989, p. 94]

Iconografia
01 Aparecimento de Cristo à Virgem
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Montijo - Igreja do Espírito Santo, capela de Nossa Senhora da Purificação

Datação

Anterior a 1708
[Data dos painéis da capela-mor atribuídos ao mesmo autor [MECO, 1980, p. 113]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Instituída em 1607, pelos Homens trabalhadores desta vila, conforme inscrição presente no arco, ainda se encontrava 
em obras em 1612, ano em que Filipe II reclamou a sua conclusão. Não se conhece a data da aplicação dos dois painéis
de azulejo que revestem as paredes laterais, mas a sua execução é posterior ao final dos trabalhos neste espaço.

De tratamento ingénuo, os painéis inscrevem-se no ciclo da Fuga para o Egipto, representando a própria Fuga e a
Sagrada Família pescando. Este último tema, que pode ser equiparado ao episódio do Descanso, é muito raro, tendo
sido pintado com especial suavidade.

As barras das guarnições exibem enrolamentos de acanto e, ao centro, uma cartela em forma de coração. A pintura,

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 113; IDEM, 1993, p. 221] 

Século XV, primeira metade  - Construção do templo
1575 - Construção da capela de Nossa Senhora da Conceição, do lado do Evangelho, instituída pelos mareantes da vila,
segundo inscrição na mesma
Século XVI, final - Século XVII, início - Reconstrução da primeira igreja
1607 - Construção da capela de Nossa Senhora da Purificação, do lado oposto, instituída pelos trabalhadores agrícolas
da vila - Homens trabalhadores desta vila - conforme inscrição presente no arco
1612 - A capela ainda se encontrava em obras e, nesse ano, Filipe II reclamou a sua conclusão
1645 - Revestimento azulejar do subcoro (parte superior)
Século XVIII, primeiro quartel - Revestimento azulejar da capela-mor e capela lateral Sul
1735, c. de - Revestimento da Capela da Madre de Deus
1898 - Construção das abóbadas estucadas das naves

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Fuga para o Egipto
02 Lado da Epístola
  02.01 Sagrada família a pescar ou repouso durante a fuga para o Egipto
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Montijo - Igreja do Espírito Santo, capela de Nossa Senhora da Purificação

sobre fundo azul escuro, contrasta vivamente com a delicadeza da pintura figurativa, que recorre a um contorno fino,
com marcação de volumes através de aguadas leves. As árvores apresentam folhagem encaracolada e os palnos 
fundeiros são muito ténues.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0059
B-HV-R-ea/+-0055

Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, Portaria ou antiga Capela do Patriarca

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CÂMARA, Alexandra Gago da, Coord.; CARVALHO, Rosário Salema de; PIRES, Isabel, Inventário do Património
em Azulejo no Concelho do Montijo, Montijo, Edições Colibri / Câmara Municipal do Montijo, 2008.
- GRAÇA, Luís, Edifícios e monumentos notáveis do concelho do Montijo, Montijo, Câmara Municipal, 1989. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja Matriz do Montijo / Igreja do Divino Espírito Santo”, n.º IPA PT031507020001, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993. URL: 
www.monumentos.pt, consultado em Maio de 2011.
- RAMA, José de Sousa, Coisas da Nossa Terra - breves notícias de Aldeia Galega do Ribatejo, Lisboa, 1906.

996



Montijo - Igreja do Espírito Santo, capela de Nossa Senhora da Purificação

Fotografias

01.01 - Fuga para o Egipto 02.01 - Sagrada família a pescar ou repouso durante a fuga para 
o Egipto
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Montijo - Igreja do Espírito Santo, capela-mor

Datação

1708
[Datada na barra sobre uma das portas laterais [lado da Epístola]. A do lado aposto apresenta cartela com a palavra
ANNO]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

António Pereira [MECO, 1989, p. 349; IDEM; 1993, p. 219, atribuição com reservas; IDEM, 2009, p. 127]

Século XV, primeira metade - Construção do templo
1575 - Construção da capela de Nossa Senhora da Conceição, do lado do Evangelho, instituída pelos mareantes da vila,
segundo inscrição na mesma
Século XVI, final / século XVII, início - Reconstrução da primeira igreja
1607 - Construção da capela de Nossa Senhora da Purificação, do lado oposto, instituída pelos trabalhadores agrícolas
da vila - Homens trabalhadores desta vila - conforme inscrição presente no arco
1645 - Revestimento azulejar do subcoro [parte superior]
1701, 24 de Fevereiro - Contrato para o altar de São Pedro com o mestre entalhador António Martins Calheiros
(LUCAS, 2004, pp. 369-378; FERREIRA, vol. I, 2009, p. 394) 
Século XVIII, primeiro quartel - Revestimento azulejar da capela-mor e capela lateral S.
1735, c. de - Revestimento da Capela da Madre de Deus
1898 - Construção das abóbadas estucadas das naves

António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 128 e 132; IDEM, 2003, p. 211]
Gabriel del Barco [MECO, 1980, p 145]
Manuel dos Santos [MECO,1980, pp.145]
Mestre P.M.P. [MECO,1980, pp.144, cercaduras]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2001, p 132, cercaduras]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Apanha do maná no deserto
02 Lado da Epístola
  02.01 Moisés e a serpente de Bronze
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Montijo - Igreja do Espírito Santo, capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O programa iconográfico foi estruturado em função do espaço, a capela-mor, palco do mistério Eucarístico e da especial 
devoção ao Santíssimo Sacramento que caracterizou a época barroca. Ilustra dois episódios do ciclo de Moisés e do
Êxodo do Egipto, entendidos como prefigurações eucarísticas e utilizados, habitualmente, em contraponto. Do lado do
Evangelho a Apanha do Maná no deserto e, do lado da Epístola, a Serpente de Bronze. O primeiro representa o pão
caído do céu que, no deserto, alimentou o povo de Moisés (Ex, 16,15). O segundo apresenta um paralelo com a 
Crucificação de Jesus, pois a serpente enroscada num pilar deveria anular o efeito das outras serpentes enviadas antes,
curando quem olhasse para ela, tal como Jesus representa a Nova Ordem, capaz de remir o pecado. O bronze, metal de
grande resistência de que a serpente é feita, alude à eternidade do Reino de Deus.

Ambos os painéis são envoltos por barra de enrolamentos de acanto, com cartela envolta por volutas nos cantos e outra
eliptica ao centro das barras horizontais. Inferiormente, um rodapé a simular uma almofada é antecedido por anjos a
segurar festões, cujo desenho e pintura são claramente diferentes dos painéis, revelando uma muito maior ingenuidade e
tratamento pouco cuidado, em contraste com um forte sentido decorativo. As mesmas barras prolongam-se envolvendo
ambas as portas laterais, exibindo, sobre estas, uma cartela com a referência ao ano de 1708, repartido.

A pintura denuncia algum contorno mas as figuras, de dimensão reduzida, pautam-se por uma modelação de fortes
contrastes e manchas, que recordam aguarelas. Os panejamentos são duros e vincados, mas as sombras são muito
cuidadas.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0006

Alverca - Igreja de São Pedro
B-H-R-ea/+-0080

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009. 
- GRAÇA, Luís, Edifícios e monumentos notáveis do concelho do Montijo, Montijo, Câmara Municipal, 1989. 
- LUCAS, Francisco José Oleiro , “O Retábulo de S. Pedro na Igreja Matriz do Montijo”, Artis, n.º 3, 2004, pp. 369-378.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de 
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja Matriz do Montijo / Igreja do Divino Espírito Santo”, n.º IPA PT031507020001, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1993. URL: 
www.monumentos.pt, consultado em Maio de 2011.
- RAMA, José de Sousa, Coisas da Nossa Terra - breves notícias de Aldeia Galega do Ribatejo, Lisboa, 1906.
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte , Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.

999



Montijo - Igreja do Espírito Santo, capela-mor

Fotografias

00 - barra sobre uma das portas laterais [lado da Epístola] 01.01 - Apanha do maná no deserto

02.02 - Serpente de bronze 02.02 - Serpente de bronze
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Moura - Igreja de São Pedro

Datação

Século XVII, final
[SIMÕES, 1997, p. 239] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Pintura muito sumária integrada em revestimento de padrão policromo.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FALCÃO, José António, Visões do Invisível, Beja, Departamento do Património Histórico e Artístico de Beja, s.d..
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

1600 - A Irmandade de São Pedro, sediada na Misericórdia, foi autorizada a fundar a sua própria igreja
1662 - Finalização das obras

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 São Pedro junto à coluna e ao galo
  01.02 São Pedro com as chaves
02 Lado da Epístola
  02.01 São Pedro com a espada que cortou a orelha a Malco
  02.02 São Paulo
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Moura - Igreja de São Pedro

Gulbenkian, 1997. 
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Moura - Igreja de São Pedro

Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.01 - São Pedro junto à coluna e ao galo

01.02 - São Pedro com as chaves 02.01 - São Pedro com a espada que cortou a orelha a Malco

02.02 - São Paulo
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Mugideira, Matacães - Capela de Santa Iria  [NÃO VISITADA]

Datação

1725, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 328] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 328]

Iconografia
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Nazaré - Ermida da Memória

Datação

1709
[Datada - painel lateral do altar] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Espaço de dimensões reduzidas integralmente revestido por azulejo de padrão azul e branco na zona superior dos panos
murários e albarradas na zona inferior. Estes motivos são envoltos por barras e cercaduras definidas em função dos vãos
e dos acidentes arquitectónicos, contribuindo para a regularização do espaço ao criar simetrias.

A abóbada de arestas é revestida por azulejos formando um padrão de estrelas envolto pelas mesmas barras e
cercaduras. Estas, desenham quatro trapézios, ao centro dos quais se exibe uma cartela recortada com um emblema. Ao
centro, um outro emblema circular, inscrito num quadrado.

Atribuída, mas parcialmente
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1993, p. 224]

1182 - Milagre de Nossa Senhora que salvou D. Fuas Roupinho (alcaide da fortaleza de Porto de Mós e almirante de D.
Afonso Henriques) e construção da capela
1370 - D. Fernando manda fechar os arcos da ermida
Século XVII - Revestimento azulejar do exterior

Iconografia
01 Capela superior
  01.01 Palmeira

QVASI PALMA / EXALTATA SVM / IN CADIS
  01.02 Cedro

QVASI CEDRVS / EXALTATA SVM / IN LIBANO
  01.03 Cipreste

QVASI CIPRESSVS / […] TE SION
  01.04 Rosa

QVASI PLANTA / TIO ROZA EM / IIRICHO
  01.05 Fénix

ET VIVAT
02 Capela inferior
  02.01 D. Fuas Roupinho é salvo por Nossa Senhora da Nazaré
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Nazaré - Ermida da Memória

As transcrições latinas que acompanham cada emblema foram retiradas do Eclesiástico 24, 13-17, versículos em que se
louva a sabedoria, mas cujo sentido foi interpretado pela Igreja Católica como virtudes atribuídas à Nossa Senhora,
integrando mais tarde as Litanias da Virgem, nomeadamente a Litania Lauretana (GARCIA ARRANZ, 2001, p. 69). Por
sua vez, a fénix, símbolo da castidade associada à Virgem, com o lema ET VIVAT, alude à condição imortal de Nossa
Senhora (GARCIA ARRANZ, 2001, p. 74). Assim, o programa iconográfico da ermida exalta a Virgem, a quem a 
capela foi dedicada, sendo que a decoração emblemática actua como repertório enumerativo e de lembrança das suas
virtudes divinas (GARCIA ARRANZ, 2001, p. 75).

Na cripta, a abóbada é totalmente ocupada por um painel figurativo alusivo ao milagre que salvou D. Fuas Roupinho de
cair na falésia. Nossa Senhora com o Menino, sentada numa nuvem, aponta para o cavalo de D. Fuas impedindo-o de
cair atrás do veado que se precipita pelo penedo. O restante espaço, embora muito alterado, deveria apresentar uma
organização na colocação dos azulejos muito semelhante à do piso superior.

A pincelada solta e em mancha, muito pictórica ao nível dos rostos, apenas apontados mas profundamente expressivos, e
os panejamentos largos e bem lançados, presentes no episódio do milagre de Nossa Senhora da Nazaré, não oferecem
dúvidas quanto à sua atribuição a António de Oliveira Bernardes. O mesmo não acontece relativamente aos emblemas
na cúpula superior que se afastam, principalmente ao nível dos elementos que envolvem as cartelas, do  léxico
decorativo habitualmente utilizado por este pintor. Todavia, os símbolos surgem em muitas outras obras associadas a 
Bernardes, mas com motes distintos e nunca com transcrições do Eclesiástico. Uma observação mais atenta permite
perceber que estes emblemas foram introduzidos na abóbada através do corte dos azulejos de estrelas que a revestem,
facto que pode indiciar uma cronologia posterior a 1709, e uma autoria diferente para este conjunto. Tanto mais que o
emblema central com a fénix encontra-se perfeitamente integrado no revestimento, quer ao nível dos elementos
decorativos quer ao nível do corte dos azulejos, enquanto os cortes das quatro cartelas, diferenciados nos seus diversos 
ângulos e com sugestão de panos caídos lateralmente, podem ser oriundos de outro local.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0081
B-H-R-c/+-0016

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ALÃO, Manuel de Brito; PENTEADO, Pedro, edição,  Antiguidade da sagrada imagem de Nossa Senhora de Nazaré,
Lisboa, Colibri / Confraria de Nossa Senhora, 2001.
- BOGA, Mendes, pe., D. Fuas Roupinho e o Santuário da Nazaré, Porto, Emp. Ind. Gráf. do Porto, 1969 [1929].
- GARCÍA ARRANZ, José Julio, “Un programa emblemático de exaltación mariana: los azulejos de la ermida da
Memória en el sítio de Nazaré (Portugal)”,  Norba-Arte, XX-XXI, 2000-2001, pp. 59-76
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel; SILVEIRA, Ângelo, “Ermida da Memória / Capela de Nossa Senhora da Nazaré / Capelinha do 
Sítio”, n.º IPA PT031011020011, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património 
Arquitectónico [IPA], 1991/1997. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- PENTEADO, Pedro, Peregrinos da memória: o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré: 1600-1785, Lisboa, Centro
de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, 1998.
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Leiria, Lisboa, ANBA, 1955.
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Fotografias

01 - Capela superior, cúpula

01 - Capela superior, data no painel lateral do altar

01 - Revestimento parietal da Ermida 01.01 - Palmeira

01.02 - Cedro 01.03 - Cipreste
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Fotografias

01.04 - Rosa 01.05 - Fénix

02.01 - D. Fuas Roupinho é salvo por Nossa Senhora da Nazaré 02.01 - D. Fuas Roupinho é salvo por Nossa Senhora da Nazaré,
pormenor
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Datação

1714
[Documentada [CORREIA, 1918, p. 176]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [ligação a MB]
Pintor António de Oliveira Bernardes

Documentada [CORREIA, 1918, p. 176]
Azulejador Manuel Borges

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 223]

1709 - Revestimento azulejar do transepto da autoria de Williem van der Kloet, encomendado pelo reitor António Caria

1377 - Construção do templo por ordem de D. Fernando
1383 - Ampliação por D. João I
Século XVII, início - Reconstrução da capela-mor por ordem de Filipe II
Década de 1620 - Reorientação da nave, concluída em 1636
1680 - 1691  - Continuação das obras no templo, apenas concluídas em 1691
1717 - Torres e fachada actual

António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118]
António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 217]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 9; IDEM, 1979, p. 35]

Iconografia
01 Assunção da Virgem
02 Símbolos das litanias nos cantos da abóbada
  02.01 Anjo com escudo representando o sol
  02.02 Anjo com escudo representando a lua
  02.03 Anjo com escudo representando uma estrela
  02.04 Anjo com escudo representando uma rosa
03 Cartelas laterais octogonais
  03.01 Cedro?
  03.02 Cedro?
04 Cartelas elípticas com símbolos das litanias
  04.01 Porta
  04.02 Torre
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O corredor de acesso à sacristia é integralmente revestido por azulejos, situação que se repete nos restantes corredores e
dependências, onde as paredes apresentam azulejos de figura avulsa envoltos por barra (B-44, variante SIMÕES, 1997,
p. 179) e cercaduras de acantos. A singularidade do espaço a que nos reportamos encontra-se na abóbada de berço, com
um quadro central representando a Assunção da Virgem. Nos lados mais longos, duas cartelas octogonais com imagens 
de árvores e, em cada um dos topos, uma cartela elíptica envolta por folhagem com os símbolos marianos da Porta
Coeli e da Torre. Nos cantos, um anjinho segura um escudo onde se exibem novos elementos marianos: o sol, a lua, a 
estrela e a rosa. Trata-se, sem dúvida de um programa de exaltação da Virgem que tem por tema central a sua Assunção,
rodeado por elementos a alusivos à sua Imaculada Conceição. O restante espaço é preenchido por enrolamentos de
acanto de grandes dimensões que não deixam de recordar uma série de obras ornamentais do final do século XVII e que,
no caso da Nazaré, configuram um motivo único utilizado por António de Oliveira Bernardes, a quem o conjunto é
atribuído.

A pintura é muito cuidada ao nível dos rostos e panejamentos, com algum contorno muito fino. A pincelada nervosa,
surge sobreposta e em mancha, com pingos de tinta, deixando bem marcado o pincel. A graciosidade dos rostos e a
expressividade da composição corroboram a atribuição ao pintor António de Oliveira Bernardes.

Para a realização da pintura central, António de Oliveira Bernardes terá recorrido a uma gravura de uma pintura de Peter 
Paul Rubens sobre o mesmo tema para a catedral de Antuérpia, e cuja gravura existe no Museu Nacional de Arte Antiga,
como revelou João Miguel dos Santos Simões (SIMÕES, 1979, p. 167 e estampa XXXI). Devido ao espaço disponível 
ser mais curto, foi necessário “encolher” a composição, constituindo a maior alteração o facto dos anjos com a coroa de
flores estarem por cima da Virgem e não ao lado.

A leitura do programa estrutura-se em função da Assunção da Virgem, que é o ponto central a partir do qual se
observam as cartelas laterais e as dos topos, cuja leitura converge para o centro. Mas o ponto de leitura privilegiado para 
o tema principal é de quem vai da sacristia para a igreja e não o contrário.

Catalogação das guarnições
B-H-R-c/+-0017
B-H-R-c/+-0018

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Assunção da Virgem [01.02.03] - [01]
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Assunção da Virgem [11] - [01]
- Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios > Assunção da Virgem [01.05.03] - [01]
- Sassoeiros - Quinta das Encostas, capela [frontal de altar] [NÃO VISITADA] > Assunção da Virgem [01] - [01]

Encomenda
O documento de despesa indica que Manuel Borges recebeu por esta obra 516$484 no dia 3 de Março de 1714 
(CORREIA, 1918, p. 12). O mesmo descreve o número de azulejos vendido e o preço por milheiro, referindo os 
“azulejo de brutesco (...) azulejos de jarras (...) de faxa, flores e estrelas (...) alizares”. Os azulejos de brutesco que
correspondem aos azulejos figurativos, pois eram assim designados na documentação, mas não se sabe exactamente a
quais correspondem. Importa todavia salientar que, abaixo deste item pode ler-se um outro relativo à pintura: “Conta
dele até a casa do pintor”. 

Bibliografia específica
- CORREIA, Vergílio, “Azulejadores e pintores de azulejo, de Lisboa – olarias de Santa Catarina e Santos”, A Águia, II
série, n.º 77 e 78, 1918, pp. 166-178.
- MANGUCCI, Celso, “A manufactura e a pintura de azulejos em Portugal da produção das primeiras faianças à grande
indústria oitocentista”, O Revestimento Cerâmico na Arquitectura em Portugal, Lisboa, Estar/Recer, 1998, pp. 19-64.
- MECO, José, “Alguns modelos gráficos do azulejo barroco português – fontes italianas e flamengas”, comunicação
apreentada ao Encontro sobre História da Azulejaria em Portugal II, Lisboa, Fundação das Casas de Franteira e
Alorna, 21 e 22 de Junho de 1991, texto policopiado.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, “Azulejos de Peniche – Problemas do Estudo da Azulejaria Portuguesa do Século XVIII”, suplemento de
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cultura de O Diário, 11 de Outubro de 1981, pp. 12-14.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel; SILVEIRA, Ângelo, “Santuário de Nossa Senhora da Nazaré”, n.º IPA PT031011020005,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/1998.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957. 
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Leiria, Lisboa, ANBA, 1955.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Fotografias

00 - Perspectiva da abóbada 02.01 - Anjo com escudo representando o sol

03.01 - Cedro? 03.02 - Cedro?

04.01 - Porta 04.02 - Torre
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Fontes gráficas

MNAA, estampa n.º 5356, Caixa 14 [SIMÕES, 1979, p. 167 e 
estampa XXXI]

01 - Assunção da Virgem
Estampa do MNAA e pintura de Rubens [SIMÕES, 1979, p. 167 e estampa XXXI]
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Datação

1714
[Documentada [CORREIA, 1918, p. 176]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De Novembro de 2001 a Julho de 2002 foi efectuada uma intervenção de conservação e restauro na sacristia, com um 
Estágio Profissional, coordenado por Manuela Malhoa, orientado de Maria do Carmo Fernandes na área de 
Conservação, e da responsabilidade de Herculano Elias na elaboração de réplicas de azulejos manufacturados

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [ligação a MB]
Pintor António de Oliveira Bernardes

Documentada [CORREIA, 1918, p. 176]
Azulejador Manuel Borges

1709 - Revestimento azulejar do transepto da autoria de Williem van der Kloet, encomendado pelo reitor António Caria

1377 - Construção do templo por ordem de D. Fernando
1383 - Ampliação por D. João I
Século XVII, início - Reconstrução da capela-mor por ordem de Filipe II
Década de 1620 - Reorientação da nave, concluída em 1636
1680-1691 - Continuação das obras no templo, apenas concluídas em 1691
1717 - Torres e fachada actual

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Painel com fonte
  01.02 LIGAVERVNT  ACHIOR A […] / MANIBVS ET PEDIBVS ESIC […] / VESTIBVS ESI […] 

DIMISERVNT / Iudith 6. 9.
(Judite 6, 9 - illi autem divertentes a latere montis ligaverunt Achior ad arborem manibus et
pedibus et sic vinctum de restibus dimiserunt eum et reversi sunt ad dominum suum)

  01.03 DEDI DILECTAM / ANIMAM MEA / IN MANV / INIMICORVM / EIVS / remias […]
(Jeremias 12, 7 - reliqui domum meam dimisi hereditatem meam dedi dilectam animam meam in
manu inimicorum eius )

  01.04 OVEM CVM APPAREHENDISSENT PHILISTIIM DVXERVNT GAZAM […] CATENIS […]
(Juízes 16, 21 - quem cum adprehendissent Philisthim statim eruerunt oculos eius et duxerunt
Gazam vinctum catenis et clausum in carcere molere fecerunt)

  01.05 SICVT OVIS AD  OCCIPIONEM DVCETVR ET QVASI AGNVS CORAM . TENDENTE SE
OBMVESVT ET NON APERIET OS SVVM 53 […]
(Isaias 53, 7 - oblatus est quia ipse voluit et non aperuit os suum sicut ovis ad occisionem
ducetur et quasi agnus coram tondente obmutescet et non aperiet os suum)
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A sacristia é revestida por painéis de azulejo distribuídos em duas fiadas, com a superior intercalada por grandes telas
com molduras de talha dourada. Ao centro do espaço, o altar com uma imagem de Cristo crucificado e, de cada um dos 
lados, um arcaz. A configuração original da sacristia, que hoje permite o acesso à tribuna do retábulo-mor, foi muito
alterada, principalmente no século XIX, quando se abriram as portas em ogiva e se aplicou a escadaria de ferro
encostada aos azulejos, obrigando à destruição das duas fontes ou lava mãos que aí se encontravam. Por sua vez, 
também os dois arcazes foram rodados em relação à posição inicial, encontrando-se actualmente a tapar parte dos
painéis de azulejo laterais, situação que se repete ao nível da última pintura de dimensões reduzidas que se encontra
sobre os mesmos arcazes. Na verdade, é possível que, originalmente, aqui se encontrassem pinturas, com as imagens da
intervenção de restauro deixam adivinhar. É possível que alguns azulejos retirados deste espaço se encontrem a
preencher as lacunas do altar da Ermida da Memória (já GARCIA ARRANZ,2001 havia chamado a atenção para esta
possibilidade).

Também por cima da porta lateral, a cartela representando a Porta Seli foi recortada para poder ser aí encaixada, não nos 
parecendo ser original, até porque este símbolo da Virgem é dissonante do programa iconográfico. Os azulejos 
denunciam um restauro recente, que optou por uma muito evidente reintegração cromática nas áreas de lacuna [ver
“história”].

As cercaduras de grande dinamismo, com figuras femininas desnudas e com cauda, anjos sentados nos mais diversos
enrolamentos, leões,meninos e flores é muito característica dos trabalhos de António de Oliveira Bernardes. O mesmo
acontece em relação à pintura, quase sem contorno, em mancha e muito solta, de pinceladas rápidas, nem sempre
uniformes e de grande expressividade. Note-se, todavia, que o azul é muito diferente entre os dois registos de azulejos,
ou seja, mais suave e diluído nos painéis inferiores e muito mais forte nos superiores. Também o recurso à linha de
contorno é mais evidente em baixo, contrastando com a mancha dos painéis superiores. Em todo o caso, o espírito de
pincelada solta é patente nos dois registos.

No que diz respeito ao programa iconográfico, observa-se uma estreita relação com a pintura, um ciclo dedicado à
Paixão de Cristo. Na verdade, os temas do azulejo apenas reforçam ou comentam, através do recurso a temas e
transcrições dos livros do Antigo Testamento, o sofrimento e o sacrifício de Cristo. Mas, enquanto os painéis inferiores
ilustram as passagens bíblicas, os superiores exibem as transcrições em cartelas reveladas por figuras masculinas que
recordam profetas. 

O ciclo tem início no altar, do lado do Evangelho, prolonga-se por toda a sacristia num movimento circular, terminando
no mesmo local onde se exibe a imagem de Cristo Crucificado. A primeira pintura do conjunto representa a oração no
Monte das Oliveiras, a que se segue a prisão de Jesus. os dois painéis de azulejo seguintes comentam estes episódios. A
leitura, de baixo para cima, refere que “Os filisteus amarramram-no, arrancaram-lhe os olhos e levaram-no a Gaza,
ligado com uma dupla cadeia de bronze” (Jz 16, 21). Trata-se da história de Sansão, que surge preso e levado por três
homens, continuando o discurso com um outro comentário, na cartela junto ao profeta “(...) como um cordeiro que é
levado ao matadouro, ou como uma ovelha emudecida nas mãos do tosquiador”.

Após a janela, mais dois painéis, o primeiro dos quais com um guerreiro amarrado a uma árvore: “(...) protegendo-se
sobre a montanha, amarraram Aquior, abandonaram-no no sopé da montanha e voltaram para junto do seu senhor” (Jdt
6, 9 ou 13). A cartela superior refere que “(...) entreguei o que me era mais querido a mãos inimigas” (Jr 12,7).

Junto às portas de acesso à tribuna, a pintura sobre tela exibe, de um dos lados, a Flagelação de Cristo atado à coluna e,
do outro, a Coroação de espinhos. Por baixo ficavam, originalmente, os lavatórios. Continuando o percurso circular, o 
painel seguinte mostra um rei coroado, certamente Salomão “Saí, mulheres de Sião, e admirai o rei Salomão com o
diadema” (Ct 3, 11). Superiormente, a cartela refere “Aos que me batiam apresentei  as espáduas, e a face aos que me
arrancavam a barba; não desviei o meu rosto dos que me ultrajavam e cuspiam” (Is 50, 6). Sobre a porta uma janela 

02 Lado da Epístola
  02.01 Painel com fonte
  02.02 EGREDIMINI […]AE SION VIDET. / REGEM […]M IN DIADEMAT / Cantic 3. 11.

(Cântico 3, 11 - egredimini et videte filiae Sion regem Salomonem in diademate quo coronavit
eum mater sua in die disponsionis illius et in die laetitiae cordis eius)

  02.03 CORPVS MEVM DEDI / PERCVTIENTIBVS, ET / GENAS MEA VELLENTIBVS /  FACIEM 
MEAM NONS / AVERTI AB INCREPANTIBVS  / ET CONSPVENTIBVS / IN ME / esaias cap 50
(Isaías 50, 6 - corpus meum dedi percutientibus et genas meas vellentibus faciem meam non
averti ab increpantibus et conspuentibus )

  02.04 HOMINI […] REGI / SPINAE […] CORONA / PVRPVRA […] TOGA / ARVNDO […]
SCAEPTRVM

  02.05 QVOMODO / OBSCVRANTVM EST / AVRV MVTATVS EST / COLOR OPTIMVS / DISPERSI 
ST. LAPIDES / SANCTVARIS IN CAPITE / OMNIVM / PLATEARVM / Jerem Cap. 4
(Lamentações 4, 1 - quomodo obscuratum est aurum mutatus est color optimus dispersi sunt 
lapides sanctuarii in capite omnium platearum)
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fingida e os últimos painéis. Um rei com o que parece ser uma coroa de espinhos, mas cuja transcrição está muito 
danificada e sem leitura possível. Aliás, estes azulejos parecem ter sido objecto de uma intervenção que colocou traços
entre as palavras completando outras de forma errada. Na cartela, uma passagem das Lamentações empregue,
precisamente, para recordar os sofrimentos da Paixão de Cristo: “Como o ouro perdeu o brilho e se alterou o ouro fino!
Como foram espalhadas as pedras sagradas pelos recantos de todas as ruas” (Lm 4, 1).

O ciclo termina com a pintura sobre tela de Cristo perante a multidão, ou Ecce Homo, a que se segue o episódio da 
Verónica.

Catalogação das guarnições
B-HV-RC-aa/+-0030
B-HV-RC-aa/+-0031

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
O documento de despesa indica que Manuel Borges recebeu por esta obra 516$484 no dia 3 de Março de 1714 
(CORREIA, 1918, p. 12). O mesmo descreve o número de azulejos vendido e o preço por milheiro, referindo os
“azulejo de brutesco (...) azulejos de jarras (...) de faxa, flores e estrelas (...) alizares”. Os azulejos de brutesco que 
correspondem aos azulejos figurativos, pois eram assim designados na documentação, mas não se sabe exactamente a
quais correspondem. Importa todavia salientar que, abaixo deste item pode ler-se um outro relativo à pintura: “Conta
dele até a casa do pintor”. 

Bibliografia específica
- CORREIA, Vergílio, “Azulejadores e pintores de azulejo, de Lisboa – olarias de Santa Catarina e Santos”, A Águia, II
série, n.º 77 e 78, 1918, pp. 166-178.
- GARCÍA ARRANZ, José Julio, “Un programa emblemático de exaltación mariana: los azulejos de la ermida da
Memória en el sítio de Nazaré (Portugal)”,  Norba-Arte, XX-XXI, 2000-2001, pp. 59-76
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MENDONÇA, Isabel; SILVEIRA, Ângelo, “Santuário de Nossa Senhora da Nazaré”, n.º IPA PT031011020005, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/1998.
URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009. 
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Leiria , Lisboa, ANBA, 1955.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Fotografias

00 - Perspectiva das escadas e do acesso à tribuna

00 - Perspectiva do altar

01.02 - Achior 01.03 -

01.04 - Sansão 02.01 - Painel com fonte
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Fotografias

02.04 - Imagem do restauro
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Óbidos - Convento de São Miguel das Gaeiras, capela-mor

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 169]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis foram totalmente refeitos em 1999 pela empresa “Azulejos Fonte Pinheiro” das Caldas da Rainha, conforme
se encontra referido dos próprios painéis. Representam eremitas a rezar, certamente inspirados pelos azulejos que aí se 
encontravam, tambem copiando a pintura ingénua, anterior ao Ciclo dos Mestres. Há áreas que parecem ainda ser as 
originais, denunciando uma pintura sumária.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Refeitos em 1999
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [MECO, 1998, p. 112]

1569 - Fundação do convento franciscano primitivo no Lugar do Arelho, pelo Cardeal D. Henrique
1602 - Lançamento da primeira pedra do novo convento nas Gaeiras, por doação de terrenos de D. Dinis de Lencastre,
alcaide de Óbidos, e de sua mulher D. Isabel Henriques (PEREIRA, 1988, p. 49). Nas Memórias Históricas [...], p. 80
refere-se que foi o filho de ambos, D. Afonso de Lencastre, o responsável pela mudança de local, embora os pais
1606 - Já se realizavam ofícios na capela-mor
1696 - Reedificação do convento no local onde hoje se encontra

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Estigmatização de São Francisco
  01.02 Nicho com eremitas a rezar e figuras inferiores
02 Lado da Epístola
  02.01 São Francisco a tocar num alaúde para as aves
  02.02 Nicho com eremita a rezar e figuras inferiores
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Óbidos - Convento de São Miguel das Gaeiras, capela-mor

Catalogação das guarnições

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos e Cerâmica na Região Caldas da Rainha / Óbidos”,  Linha do Oeste - Óbidos e Monumentos
Artísticos Circundantes , Lisboa, Assírio e Alvim, 1998, pp. 101-128.
- Memórias históricas e diferentes apontamentos, acerca das antiguidades de Óbidos desde o ano 308 antes de Jesus
Cristo até ao presente, tirados dos historiadores portugueses e espanhóis e manuscritos originais dos arquivos, de que
se faz menção nestes apontamentos  / leitura, apresent. e notas de João Trindade, Óbidos, Imprensa Nacional Casa da 
Moeda,  Câmara Municipal, 1985.
- PEREIRA, José Fernandes, Óbidos, Lisboa, Edições Presença, 1988.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Óbidos - Convento de São Miguel das Gaeiras, capela-mor

Fotografias

01.01 - Estigmatização de São Francisco 01.02 - Nicho com eremitas a rezar e figuras inferiores

02.02 - Nicho com eremita a rezar e figuras inferiores, pormenor
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Óbidos - Convento de São Miguel das Gaeiras, cruzeiro

Datação

1700, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 169] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis foram totalmente refeitos em 1999 pela empresa “Azulejos Fonte Pinheiro” das Caldas da Rainha, conforme
se encontra referido dos próprios painéis.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Refeitos em 1999
Pintor Desconhecido

Mestre da Igreja de Santa Maria de Óbidos [MECO, 1998, p. 111]

1569 - Fundação do convento franciscano primitivo no Lugar do Arelho, pelo Cardeal D. Henrique
1602 - Lançamento da primeira pedra no novo convento nas Gaeiras, por doação de terrenos de D. Dinis de Lencastre,
alcaide de Óbidos, e de sua mulher D. Isabel Henriques [PEREIRA, 1988, p. 49]. Nas Memórias Históricas [...], p. 80
refere-se que foi o filho de ambos, D. Afonso de Lencastre, o responsável pela mudança de local, embora os pais
1606 - Já se realizavam ofícios na capela-mor
1696 - Reedificação do convento no local onde hoje se encontra

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Santo António a pregar aos peixes
02 Lado da Epístola
  02.01 Milagre Eucarístico da Mula
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Óbidos - Convento de São Miguel das Gaeiras, cruzeiro

Bibliografia específica
- ABREU, Helena, Memórias de um Convento Franciscano - Contributos para a História do Convento de São Miguel,
Óbidos, Associação de Municípios do Oeste / Museu Regional do Oeste, 2002.
- MECO, José, “Azulejos e Cerâmica na Região Caldas da Rainha / Óbidos”, Linha do Oeste - Óbidos e Monumentos
Artísticos Circundantes, Lisboa, Assírio e Alvim, 1998, pp. 101-128.
- Memórias históricas e diferentes apontamentos, acerca das antiguidades de Óbidos desde o ano 308 antes de Jesus
Cristo até ao presente, tirados dos historiadores portugueses e espanhóis e manuscritos originais dos arquivos, de que
se faz menção nestes apontamentos  / leitura, apresent. e notas de João Trindade, Óbidos, Imprensa Nacional Casa da 
Moeda,  Câmara Municipal, 1985.
- PEREIRA, José Fernandes, Óbidos, Lisboa, Edições Presença, 1988.
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Leiria, Lisboa, ANBA, 1955.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Óbidos - Convento de São Miguel das Gaeiras, cruzeiro

Fotografias

01.01 - Santo António a pregar aos peixes
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Óbidos - Igreja de Santa Maria, Capela funerária do Prior Francisco Pedro 
Caminha dedicada a São Paulo

Datação

1695
[MECO, 1998, p. 112]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 115; IDEM, 1979 b), p. 65; IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216] 

1696
[É a data que está na transcrição e parece ser a mais fidedigna]
1697
[Memórias Históricas [...], p. 113. Note-se que nesta época a inscrição deveria estar mais visível]
1698
[SEQUEIRA, 1955, p. 37; MECO, 1993, p. 216]

1696 - Edificação da capela e campanha decorativa

1148 - Fundação da Igreja de Santa Maria
1508-1521 - Reforma do primitivo templo patrocinada por D. Leonor, após a construção da igreja de Nossa Senhora do 
Pópulo, nas Caldas da Raínha
1525 - Túmulo de D. João de Noronha, o Moço e de sua mulher, D. Isabel de Sousa
1571 - Restruturação da igreja
1590, c. de - Tríptico de São Brás pintado por Diogo Teixeira
1622, c. de - Retábulo da capela-mor por João da Costa
1661 - Retábulo do altar de Santa Catarina por Josefa de Óbidos
1676 - Campanha decorativa do interior sob a orientação do Prior Francisco de Azevedo Caminha
1676 - Finalização da obra do tecto da nave, de acordo com as cartelas no tecto na zona do coro:
ESTA OBRA / SE FES DE / MADEIRA / E PINTVRA
NA ERA DE / DE 1676 / E SE ACABOV / NOVEMBRO 

Iconografia
00 Cenas da vida de São Paulo
01 Lado do Evangelho
  01.01 Decapitação de São Paulo
02 Lado da Epístola
  02.01 Conversão de Saulo ou Saulo a cavalo
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Óbidos - Igreja de Santa Maria, Capela funerária do Prior Francisco Pedro 
Caminha dedicada a São Paulo
Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Capela funerária onde se encontra sepultado o prior Francisco Pedro Caminha, “profeta dos pobres, discípulo de Paulo e
guarda do templo da Virgem”, conforme a tradução da inscrição em azulejo, na parede do lado da Epístola. Trata-se de 
uma capela de dimensões reduzidas, com arco de volta perfeita na entrada e outro idêntico na parede oposta, onde se
exibe o retábulo de talha dourada com a imagem de São Paulo, com altar de embutidos marmóreos. Na composição do
arco e, do extradorso do mesmo, há uma simetria acentuada ainda pela pintura mural que se prolonga da abóbada. O 
espaço é revestido, nas paredes laterais, por painéis de azulejo com barras de enrolamentos de acanto com vieiras nos
cantos, que contornam a janela do lado do Evangelho, simulando outra, com a referida inscrição, do lado oposto. A 
abóbada de berço apresenta pintura mural de enrolamentos semelhantes aos azulejos da nave, com uma cartela central
onde se exibe  um emblema com palmas de martírio unidos por uma coroa. Em seu redor, a inscrição CORONA IVSTI à
qual faltam as letras finais para completar a referência à 2ª Carta de São Paulo a Timótio 4, 8 Reposita est mihi corona
iustitiae. Nesta passagem, São Paulo refere-se à coroa que receberá de Cristo Juiz no dia da Ressurreição, depois de
considerar que “Combati o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. A partir de agora, já me aguarda a merecida
coroa (...)” (2 Tm 4, 7 e 8). Um mote adequado à função funerária da capela e à ideia da Ressurreição que, certamente,
animaria o prior Francisco Pedro Caminha. Os episódios da vida de São Paulo ocupam a totalidade dos panos murários,
mas a cena propriamente dita desenrola-se junto ao altar, sendo o espaço mais próximo da entrada preenchido com uma
paisagem de cidade ou com árvores. Ambas as composições foram habilmente encaixadas no espaço disponível,
relegando algumas figuras para a faixa mais estreita sob os vãos. Na Conversão de Saulo, observa-se Cristo, ao alto, 
sentado sobre nuvens, que aponta o dedo a São Paulo fazendo com que caia do cavalo. Este, figura por terra, mas ainda
com as pernas presas no animal. Outros cavaleiros encontram-se mais atrás e o criado, de joelhos, procura ajudar o santo
caído. A Decapitação de São Paulo é presenciada pelo rei, no trono e por dois soldados. A cabeça do santo, que de 
acordo com a tradição deu três saltos fazendo brotar de cada um uma fonte, encontra-se no chão, mas os jorros das
fontes são bem visíveis em segundo plano. A pintura, marcada por um desenho solto, de pinceladas livres e de traço leve
e descontínuo, é bem característica de Gabriel del Barco. Os volumes e as sombras são assinalados por pinceladas curtas
e paralelas tendo, por vezes, fundos em mancha, de um azul mais claro. Os panejamentos são sugeridos e toda a
composição ganha em expressividade o que perde em rigor de desenho.

Dedicada a São Paulo, a capela reveste-se de um discurso iconográfico muito próprio e coerente com todas as
manifestações artísticas, alusivo à vida daquele que ficou conhecido como o Apóstolo dos Gentios e à função funerária
da capela, com a promessa da Ressurreição ao centro da abóbada. Parte da ideia deste programa pode ser observada na
igreja, cuja concepção se deve ao mesmo prior, que se identificava com São Paulo assumindo-se ainda como 
“guardador” do templo da Virgem.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0029

Castelo de Vide - Ermida do Salvador do Mundo

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Azulejos e Cerâmica na Região Caldas da Rainha / Óbidos”,  Linha do Oeste - Óbidos e Monumentos
Artísticos Circundantes, Lisboa, Assírio e Alvim, 1998, pp. 101-128.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- Memórias históricas e diferentes apontamentos, acerca das antiguidades de Óbidos desde o ano 308 antes de Jesus
Cristo até ao presente, tirados dos historiadores portugueses e espanhóis e manuscritos originais dos arquivos, de que
se faz menção nestes apontamentos / leitura, apresent. e notas de João Trindade, Óbidos, Imprensa Nacional Casa da 
Moeda,  Câmara Municipal, 1985.
- MENDONÇA, Isabel; SEABRA, João, “Igreja de Santa Maria de Óbidos”, n.º IPA PT031012040003, Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2001. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Leiria, Lisboa, ANBA, 1955.
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Óbidos - Igreja de Santa Maria, Capela funerária do Prior Francisco Pedro 
Caminha dedicada a São Paulo
Fotografias

00 - Perspectiva geral da capela 01.01 - Decapitação de São Paulo

01.01 - Decapitação de São Paulo, pormenor 02.01 - Conversão de Saulo ou Saulo a cavalo

02.01 - Conversão de Saulo ou Saulo a cavalo

02.01 - Conversão de Saulo ou Saulo a cavalo, pormenor
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Óbidos - Igreja de Santa Maria, nave

Datação

1661
[SEQUEIRA, 1955, p. 37 e 84]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 95, tem muitas dúvidas sobre atribuição; IDEM, 1979 b), p. 62, obra oficinal com
provável participação de Barco, e em especial supedâneo da capela-mor; IDEM; 1980, p. 81]

1680-1690
[MECO, 1998, p. 111]
1685, c. de
[MECO, 1979 a), p. 95; IDEM, 1979 b), p. 62]
1698
[SANTOS, 1957, p. 104]

1676 - Campanha decorativa do interior sob a orientação do Prior Francisco de Azevedo Caminha

1148-1185 - Fundação da Igreja de Santa Maria
1508-1521 - Reforma do primitivo templo patrocinada por D. Leonor, após a construção da igreja de Nossa Senhora do
Pópulo, nas Caldas da Raínha
1525 - Túmulo de D. João de Noronha, o Moço e de sua mulher, D. Isabel de Sousa
1571 - Restruturação da igreja
1590, c. de - Tríptico de São Brás pintado por Diogo Teixeira
1622, c. de - Retábulo da capela-mor por João da Costa
1661 - Retábulo do altar de Santa Catarina por Josefa de Óbidos

Gabriel del Barco [SEQUEIRA, 1967, p. 60]
Gabriel del Barco [SMITH, 1970, p. 51 - rodapé de gigantes ajoelhados] 
Mestre da Igreja de Santa Maria de Óbidos [MECO, 1984, p. 49; IDEM, 1998, p. 111]
Mestre da Igreja de Santa Maria de Óbidos [SERRÃO, 2003, p. 122]
Mestre P.M.P. [MECO, 1979 a), p. 96; IDEM, 1979 b), p. 62; IDEM, 1980, p. 81]]

1676 - Finalização da obra do tecto, de acordo com as cartelas no tecto na zona do coro:
ESTA OBRA / SE FES DE / MADEIRA / E PINTVRA
NA ERA DE / DE 1676 / E SE ACABOV / NOVEMBRO
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Óbidos - Igreja de Santa Maria, nave

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04

  01.05

  01.06
  01.07
  01.08
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04

  02.05

  02.06
  02.07
  02.08

Lado do Evangelho
Cartela superior: coroa com duas palmas
Cartela circular: Bispo com mitra e palma
Cartela circular entre cariátides: Santa Apolónia
Cartela inferior: VNDE OMEM / VS . PANES . VT / MANDVCENT hI / iOAN 6º
[Jo 6, 5 - cum sublevasset ergo oculos Iesus et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum dicit
ad Philippum unde ememus panes ut manducent hii]
Cartela inferior: MANDVCAVER / VNT ET SATVRA / TI SVNT iOAN 6º
[O versículo é Lc 9, 17 - et manducaverunt omnes et saturati sunt et sublatum est quod
superfuit illis fragmentorum cofini duodecim]
Cartela circular entre cariátides: Santa Luzia
Cartela circular: santo de braços cruzados sobre o peito São Francisco [?]
Cartela circular sobre túmulo ilegível
Lado da Epístola
Cartela superior: coroa com duas palmas
Cartela circular: Bispo com mitra e livro e objecto não identificado
Cartela circular entre cariátides: Santa Inês
Cartela inferior: MISIT SERVOS / SVOS VOCARE IN / VITATOS AD NVPTI / AS ET
NOLEBANT / VENIRE  MATh  22
[Mt 22,3 - et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias et nolebant venire]

Cartela inferior: LIGATIS MA / NIBVS ET PO / DIBVS MITTITE EVM / INTENEBRAS 
AXTERIORES / MATh  22 
[Mt 22, 13 - tunc dixit rex ministris  ligatis pedibus eius et manibus mittite eum in tenebras
exteriores ibi erit fletus et stridor dentium]
Cartela circular: Santa Catarina
Cartela circular: Santo António com o Menino
Cartela circular: vaso com flores
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Óbidos - Igreja de Santa Maria, nave

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento cerâmico da Igreja de Santa Maria de Óbidos estrutura-se em função dos vãos e da pintura a óleo aí
existente. Assim, a talha dourada das molduras é envolta por barra, que se repete nas janelas. A limitar os panos
murários e as portas (ou o túmulo) surge uma outra barra, mas de três azulejos, com o mesmo motivo de enrolamentos
vegetalistas, mais largo.

O espaço é bem compartimentado, apresentando formas diversas de criar ritmos verticais que isolam referências
iconográficas: uma cartela com a representação de um santo, uma cartela entre cariátides, ou uma reserva com
transcrições bíblicas. Entre a talha dourada surgem festões verticais e, sobre as portas, festões presos por argolas e
máscaras.

O rodapé exibe uma sucessão de duplas volutas que funcionam como pilastras, intercaladas por figuras masculinas com
um joelho em terra que seguram, com as mãos, o entablamento superior, prendendo no ombro a fita dos festões.

Os painéis são preenchidos por enrolamentos vegetalistas entre os quais sobressaem meninos sentados, deitados, a
brincar, vasos de flores, entre outros elementos. Este esquema sofre alterações apenas no que diz respeito às paredes do
final da nave, divididas em três registos e com um remate circular.

A pintura é densa e com tons escuros, com forte contorno quase recordando o roxo, sendo muito evidentes as 
dificuldades na sugestão de volume. E, apesar da estrutura espacial, observam-se soluções pouco felizes, com as barras
muito junto umas das outras e pequenos painéis a preencher espaços mal pensados. Como refere MECO (1998, p. 111) o
pintor parece ter tido dificuldades na concepção de um revestimento de tão grandes dimensões.

Já no supedâneo da capela-mor, surgem novom painéis, com base, entablamento e pilastras, entre as quais estão
enrolamentos e meninos sentados ou deitados.

O programa azulejar encontra-se intimamente ligado ao programa pictórico sobre tela, pois a transcrição dos versículos
dos Evangelhos deveria facilitar a leitura das pinturas e complementar o sentido das mesmas (SIMÕES, 1979, p. 168).
Observa-se, do lado do Evangelho, o Milagre da multiplicação dos pães e dos peixes através das telas e dos relatos de
dois Evangelistas: São João e São Lucas. Note-se que, muito embora esteja indicado no azulejo JOAN 6º, a transcrição
corresponde  à versão de São Lucas sobre o mesmo episódio (Lc 9, 17).  Do lado oposto, está representada a Parábola
do grande banquete, transcrita do Evangelho de São Mateus.  Este tema é recuperado no tecto, pois a Assunção da
Virgem exibe um versículo alusivo à mencionada parábola.

Os santos e santas são mártires e formam um conjunto, organizado aos pares, como acontece, por exemplo,  com  São
Francisco  e  Santo António, ou com os santos bispos.

Nas Memórias Históricas [...], p. 111 refere-se que o prior pagou à sua custa todas as obras. As pinturas são todas
atribuídas a Josefa d’Óbidos sendo que as das naves foram oferecidas por um beneficiado chamado Francisco Sequeira.

A campanha decorativa do interior decorreu sob a orientação do Prior Francisco de Azevedo Caminha que mandou
“forrar e pintar o tecto (...) fazer as cadeiras do coro (...). Foi então que se lhe pôs de roda dezasseis painéis nas paredes
da nave do meio, por cima da arcada, e os Evangelistas, entre os arcos, tudo de magnífica pintura de Josefa de Ayala.
Nas paredes dos lados da igreja estão seis grandes painéis com molduras de madeira do Brasil, porém de bela douradura, 
também obra da mesma pintora (...) foi também quando se forrou toda a igreja de azulejo”.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0032
B-H-R-fl/+-0016
B-HV-R-ea/+-0082
R-0057
R-0058

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
A campanha decorativa decorreu sob a orientação do Prior Francisco de Azevedo Caminha, e Gustavo de Matos 
Sequeira afirma ter sido em 1661 (SEQUEIRA, 1955, p. 37 e 84).
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Óbidos - Igreja de Santa Maria, nave

Bibliografia específica
- FLOR, Pedro, O túmulo de D. João de Noronha e de D. Isabel de Sousa na igreja de Santa Maria de Óbidos, Lisboa,
Colibri, 2002. 
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Azulejos e Cerâmica na Região Caldas da Rainha / Óbidos”, Linha do Oeste - Óbidos e Monumentos
Artísticos Circundantes, Lisboa, Assírio e Alvim, 1998, pp. 101-128. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- Memórias históricas e diferentes apontamentos, acerca das antiguidades de Óbidos desde o ano 308 antes de Jesus
Cristo até ao presente, tirados dos historiadores portugueses e espanhóis e manuscritos originais dos arquivos, de que
se faz menção nestes apontamentos / leitura, apresent. e notas de João Trindade, Óbidos, Imprensa Nacional Casa da 
Moeda,  Câmara Municipal, 1985.
- MENDONÇA, Isabel; SEABRA, João, “Igreja de Santa Maria de Óbidos”, n.º IPA PT031012040003, Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2001. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto, vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967 
[1934].
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Leiria, Lisboa, ANBA, 1955.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SMITH, Robert, “Três estudos Bracarenses – I Os Azulejos de S- Vítor”, Belas-Artes Revista e Boletim da Academia
Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 24-26, Lisboa, 1970, pp. 49-58.
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Óbidos - Igreja de Santa Maria, nave

Fotografias

00 - Perspectiva da Igreja 01.02 - Cartela circular: homem com chapéu de cardeal e palma

01.06 - Cartela circular entre cariátides: Santa Luzia 02.04 - Cartela inferior

02.04 e 02.05 - Perspectiva geral do lado da Epístola Grinalda de flores e frutos
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Fotografias

Pormenor do rodapé Pormenor do supedâneo da capela-mor
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Oleiros - Igreja Matriz de Oleiros, capela-mor

Datação

1745, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 158] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Trata-se de um conjunto de painéis de azulejo rococó, com guarnições que apresentam o motivo das asas de morcego,
bem característico de uma época avançada da Grande Produção Joanina.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída [Grande Produção Joanina]
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222, em parceria com Teotónio dos Santos e Valentim de Almeida]

Iconografia
00 Cântico dos Cânticos
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Fotografias
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Olinda, Brasil - Convento de Nossa Senhora das Neves, corredor da sacristia [NÃO
VISITADA]

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1965, p. 237]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora Santos Simões aproxime este conjunto de revestimentos como os da Sala da irmandade de Santa Cruz de
Santarém, ou do antigo palácio dos Marqueses de Minas e da sacristia do Convento de São Francisco de Salvador, todos
eles atribuídos ao Mestre P.M.P., cremos que, contrariamente ao que defende José Meco, estes azulejos estão mais
próximos da Grande Produção e da pintura de Teotónio dos Santos.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria portuguesa no Brasil (1500-1822), Lisboa, Fundação  Calouste
Gulbenkian, 1965.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228; IDEM, 1998/1999, p. 11]

Iconografia
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Datação

1716
[Documentada - encomenda da capela-mor]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Assinada
Pintou o M.el dossantos / Anno de 1723

Pintor Manuel dos Santos

Atribuída [capela-mor]
Pintor Mestre P.M.P.

Gabriel del Barco [SEQUEIRA, ROCHA JÚNIOR, 1924, pp. 132-133, capela-mor]

1723
[Datada]

1501, 20 de Novembro - Fundação da Misericórdia, que teve várias sedes
1520 - Transferência para a Ermida do Espírito Santo
1548 - Remodelação da ermida

Manuel dos Santos [RODRIGUEZ DEL RINCÓN , 1982, coro-alto]
Manuel dos Santos [TORRINHA, 2001, pp. 173-174, coro-alto]
Manuel dos Santos [VALLECILLO TEODORO, 1991p. 103, coro-alto]
Mestre P.M.P [SIMÕES, 1963, p. 41, no inventário dos Açores e da Madeira, a propósito da Igreja do Livramento,
atribui-lhe os azulejos da capela-mor de Olivença]
Mestre P.M.P [TORRINHA, 1993, pp.208- 209, capela-mor e cartelas]
Policarpo de Oliveira Bernardes [MECO, 1980, p. 76 e ss. aponta a data de 1735 para a capela-mor, capela-mor e 
cartelas]
Policarpo de Oliveira Bernardes [RODRIGUEZ DEL RINCÓN , 1982, capela-mor e cartelas]
Trabalho anónimo das oficinas do Mocambo [SIMÕES, 1963, p. 24, não refere qualquer diferença de tratamento entre
os dois espaços, apenas isolando o coro alto, que data de cerca de 1735]
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Campanhas decorativas 
1689 - Encomendada nova tribuna e trono para o altar-mor ao entalhador de Vila Viçosa, Bartholomeu Días, cujo
montante, de acordo com os pagamentos efectuados, importou em 67.400 reais (VALLECILLO TEODORO, 1993, p. 
49; IDEM, 1996, p. 281) 
1691 - Douramento executado por Agostinho Mendes, de Elvas (VALLECILLO TEODORO, 1993, p. 49; IDEM, 1996, 
p. 281)
1723 - Retábulo-mor (atribuído a Claude Laprade por CARVALHO, 1964, p. 65) e talvez retábulos colaterais 
(dedicados ao Pentecostes, do lado do Evangelho e à Misericórdia, do lado da Epístola)
1723 - Revestimento azulejar
1732 - Intervenções ao nível da fachada pelos mestres de Olivença António Lopes, Manuel Laurenço y Joseph Lopes
(portal de mármore, óculo e sineira)
1777 - Retábulo-mor pintado por Eugenio Mendes e Ignacio José Mendes, de Elvas, por 88 515 reis (VALLECILLO 
TEODORO, 1993, p. 50) e retábulo do Pentecostes também pintado
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Iconografia
01
  01.01
    01.01.01

  01.02
    01.02.01

  01.03
    01.03.01

02
  02.01
    02.01.01

  02.02
    02.02.01

03
  03.01
    03.01.01

    03.01.02

    03.01.03

  03.02
    03.02.01

    03.02.02

Sub-coro
Lado do Evangelho
[Curar os enfermos [cura do paralítico na piscina de Betzatá]
VIS SANUS FIERE  Joan. Cap. 5º v 7 [na verdade é o versículo 6] / [“Jesus, ao vê-lo prostrado e 
sabendo que já levava muito tempo assim, disse-lhe: «Queres ficar são?»”]
Lado da Epístola
Cobrir os nus [Deus oferece túnicas a Adão e Eva] 
FECIT QVO QVE DOMINVS DEVS ADAE ET UXORIAJVS TVNICAS PE LLICEAS ET 
INDVIT  EOS Gen. Cap. 3º v. 20 [é o versículo 21] / [ “O Senhor Deus fez a Adão e à sua
mulher túnicas de peles e vestiu-os” ]
Parede fundeira sobre a porta principal
ESTOTE MISERICORDES  SICVT ET PATER VESTER MISERICORDES EST   LVC. 6 / [“Sede
misericordioso como o vosso Pai é misericordioso”]
Nave
Lado do Evangelho
Dar de comer aos famintos [Daniel na cova dos leões] 
FER PRANDIUM QUOD HA BES, INBABILONEM DANIELI QI EST IN LACU LEONU 
Daniel Cap. 14 v. 3 (4) / [“Porém, um anjo do Senhor disse-lhe: «Levas esta refeição à
Babilónia, a Daniel que se encontra na cova dos leões.»”]

Rodapé com cartelas, representando nas extremidades um pelicano. Ao centro, do lado do 
Evangelho, uma paisagem, um casario, com torre ameada, duas figuras a trabalhar no campo, e 
outras junto a um rio.
Lado da Epístola
Dar de beber aos que têm sede [Moisés faz brotar água do rochedo]
EGRESSAE SUNTI AQUAE LARGI SSIMAE ITA VT POPULUS BIBE RET ET IUMENTA
Numer. Cap. 10 v. 11 [na verdade é p capítulo 20] / [“Moisés levantou a mão e bateu com a sua
vara duas vezes no rochedo. Jorrou, então, tanta água que a assembleia e seus rebanhos puderam
beber”]
Rodapé com cartelas, representando nas extremidades um pelicano. Ao centro, do lado
da Epístola, figura um jardim, com edifícios ao fundo, uma fonte à direita e duas figuras nobres 
à esquerda, a passear.
Capela-mor
Lado do Evangelho
Cartela inferior
Dar de beber aos que têm sede [Rebecca dando de beber ao servo de Abraão]
REBECA ABRAHAE NVN TIVM ADAQVAT
Curar os enfermos
IORAM ENIM AEGROTABAT IBI ET OCHOZIAS REX DESCENDERAT ADVISITANDVM 
IORAM   4º Reg. Cap. 9º / [“E Jeú subiu para o seu carro e partiu, sem demora, para Jezrael, 
onde Jorão, no seu leito de enfermo, recebia a visita de Acaziás, rei de Judá”]
Cobrir os nus [Bom Samaritano]
MISERICORDIA MOTTVS APPROPRIANS  ALLIGAVIT VVLNERA EJUS Lucae cap. 10 /
[“Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão.
Aproximou-se, ligou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria 
montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele” (Lc 10, 34-35)]
Lado da Epístola
Cartela inferior
Dar pousada aos peregrinos e pobres [Lot]
LOTH PEREGRINOS INVITAT
Enterrar os finados [Tobite]
RELLIQVENS PRADIVM JEJVNVS PERVE NIT AD CORPVS / [“Tobias saiu à procura de um 
pobre entre os nossos irmãos. Ao regressar disse: «Pai». Eu respondi: «Eis-me aqui, meu filho».
Tobias continuou: «Pai, alguém da nossa linhagem está morto na praça pública, onde o 
estrangularam». Levantei-me, então, sem nada ter comido (...)”]
TOLLENS QVE, ILLVD.  PORTAVIT IN DOMVM SVAM VT, SEPELIRET EVM Tob Cap. 
2º / [“(...) e levei o cadáver da praça para um casebre, esperando o pôr-do-sol para o poder
sepultar” (Tb 2, 3-4)] 
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    03.02.03

04
  04.01
    04.01.01

  04.02
    04.02.01

Dar de comer aos famintos [David e Golias]
ACCIPE FRATRIBVS TVUS DECEM PANES ISTO CVRRE IN CASTRA & VISITABIS FRATES
TVOS 1Reg.º Cap. 17º [é o primeiro livro de Samuel e não Reis] / [ “Um dia, Jessé disse ao seu
filho David: «Toma para os teus irmãos um efá de grão torrado e estes dez pães e leva-os sem 
demora ao acampamento»” (1 Sm 17, 17)] 
Coro alto
Lado do Evangelho
Fonte monumental,  formada por cavalos e anjos de onde jorra água, que domina toda a 
composição
Lado da Epístola
Paisagem grandiosa, dominada por um rio com as margens ligadas por uma ponte de madeira,
com eremitas
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Na igreja da Misericórdia de Olivença os azulejos que revestem integralmente os panos murários do sub-coro, nave,
capela-mor e ainda coro alto, são dedicados às obras de misericórdia, relacionando-se com a temática eucarística e 
mariana presente noutros suportes, como a talha dourada ou pintada e os baixos relevos dedicados ao Pentecostes e à
Visitação dos retábulos da nave.

No sub-coro e nave, os painéis cerâmicos revestem a totalidade dos panos murários, envoltos por cercaduras rectilíneas
decoradas por enrolamentos de acantos. Na zona inferior dos painéis do sub-coro, as mísulas nas extremidades,
enquadram as cartelas ladeadas por anjos, com a referência bíblica à cena representada. Na nave, as mesmas mísulas
definem zonas intermédias onde figuram pelicanos, enquadrando uma área central com uma paisagem, um casario, com
torre ameada, duas figuras a trabalhar no campo, e outras junto a um rio, do lado do Evangelho e, do lado da Epístola,
figura um jardim, com edifícios ao fundo, uma fonte à direita e duas figuras nobres à esquerda, a passear. A barra
inferior é interrompida por dois anjos e por uma cartela com a citação bíblica, em latim. Assim, não há uma 
identificação directa da obra de misericórdia que figura em cada um dos painéis, mas a alusão à passagem bíblica que a
inspirou contribui para tornar mais evidente o sentido da representação.

Na capela-mor, os painéis são também enquadrados por cercaduras rectilíneas, com motivos de enrolamentos de
folhagens, que contornam e integram os vários elementos arquitectónicos, como a porta que se abre no registo térreo (do
lado do Evangelho e interrompe o painel), ou a janela fingida no registo superior, sendo que alguns espaços são
preenchidos com azulejos de figura avulsa. O quadro inferior apresenta uma cartela central, exibida por um anjo de cada
lado. É decorada por volutas e grinaldas, com anjos sentados na zona superior.

As barras que envolvem os dois painéis que revestem as paredes do coro alto são muito semelhantes às do sub-coro e da
nave. Parecem, no entanto, ter sido cortadas, como se depreende da que se encontra junto à porta.

Coexistem, pois, três programas diferenciados, concebidos para três espaços distintos – capela-mor, nave e sub-coro e
coro alto – e organizados para serem vistos por públicos diversos. Pela análise dos temas representados admite-se que a
concepção dos planos para a capela-mor e para a nave tenha sido organizada de forma independente e em épocas
diferentes. A crer nos fragmentos documentais divulgados por Miguel Angel Vallecillo Teodoro, são mais antigos os 
azulejos da capela-mor, executados e aplicados entre 1716 a 1718. Trata-se de um programa em que uma selecção de
seis das sete obras de misericórdia corporais se repartem nos panos murários, com três quadros de cada lado. Valoriza-
se, pelas dimensões, curar os enfermos, cobrir os nus, enterrar os finados e  dar de comer aos famintos. Nos programas
dedicados às obras de misericórdia em que é necessário seleccionar os temas a representar, excluindo um deles, a opção
mais comum é não representar a obra relativa ao enterro dos mortos, respeitando, deste modo, o enunciado do
Evangelho de São Mateus (Mt 25, 35-36). No entanto, no plano de Olivença, a obra eliminada foi remir os cativos e
visitar os presos. Por outro lado, não foi possível identificar qualquer constante na distribuição dos temas, pelo que se 
conclui, provisoriamente, que estes não obedeceram a um enunciado conhecido. A capela-mor é um espaço apenas
acessível a um número restrito de pessoas: aos capelães da Misericórdia, outros sacerdotes e acólitos, bem como, muito
possivelmente e de forma pontual, aos irmãos em exercício de funções na confraria. O programa azulejar destinava-se,
então, a um público muito limitado, pois dificilmente era apreendido da nave.

Cerca de quatro anos mais tarde, a Mesa decidiu azulejar o corpo do templo, encomendando os painéis a Manuel dos 
Santos, que foram realizados em 1723. Uma vez que já existia o conjunto da capela-mor, o mais natural seria a opção de
representar na nave as obras espirituais, mas o que aconteceu foi o contrário. Nem sequer se optou por exibir a 
totalidade do programa das obras de misericórdia e seleccionaram-se novamente as obras corporais, repetindo temas já 
pintados. Assim, os quatro quadros do sub-coro e da nave apresentam diferenças significativas ao nível das suas
dimensões, revelando uma importância muito maior os painéis alusivos a dar de comer aos famintos e dar de beber aos
que têm sede . É óbvia a complementaridade entre estas duas obras, corroborada pelas cartelas centrais do rodapé, uma 
delas com pessoas de trajos simples a descansar e a outra com um ambiente palaciano e figuras nobres a passear. Menos
evidente é a relação entre as obras do sub-coro, ainda que visitar os enfermos seja também vestir os nus, e ainda
alimentá-los. No coro alto, cujos painéis foram certamente executados por Manuel dos Santos, observa-se a mesma
relação entre uma vida luxuosa e uma outra mais recatada e contemplativa. Muito embora tenham sido identificados
vários textos com enunciados que permitem seguir uma leitura circular das obras representadas na nave, a verdade é que
as cartelas evidenciam esta relação entre os dois panos murários e um percurso no sentido longitudinal, em direcção ao
altar-mor.

A nave era frequentada pelos irmãos e famílias que assistiam aos ofícios, mas também pelos que eram beneficiados pela
Santa Casa, em muitas confrarias obrigados a assistir às cerimónias para poderem receber a esmola. Assim, era natural
que a selecção das obras incidisse sobre aquelas que eram mais importantes para a Misericórdia. A esmola em géneros
era, com certeza, a mais praticada, e os dois painéis da nave podem encontrar aqui a justificação para a sua imponência.
Por outro lado, a construção do hospital, tão significativa para a confraria a partir de 1553, foi ganhando um peso e uma
importância cada vez maior. A esta obra alude um dos quadros do sub-coro, sendo que a dádiva de roupa se encontra
também relacionada com um dos muitos aspectos dos hospitais. Na verdade, a cura dos doentes passava, muitas vezes,
por uma alimentação cuidada, distribuindo-se roupa por aqueles que tinham mais carências. À saída da igreja, a
recomendação sobre a necessidade de ser misericordioso apelava aos crentes para praticarem as obras nos exemplos
observados no interior do templo.
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O coro era frequentado pelos cantores e, talvez, pela Mesa, que não dispunha de cadeiral próprio na nave. Esta
necessidade de acentuar o luxo e a ostentação, quer nos palácios e fontes construídas, quer na organização dos jardins,
por oposição à natureza num estado puro e a um cenário mais depurado de vilas e aldeias com as suas casas modestas,
poderá, ou deverá, ser entendido como uma complementaridade inerente à própria confraria na selecção dos seus
membros – uns de origem nobre e outros de origem humilde, trabalhadores?  O que aqui se observa, tal como na nave, é
o contraste entre uma vida luxuosa e uma vida de contemplação, mas também o tema da vida civilizada, aqui bem
expressa, por oposição à vida selvagem, que não é representada mas cujo contraponto se encontra implícito. Nestes
painéis do coro alude-se ainda à contribuição para a construção de um mundo melhor num contexto da acção correcta do
Homem sobre a natureza, isto é, através da oração de uns e do cumprimento dos deveres (de devoção, caridade, etc.) de
outros.

De uma forma geral, importa chamar a atenção para a preferência por temas do Antigo Testamento, surgindo apenas
duas citações do Novo Testamento e para a fidelidade e pormenorização com que o pintor ilustrou a passagem bíblica 
referente a cada uma das obras de misericórdia. Estranho é que boa parte das indicações relativas aos versículos não 
coincidam com a realidade. Admite-se que o encomendador tenha fornecido os textos dos episódios a representar e as 
respectivas citações, mal copiadas pelo artista ou oficina.

A disposição na igreja deste conjunto de obras parece não obedecer a critérios conhecidos, facto agravado pela
inexistência de qualquer indicação sobre o seu número ou enunciado. Em todo o caso, e tomando a preposição dos
textos que inspiraram outros programas do género, observa-se que a primeira obra seria a da nave do lado do Evangelho,
evoluindo no sentido dos ponteiros do relógio para terminar no sub-coro, do mesmo lado. Por outro lado, existem
enunciados em que a primeira obra é curar os enfermos, seguindo a mesma ordem de Olivença, também no sentido dos
ponteiros do relógio, começando no sub-coro do lado do Evangelho mas saltando os cativos para dar lugar aos nus. O
único texto que conhecemos que respeita uma leitura circular, com início no sub-coro do lado do Evangelho e término
do lado oposto, é a obra de Jerónimo de Ripalda, Doctrina Christiana com una exposición breve, escrita em 1591.
Enfim, a opção que parece ganhar mais força e consistência é a que privilegia a complementaridade entre ambos os
panos murários do sub-coro e da nave, mas também do coro alto.

Na capela-mor, são representadas três obras de misericórdia em cada parede lateral, faltando unicamente remir os
cativos e visitar os presos. Ao contrário da nave onde as citações bíblicas surgem em cartelas, na capela-mor elas são
integradas na própria cena, sem qualquer moldura. A ordem pela qual os quadros se dispõe não obedece a nenhum
enunciado conhecido, e as associações entre temáticas não correspondem às mais divulgadas, o mesmo acontecendo em
relação a uma eventual ligação ou associação entre os dois panos murários.

No que diz respeito à técnica pictórica, são evidentes as diferenças relativamente à capela-mor, atribuída a mestre P.M.
P. pelas características próprias do pintor, de desenho linear e rostos humanos muito específicos. Quanto a Manuel dos
Santos, que assina os painéis do sub-coro, é evidente o tom mais suave da sua pintura, o branco que se opõe a um azul
pouco denso, o desenho de contorno, a mancha em determinados casos para caracterizar volumes ou fundos e rochedos,
grande suavidade nos panejamentos.

No coro destaca-se o desenho miniatural, especialmente conseguido no painel dos eremitas [04.02.01].

As guarnições emergem de um fundo azul muito escuro mas apresentam um desenho delicado.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
E, 1716 há notícia de que a Misericórdia recebeu azulejos para a decoração da capela, mas a falta de documentação não 
permite perceber se estes foram sendo enviados, terminando a encomenda em 1723, ou se são independentes da
campanha assinada por Manuel dos Santos (VALLECILLO TEODORO, 1993, p. 51). Na verdade, este autor siyua a
data da primeira encomenda entre 1716 e 1718, destinando-se à  capela-mor (ASCMO, Legajo n.º 28, fl. 55v e 71,
citado por VALLECILLO TEODORO, 1991, p. 98). A segunda encomenda, efectuada pelo procurador da Misericórdia,
o letrado Manuel Luís Soares, teria ocorrido entre 1722 e 1723 a Manuel dos Santos (ASCMO, Legajo n.º 58, fl. 324,
citado por VALLECILLO TEODORO, 1991, p. 98). 

Por esclarecer fica também a possibilidade dos azulejos da primeira campanha terem sido guardados e aplicados apenas
em 1723, já que António Roiz pagou a seis homens, que demoraram mês e meio para assentar os azulejos, o valor de
24.879 reis (VALLECILLO TEODORO, 1991, p. 98). A inexistência de documentação para este período não permite 
avançar com mais hipóteses.
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Olivença - Igreja da Misericórdia

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0083
R-0059
R-0060
B-H-R-ea/+-0084
R-0061

Bibliografia específica
- ABRANTES, Ventura Ledesma, A Santa Casa da Misericórdia da Vila de Olivença, Sociedade de Geografia, 1940.
- CARVALHO, Rosário Salema de, ... Por amor de Deus – Representação das Obras de Misericórdia, em painéis de
azulejo, nos espaços das confrarias da Misericórdia, no Portugal setecentista, Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, 2007.
- CARVALHO. Ayres de, “Novas revelações para a história do barroco em Portugal”, Belas Artes – Revista e Boletim
da Academia Nacional de Belas Artes, 2ª série, n.º 20, Lisboa, 1964, p.
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986]. 
- PAIVA, José Pedro; SÁ, Isabel dos Guimarães, Coordenação científica, Portugaliae Monumenta Misericordiarum, A
Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I , vol. 3, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 2004, 
documento n.º 188, pp. 308-309.
- RODRIGUEZ DEL RINCÓN, Rosa Maria, Olivenza, una ciudad de frontera, Memoria de Licenciatura inédita, 
Universidade Computelense, Marid, 1982.
- SEQUEIRA, Matos; ROCHA JÚNIOR, Olivença, Lisboa, 1924.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Azulejos de Olivença”, Olivença – Boletim do Grupo de Amigos de Olivença, n.º
7/8, Olivença, 1963, p. 24.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “As «reservas cordiformes» na obra de Manuel dos Santos”, Callipole, n.º9,
Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 2001, pp.169-178.
- TORRINHA, Joaquim Soeiro, “Azulejaria antiga em Olivença”, Revista Hispano-Portuguesa de Investigadores en 
Ciencias Humanas y Sociales, n.º 3, Olivenza, 1993, pp.
- VALLECILLO TEODORO, Miguel Angel, Arte Religiosos en Olivenza, Badajoz, Excelentissima Diputacion
Provincial de Badajoz, 1991.
- VALLECILLO TEODORO, Miguel Angel, Historia de la Santa casa de Misericordia de Olivenza (1501-1970),
Badajoz, Ed. Santa casa da Misericórdia de Olivença, 1993.
- VALLECILLO TEODORO, Miguel Angel, Retablística Alto Alentejana (Elvas, Villaviciosa, y Olivenza) en los siglos
XVII-XVIII, Mérida, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Regional de Extremadura, 1996.
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Olivença - Igreja da Misericórdia

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Olivença - Igreja da Misericórdia

Fotografias

02.01.01 - Dar de comer aos famintos [Daniel na cova dos leões] 02.02.01 - Dar de beber aos que têm sede [Moisés faz brotar água 
do rochedo]

03.01.01 - Dar de beber aos que têm sede [Rebecca dando de
beber ao servo de Abraão]

03.02.03 - Dar de comer aos famintos [David e Golias]

04.01.01 - Fonte monumental,  pormenor 04.02.01 - Pormenor dos eremitas
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Outão - Hospital do Outão, capela

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída [Grande Produção Joanina]
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 35, atribuível à “escola Bernardes”]

Iconografia
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Outão - Hospital do Outão, capela

Fotografias

00 - Perspectiva do interior da capela

01 - São Tiago luta contra os mouros

01 - São Tiago luta contra os mouros, pormenor
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Palmela - Igreja de Santiago, enjuntas dos arcos da nave central [NÃO VISITADA]

Datação

1712
[SERRÃO; MECO, 2007, p. 80 - associado à actividade la ladrilhador Domingos Duarte e à datação da pintura do tecto, 
comprovada documentalmente]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

Documentado [SERRÃO; MECO, 2007, p. 80, 145]
Azulejador Domingos Duarte

Manuel de Oliveira Bernardes [SERRÃO; MECO, 2007, p. 80, 145]

1700, Agosto de  - Retábulo-mor da autoria de António Rodrigues

1443, 5 de Maio - Colocação da primeira pedra
Século XV, meados - Construção da igreja e convento

1712 - Pintura de brutesco
Século XVIII, início - Obra de azulejo integrada na campanha de obras da capela-mor e nave (talha, marmoreado,
brutesco) custeada pelo Prior-Mor José Pereira de Lacerda (SERRÃO; MECO, 2007, p. 80)

Iconografia
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Palmela - Igreja de Santiago, enjuntas dos arcos da nave central [NÃO VISITADA]

Bibliografia específica
- SERRÃO, Vítor; MECO, José, Palmela Histórico-Artística  - um inventário do património artístico concelhio,
Lisboa/Palmela, Edições Colibri/Câmara Municipal de Palmela, 2007.
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Peniche - Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sub-coro e nave

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1981, p. 13; IDEM, 1989, p. 364, em parceria; IDEM, 1993, p. 228 exclui o painel da
Anunciação e a capela baptismal – Bartolomeu Antunes?, figuração da capela-mor Teotónio dos Santos?; IDEM, 2009, 
p. 131 em parceira]

 - Revestimento azulejar, talha e pintura do tecto

1680 - Construção da actual igreja no local onde se erguia a capela de S. Sebastião das Areeiras

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222, em parceria com Teotónio dos Santos e Valentim de Almeida]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 171, influenciado pelos Bernardes]
Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 52]
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Peniche - Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sub-coro e nave

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01

    01.01.02

  01.02
    01.02.01

    01.02.02

02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
    02.01.04

  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03
    02.02.04
    02.02.05

    02.02.06
    02.02.07

Sub-coro
Lado do Evangelho
LAEVA / FJVSSUB / CAPITE / MEO, / ET DEX T= / ERA IL = / LIVS AM / PLEXA / BITVR / 
ME. / Cant.
(Ct 2, 6 ou 8, 3 - leva eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur me)
FAC / ME / AVDI / REVO / CEM / TVAM / Cantic
(Ct 8, 13 - quae habitas in hortis amici auscultant fac me audire vocem tuam)
Lado da Epístola
EGO / DORMI / O, ET COR / MEVM / VIGI= / LAT / Cant. 
(Ct 5, 2 - ego dormio et cor meum vigilat vox dilecti mei pulsantis aperi mihi soror mea amica
mea columba mea inmaculata mea quia caput meum plenum est rore et cincinni mei guttis 
noctium)
FRVC= / TVS / EJVS / DVLC / IS GVT / TVRI / MEO. / Cantic.
(Ct 2, 3 - sicut malum inter ligna silvarum sic dilectus meus inter filios sub umbra illius quam 
desideraveram sedi et fructus eius dulcis gutturi meo)
Nave
Lado do Evangelho
Visitação
Fuga para o Egipto
Sagrada Família
Nossa Senhora da Conceição com símbolos das litanias [fonte, escadas, estrela / poço, porta, 
sol]
Lado da Epístola
Apresentação da Virgem no Templo
Casamento da Virgem
Santa coroada com livro e vareta?
Rei David
Sonho de José
(painel truncado pela posterior abertura da janela)
Anunciação
Nossa Senhora coroada
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Peniche - Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sub-coro e nave

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar da Igreja de Nossa Senhora da Conceição parece ter sido encomendado a vários pintores que,
no entanto, colaboraram de forma estreita entre si. Concordamos com a atribuição ao Mestre P.M.P. dos painéis da nave
e do sub-coro, embora na Anunciação a caracterização das figuras pareça diferente em relação às restantes composições,
muito homogéneas no tratamento dos rostos, principalmente no caso dos femininos. Trata-se de uma pintura onde se 
observa muito branco, os tons azuis são suaves recorrendo ao contorno e a uma pincelada pingada mas paralela, quase
em mancha para as sombras e volumes. Os panejamentos são desenhados com grande pormenor, tal como as mãos e os
cabelos. Os rostos, muito desenhados, circunscrevem-se, no entanto, aos traços principais, quase sem marcação de
volume. E muito curiosa a solução para o vão da porta lateral, com o Rei Salomão e uma outra santa em jeito de figuras
de convite. Os modelos gravados que serviram de fonte de inspiração foram reduzidos ao essencial, optando o pintor por
soluções muito simples e depuradas. A única excepção à mestria com que adaptou o desenho das gravuras reside na
Apresentação da Virgem no Templo, revelador de uma flagrante desproporção entre a Virgem e os pais e o Sumo 
Sacerdote que a recebe, no topo da escadaria do Templo, bem como o próprio edifício do Templo. Já a zona de 
separação entre a cena anterior, o Casamento da Virgem, e esta a que nos referimos, denuncia uma grande mestria pela 
forma como os planos são divididos.

Por sua vez, os painéis da capela-mor revelam um pintor de características totalmente diferentes, bem visíveis no
desenho das arquitecturas, com uma utilização correcta da perspectiva, das figuras e, em particular, dos rostos. As barras
e o rodapé recordam os da nave e os anjos a apoiar as cartelas do rodapé revelam uma forma de pintar muito próxima
dos painéis do corpo da igreja.

De um estilo intermédio entre o desenho correcto da capela-mor e um traço sumário e mais simples da nave, são os três
painéis da capela baptismal, com um rodapé de desenho pormenorizado, mas mais denso e escuro do que os restantes.
Por fim, o coro alto com seis painéis de eremitas a rezar denuncia uma maior fluidez na pincelada embora o tratamento
das arquitecturas seja idêntico aos rodapés da capela baptismal.

O programa da Vida da Virgem tem início na nave do lado da Epístola com a Apresentação no templo, prolongando-se
até à Anunciação. Continua com a Visitação, ou seja, o primeiro painel do lado do Evangelho, prosseguindo até ao arco
triunfal e terminando com a Sagrada Família. Os dois painéis que ladeiam o arco triunfal exaltam Nossa Senhora da 
Conceição, de um lado coroada rainha de Portugal e do outro com os símbolos das litanias alusivos à sua Imaculada
Conceição. O mesmo tema repete-se ao centro da abóbada, num medalhão circular, embora se conserve uma tela sobre o
arco triunfal representando o Martírio de São Sebastião, em memória da antiga invocação. No sub-coro, o Cântico dos
Cânticos pode ser entendido como uma alusão à Virgem, enquanto na capela-mor é o Nascimento de Cristo que se
louva, com a Adoração dos Pastores e dos Anjos e a Adoração dos Magos. A capela baptismal apresenta um conjunto
de imagens adequadas ao espaço, tendo como ponto de união a água savívica e renovadora. Por fim, no coro alto,
convidava-se à oração através dos exemplos do eremitas, a rezar ou a ler, sentados ou perante um um livro, uma cruz e
uma caveira. 

Concluindo, é o próprio programa iconográfico, para além das barras e cercaduras que estruturam o interior do templo,
que nos mostra como cada espaço condiciona a selecção das imagens, sendo que esta divisão corresponde a painéis
executados por artistas distintos, embora com uma possível colaboração entre si.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0085
B-V-R-arq/+-0020
B-V-R-ea/+-0025
B-H-R-ea/+-0086
R-0062
R-0063

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Peniche – Problemas do Estudo da Azulejaria Portuguesa do Século XVIII”, suplemento de 
cultura de O Diário, 11 de Outubro de 1981, pp. 12-14.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
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Peniche - Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sub-coro e nave

- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja de Nossa Senhora da Conceição / Antiga Ermida de São Sebastião das Arieiras”, n.º IPA 
PT031014030014, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1992. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Leiria, Lisboa, ANBA, 1955.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Peniche - Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sub-coro e nave

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Peniche - Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sub-coro e nave

Fotografias

00 - Perspectiva do interior da Igreja 01.01.02 - Episódio do Cântico dos Cânticos

02.01.01 - Visitação
02.01.02 - Fuga para o Egipto

02.01.03 - Sagrada Família 02.01.04 - Nossa Senhora da Conceição com símbolos das 
litanias
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Peniche - Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sub-coro e nave

Fotografias

02.02.01 - Apresentação da Virgem no Templo 02.02.06 - Anunciação
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Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

Datação

1715-20
[SANTOS, 1957, pp. 122-124]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [painel do lado direito do arco triunfal]
Antonius Aboliua B [...] / des, fecitt.

Pintor António de Oliveira Bernardes

MECO, 1981, p. 13; IDEM, 1989 [1985], p. 51; IDEM, 1989, p. 80,  defende que assinatura é mais uma legenda e que a
atribuição é com muitas reservas. refere o nome de Policarpo de Oliveira Bernardes, IDEM, 1995-1999, p. 48; IDEM,
2009, p. 129

1720, c. de
[SERRÃO, 2003, p. 215]

 - Azulejos das paredes da nave são mais tardios,  e certamente não de produção de Lisboa [MECO, 1981, p. 13]

 - Coro alto posterior aos azulejos
Século XVII - Possível construção da capela
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Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01

    01.01.02

    01.01.03
    01.01.04

    01.01.05

  01.02
    01.02.01

    01.02.02

    01.02.03
    01.02.04

    01.02.05

    01.02.05

  01.03
    01.03.01
    01.03.02

    01.03.03
    01.03.04
    01.03.05

  01.04
    01.04.01

    01.04.02

    01.04.03
    01.04.04
    01.04.05

Nave
Parede lateral do lado do Evangelho
Torre
HIC SECVRIVS STO
Nascimento da Virgem
AVRORA / […]RGENS
(Ct 6, 9 - quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens pulchra ut luna electa ut sol
terribilis ut acies ordinata)
Apresentação da Virgem no Templo
Casamento da Virgem
NOLI TIMERE / ACCIPE[…]MA / RIAM CUNIV / GEM[…]
(Mt 1, 20 - haec autem eo cogitante ecce angelus Domini in somnis apparuit ei dicens Ioseph
fili David noli timere accipere Mariam coniugem  tuam quod enim in ea natum est de Spiritu
Sancto est
Cartela
ET REPLETA / EST SPIRITO / SANTO
Parede lateral do lado da Epístola
Árvore e serpente
ODORE FVGA SVO
Adoração dos Pastores
GLORIA INEXCELSIS DEO,
CRISTVM CANA / MVS PRINCIPEM / NATVM MARIA / VIRGINE
(Hino de Natal | Hino de Laudes do dia de Natal -  A Solis Ortus Cardine - Christum canamus
Principem,Natum Maria Virgine)
Visitação
Rochedo e sol
SEMPER / CALIGNIS / Expers
Anunciação
FIAT MIHI / SECVM DVM VER / BVM TVVM
(Lc 1, 38 - dixit autem Maria ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum et discessit
ab illa angelus)
Cartela
EN SANTA SAN /  CTORVM IN DOMO / TVA, DOMINE
Tecto do lado do Evangelho
Adoração dos Magos
Ostra
IN VTERO / IAM PVRA FVI
Prudência
Justiça
Circuncisão
VOCATVM / EST NOMEN EIV / IESVS
Tecto do lado da Epístola
Morte da Virgem
TRANSLA / TVM EST GAVDIVM / TERBAE / Isaia. Cap. 24.
(Is 24, 11 - clamor erit super vino in plateis deserta est omnis laetitia translatum est gaudium 
terrae)
Rosas
PRAEZIDIO […] DECOR.
Fortaleza
Virtude
Fuga para o Egipto
ACCIPE PVE / RVM ET MATRM / EIVS ET FVGE IN / ET GIPTVM
(Mt 2, 13 - qui cum recessissent ecce angelus Domini apparuit in somnis Ioseph dicens surge et 
accipe puerum et matrem eius et fuge in Aegyptum et esto ibi usque dum dicam tibi futurum
est enim ut Herodes quaerat puerum ad perdendum eum)
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Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

  01.05
    01.05.01

    01.05.02

    01.05.03
    01.05.04

02
  02.01
  02.02

Tecto fiada central
Janela do coro muito degradado
BE[…]IVM / A[…]ORVM
Sol
ELECTA / VT SOL
(Ct 6, 9 - quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens pulchra ut luna electa ut sol
terribilis ut acies ordinata)
Assunção da Virgem
Lua
PVLCHRA / VT LVNA
(Ct 6, 9 - quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens pulchra ut luna electa ut sol
terribilis ut acies ordinata)
Capela-mor
Pentecostes
Quatro símbolos da Virgem:
Espelho, Porta, Cedro e Escada
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Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A nave da igreja encontra-se integralmente revestida por azulejos figurativos, quer nos panos murários quer na abóbada
que a cobre. Todavia, há vários indícios de problemas ou de adaptações posteriores, pois o púlpito, do lado da Epístola,
veio rasgar, interrompendo, um dos painéis e, sobre o entablamento, os azulejos revelam um tom distinto e uma outra
técnica pictórica, certamente mais tardia. É possível que tenham sido aplicados posteriormente, por razões que se
desconhece, sacrificando, nesta intromissão ao programa original, o remate dos azulejos do entablamento. 

Nas paredes, simula-se uma estrutura arquitectónica preenchida por episódios da vida da Virgem, que têm continuidade
na abóbada, ainda que esta revele uma organização diferenciada. 

De ambos os lados dos panos murários do corpo do templo observa-se, na vertical, uma pilastra composta por base,
fuste e capitel, de planta recortada e com faces salientes. A base exibe almofada decorada com motivos florais,
parcialmente ocultos pelos degraus de acesso à entrada principal ou com azulejos trocados. O fuste pode dividir-se em
dois registos, ambos com volutas e figuras adossadas. O primeiro exibe, na face frontal, um homem a subjugar uma
hárpia, composição inspirada nos termini pintados por Annibale Carracci para o Palazzo Fava em Bolonha, em 1584, e 
passados à estampa por Giuseppe Maria Ricci Mitelli, em 1663. Lateralmente, observa-se a mesma figura sentada, com 
os braços elevados sobre a cabeça, segurando a voluta. No segundo registo, três anjos seguram uma cornucópia de flores
e frutos enquanto nas faces laterais outros se penduram de festões de flores e frutos presos nas volutas. Por fim, o capitel
apenas exibe volutas adossadas. Para além de limitarem lateralmente os panos da nave, estas pilastras ocupam ainda 
outras áreas do templo de dimensão reduzida enquadrando a própria arquitectura – porta principal e arco triunfal – como
se esta fosse um painel de azulejos.

A simulação observada prolonga-se pelas paredes da nave, com um registo inferior que se eleva até ao corpo dos
homens que subjugam as hárpias. Imitando uma base de cantaria com decorações de enrolamentos de acanto e
almofadas centrais salientes, esta área exibe, nessas zonas mais destacadas, duas cartelas profusamente decoradas por
volutas, festões e anjos inscrevendo um emblema, relacionado com os habituais símbolos da Virgem. Por cima, o painel
figurativo é emoldurado horizontalmente por volutas e aletas, envolvendo cartelas de dimensão reduzida com inscrições
sempre alusivas às representações, num diálogo perfeito entre texto e imagem. Estas contornam ainda os diversos vãos,
cujos limites laterais exibem nova estrutura arquitectónica, com três níveis de volutas com festões, e a central com um
menino sentado, que segura a estrutura superior. Sobre os painéis figurativos estende-se um largo entablamento, com
cartelas envoltas por volutas, focinhos de animais fantásticos e meninos sentados segurando festões.

A pintura parece acusar a intervenção de várias “mãos”, sendo visíveis figuras que recorrem preferencialmente ao
contorno [01.01.02, 01.05.03], outras mais manchadas, outras mistas, rostos muito desenhados a par de outros apenas
apontados, pinceladas paralelas [01.02.02] e outras manchadas, e alguns problemas de escala.

Na capela-mor, a abóbada parece ser mais tardia, principalmente ao nível da organização dos motivos que se destacam
de um revestimento de padrão com estrelas. Na verdade, a pintura do tema central parece coerente com a da nave, e
pode ser devida à mesma oficina dos Bernardes.

Características Particulares
Registam-se alguns problemas que levam a supor que o projecto inicial foi alterado entre a pintura e a colocação dos 
azulejos (MECO, 1981, p. 13).

Obras Relacionadas
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Apresentação no Templo [03] - [01.01.03]; Assunção da Virgem [11] -
[01.05.03]; Cicuncisão [08] - [01.03.05]
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Assunção da Virgem [01.02.03] - [01.05.03] 
- Carcavelos - Quinta dos Sassoeiros 
- Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré > Hieróglifos: rosas [02.02.02] - [01.04.02]; montanha e sol [01.01.02] -
[0102.04]; ostra [02.01.08] - [01.03.02]
- Cascais - Casa de Santa Maria, proveniente da Quinta da Ramada, capela de Nossa Senhora do Monte, Frielas  > 
Apresentação no Templo [05] - [01.01.03]; Cicuncisão [07] - [01.03.05]
- Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga] > Hieróglifo: torre [01.02.01] - [01.01.01]; Virtudes - prudência [01.01.01] -
[01.03.03], fortaleza [01.02.02] - [01.04.03], justiça [01.01.03] - [01.03.04] 
- Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça > Hieróglifos: rosas [01.0302] - 01.04.02]; árvore [01.03.01] - [01.02.01]
- Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação [claustro] > Apresentação no Templo
[02.02] - [01.01.03]
- Lisboa - Igreja das Mercês, capela de Nossa Senhora da Conceição > Hieróglifo: torre [01.07] - [01.01.01]; ostra
[02.07] - [01.03.02]
- Nazaré - Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, corredor de acesso à sacristia > Assunção da Virgem [01] - [01.05.03]

Encomenda

1060



Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0014

Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia
B-H-R-c/+-0001

Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia
R-0064
B-H-R-c/+-0019
B-H-R-c/+-0020
B-H-R-c/+-0021
B-H-R-c/+-0022
B-V-R-arq/+-0015
B-H-R-c/+-0023
R-0018

Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia

- Portalegre - Sé, sacristia > Hieróglifos: torre [13] - [01.01.01]; rosas [02] - 01.04.02]; árvore [11] - [01.02.01]; 
montanha e sol [08] - [0102.04]
- Sassoeiros - Quinta das Encostas, capela [frontal de altar] [NÃO VISITADA] > Assunção da Virgem [01] - [01.05.03]
- Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia  > Virtudes: justiça [01.03.04]

Bibliografia específica
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “Alguns modelos gráficos do azulejo barroco português – fontes italianas e flamengas”, comunicação
apreentada ao Encontro sobre História da Azulejaria em Portugal II, Lisboa, Fundação das Casas de Franteira e
Alorna, 21 e 22 de Junho de 1991, texto policopiado.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Peniche – Problemas do Estudo da Azulejaria Portuguesa do Século XVIII”, suplemento de
cultura de O Diário, 11 de Outubro de 1981, pp. 12-14.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel, “Ermida de Nossa Senhora dos Remédios / Igreja de Nossa Senhora dos Remédios / Santuário
da Senhora dos Remédios”, n.º IPA PT031014030012, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU],
Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957. 
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Leiria, Lisboa, ANBA, 1955.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242.
- VITERBO, Sousa, Notícia de alguns pintores portugueses e de outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte
em Portugal, Lisboa, Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1903.

1061



Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

Esquema de plantas ou alçados

01 - Nave, lado do Evangelho 02 - Nave, lado da Epístola

03 - Tecto
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Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

Fotografias

01.01.02 - Nascimento da Virgem 01.01.03 - Apresentação da Virgem no Templo

01.02 - nave do lado da Epístola 01.02.02 - Adoração dos Pastores

01.02.03 - Visitação

01.03.01 - Adoração dos Magos
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Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

Fotografias

01.04.01 - Morte da Virgem 01.05 - Tecto fiada central

02 - Capela-mor
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Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

Fontes gráficas

Musée de Beaux-Arts de Rennes

01.01.03 - Apresentação da Virgem no Templo
Pintura de Nicolas Chaperon (Musée
de Beaux-Arts de Rennes) e gravura de Henri Picquot, 1640

MNAA, estampa n.º 5356, Caixa 14 [SIMÕES, 1979, p. 167 e 
estampa XXXI, e MECO, 1991]

01.05.03 - Assunção da Virgem
Pintura de Peter Paul Rubens e estampa do MNAA [SIMÕES, 1979, p. 167 e estampa XXXI]
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, coro baixo

Datação

1712
[Azulejos do dormitório]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [01.04]
An.to deoliura Bd.es  / fecit

Pintor António de Oliveira Bernardes

ATAÌDE, 1915, p. 192 – Foi quem divulgou a assinatura

1668 - Execução da pintura do tecto pelo pintor micaelense Manuel Pinheiro Moreira (ATAÌDE, 1973, p. 186)
1690, c. de - Início de obras de melhoramento na capela do Senhor Santos Cristo, a expensas dos Condes da Ribeira
Grande (ATAÌDE, 1973, p. 195 e ss.)

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Cristo no horto
  01.02 Beijo de Judas
  01.03 Flagelação
  01.04 Cristo com coroa
  01.05 Ecce Homo
  01.06 Cristo a caminho do Calvário [queda]
  01.07 Crucificação
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, coro baixo

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Muito embora o azulejo assinado por António de Oliveira Bernardes, oriundo do antigo dormitório, esteja datado de
1712, a verdade é que não há certezas quanto à data de encomenda dos painéis do coro baixo, cujo programa privilegia
uma série da Paixão de Cristo a par de outra alusiva ao Seu Nascimento.

Certo é que os painéis já se encntravam aplicados em 1729, ano a que remonta a mais antiga referência conhecida, e que
alude à campa da Madre Joana Xavier, que se encontrava perante uma imagem de Ecce Homo “formada de azulejo”
(ATAÌDE, 1973, p. 198).

Os painéis revestem as paredes laterais do coro, prefazendo um total de sete do lado do Evangelho, onde se relata a
Paixão de Cristo, e três completos do lado da Epístola, alusivos ao Nascimento de Jesus. Um quarto encontra-se muito
mutilado e alterado, na zona inferior de um oratório aberto na parede.

A leitura dos mesmos deverá ter início junto à Capela do Senhor Santo Cristo, do lado da Epístola, com a Anunciação,
seguindo-se a Visitação e a Adoração dos Pastores e dos Magos. Do lado oposto, o sentido continua traçando um
círculo, pois Jesus no Horto é o painel inicial junto à grade. A Crucificação fica, então, paralela à Anunciação,
definindo não apenas um sentido circular de leitura mas também um ciclo alusivo à vida terrena de Cristo.

Envolvem os painéis barras de três azulejos, de remate rectilíneo, com enrolamentos de acanto e volutas onde se
entrelaçam e sentam anjos. Nas fiadas horizontais superiores, observa-se, ao centro, espagnolette, características, tal
como a restante composição, de outras obras de Bernardes. As fiadas inferiores encontram-se ocultas pelo pavimento. A
leitura desta guarnição nem sempre é contínua, pois existem vários cortes revelando, possivelmente, alterações ao
projecto inicial (do lado da Epístola uma barra horizontal foi aplicada na vertical).

Já no que diz respeito à pintura, as guarnições apresentam tratamentos muito distintos entre si, principalmente ao nível
das figurações dos anjos, alguns muito lineares e outros muito mais pictóricos. Por sua vez, os painéis oscilam entre uma
pintura muito marcada pela mancha, pela pincelada agitada, cheia de borrões, com os volumes a destacar-se do fundo,
quase sem recurso ao contorno [02.01] e um desenho contornado, mais rígido, com aguada. As figuras secundárias
tendem a recorrer muito mais ao contorno.

Nos rostos, verifica-se a mesma oscilação, entre uns muito definidos e outros apenas apontados com uma pincelada a
definir olhos e boca. Mas em figuras como a de Cristo crucificado é impressionante o grau de expressividade que o
pintor conseguiu imprimir.

Os fundos apresentam, habitualmente, uma pincelada forte e nem sempre ordenada. Este género de pintura atinge o
expoente máximo nos apóstolos do painel 01.01, em que os da direita parecem quase esculpidos, tal a forma e densidade
das pinceladas. Noutros casos, a pincelada acompanha as formas de um modo mais gradual, embora seja sempre 
enérgica e decidida.

Podemos concluir que neste conjunto se observa uma tendência mais pictórica a par de outra mais gráfica, e que as duas
se misturam no mesmo painel [01.06]. Podemos então equacionar a possibilidade de estarmos em presença de vários
pintores e não da obra de um único pintor, António de Oliveira Bernardes.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Belas - Quinta do Bonjardim, capela [NÃO VISITADA] > Cenas da Paixão de Cristo
- Évora - Igreja das Mercês, sacristia [Museu de Évora] > Cenas da Paixão de Cristo
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela lateral > Cenas da Paixão de Cristo

Encomenda

02 Lado da Epístola
  02.01 Adoração dos Magos [fragmentado]
  02.02 Adoração dos Pastores
  02.03 Visitação
  02.04 Anunciação
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, coro baixo

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0004

Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]
B-H-R-aa/+-0040

Bibliografia específica
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, “Novos subsídios para a Etnografia e para a História da Arte Portuguesas - II - Azulejos
do Convento da Esperança de Ponta Delgada”, Revista Michaelense, ano II, Abril de 1919, pp. 168173.
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, A Etnografia Arte e Vida Antiga nos Açores, vol. I, Coimbra, Biblioteca Geral da
Universidade, 1973.
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, A Etnografia Arte e Vida Antiga nos Açores, vol. II, Coimbra, Biblioteca Geral da
Universidade, 1974.
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, Notas sobre Arte – S. Miguel Açores – Subsídios históricos, São Miguel, Oficinas da
Papelaria Micaelense, 1915.
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- CORREIA, Vergílio, “Azulejos portugueses na Ilha de S. Miguel (Açores)”, Terra Portuguesa, ano 2, n.º 15-16,
Lisboa, Abril e Maio de 1917, p. 93. 
- DIAS, Pedro, Arte de Portugal no Mundo - Açores, n.º 3, Lisboa, Público - Comunicação Social, SA, 2008.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242.
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, coro baixo

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, coro baixo

Fotografias

01 - Lado do Evangelho
01.01 - Cristo no horto

01.03 - Flagelação 01.05 - Ecce Homo, pormenor

01.06 - Cristo a caminho do Calvário, pormenor

01.07 - Crucificação, pormenor
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, coro baixo

Fotografias

02 - Lado da Epístola

02.02 - Adoração dos Pastores, pormenor

02.03 - Crucificação, pormenor
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, dormitório demolido
cerca de 1915 [azulejo no Museu de Ponta Delgada]

Datação

1712
[Datado]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Este azulejo encontra-se no Museu Dr. Carlos Machado e fazia parte de um quadro de grandes dimensões entretanto
desaparecido, mas oriundo do antigo dormitório do convento.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, “Novos subsídios para a Etnografia e para a História da Arte Portuguesas - II - Azulejos
do Convento da Esperança de Ponta Delgada”, Revista Michaelense, ano II, Abril de 1919, pp. 168173.
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, A Etnografia Arte e Vida Antiga nos Açores, vol. I, Coimbra, Biblioteca Geral da
Universidade, 1973.
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, A Etnografia Arte e Vida Antiga nos Açores, vol. II, Coimbra, Biblioteca Geral da
Universidade, 1974.
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, Notas sobre Arte – S. Miguel Açores – Subsídios históricos, São Miguel, Oficinas da

Assinada
ra / Bernd. es  /  de 1712

Pintor António de Oliveira Bernardes

Iconografia
Representaria a Crucificação [ATAÍDE, vol. I, 1973, p. 192]
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Convento da Esperança, dormitório demolido
cerca de 1915 [azulejo no Museu de Ponta Delgada]

Papelaria Micaelense, 1915.
- CORREIA, Vergílio, “Azulejos portugueses na Ilha de S. Miguel (Açores)”, Terra Portuguesa, ano 2, n.º 15-16,
Lisboa, Abril e Maio de 1917, p. 93.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. e a sua actividade artística na desaparecida Igreja de Nª Srª da Conceição
da Luz”, (s/d), Arquivo Fundo Santos Simões, Museu Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Igreja paroquial de São José, capela-mor

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar da capela-mor da Igreja de São José de Ponta Delgada encontra-se bastante alterado face ao seu
programa original, pois enquadrava portas entretanto fechadas para acolher os cadeirais aí colocados em meados do
século XIX. As lacunas foram preenchidas com azulejos novos, fortemente contrastantes com os atribuídos a Manuel
dos Santos.

Os dois grandes painéis são envoltos por guarnição de barra com enrolamentos de acanto, sendo as horizontais
pontuadas por anjos sentados ladeando uma reserva em forma de coração. Inferiormente, observa-se um rodapé com
anjos adultos tocando trombetas sentados em volutas, que ladeiam uma cartela circular com paisagem, encimada por
concha e da qual pendem festões. Se nas barras o azul de fundo é muito denso e o desenho dos anjos é rude, neste
rodapé impõe-se o azul transparente e um traço de contorno muito fino, de grande delicadeza.

As cenas que retratam passos da vida de São Francisco, e onde se inclui São Pedro de Alcântara, denunciam uma pintura
transparente, cujos azuis se tornam mais esbatidos nos planos secundários. Todavia, e comparativamente com outras
obras assinadas e atribuídas a Manuel dos Santos, o contorno destas figuras é bem mais largo, tal como as pinceladas
que marcam os volumes, paralelas, sobrepostas e muito manchadas. É nas figuras de segundo plano, com um tratamento
miniatural, ou em determinadas personagens [Cristo do painel 01.01] que mais se fazem sentir as características do
pintor, cuja presença parece ser muito clara nos rodapés quase translúcidos. 

Atribuída
Pintor Manuel dos Santos

Desconhecido [SIMÕES, 1979, p. 24]

Século XVII e XVIII - Reconstruções e remodelações na igreja do Convento

Manuel dos Santos [MECO, 1980, p. 128 e ss.; IDEM, 1989 [9183], p. 49; IDEM,1989, p. 437; IDEM, 1993, p. 221;
IDEM, 1998/1999, p. 11;IDEM, 2009, p. 128; IDEM, 2010, p. 241]
Manuel dos Santos [SERRÃO, 2003, p. 212]
Mestre dos painéis da Igreja de São Francisco da Horta e do Sardoal [SIMÕES, 1963, pp. 113-114]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 São Pedro de Alcântara [S. P.º DE ALCANTARA] e Estigmatização de São Francisco
02 Lado da Epístola
  02.01 Nascimento de São Francisco de Assis
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Igreja paroquial de São José, capela-mor

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0035

Évora - Igreja do Convento do Espinheiro, capela do Senhor Morto
R-0070

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ATAÍDE, Luís Bernardo de, “Igreja paroquial de São José”, Insulana, vol. XIII, 1º semestre, 1957, pp. 55-64.
- DIAS, Pedro, Arte de Portugal no Mundo - Açores, n.º 3, Lisboa, Público - Comunicação Social, SA, 2008.
- MECO, José, “A Azulejaria no Mosteiro de São Vicente de Fora”, Mosteiro de São Vicente de Fora Arte e História,
Lisboa, Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 2010, pp. 235-259.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1963.
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Ponta Delgada [São Miguel, Açores] - Igreja paroquial de São José, capela-mor

Fotografias

01.01 - Estigmatização de São Francisco 01.01 - Estigmatização de São Francisco, pormenor

01.01 - Estigmatização de São Francisco, pormenor 01.01 - Estigmatização de São Francisco, pormenor do rodapé

02.01 - Nascimento de São Francisco de Assis, pormenor 02.01 - Nascimento de São Francisco de Assis, pormenor
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Portalegre - Capela particular

Datação

1700
[Datada - 01]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painéis representando dois passos da vida de São João Baptista, assinados e datados por Gabriel del Barco (de acordo 
com SAPORITI, 2006, p. 248, pois o proprietário impede que se visite a capela). O Baptismo de Cristo é muito
semelhante ao da Capela da Quinta da Barcarena, tendo sido inspirado na mesma gravura, da autoria de Cornelis Cort.
No painel da Degolação, os rostos femininos são coincidentes com muitos dos que surgem na Igreja dos Prazeres de 
Beja. O rodapé com meninos é também comum na obra de Barco.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0087

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Baptismo de Cristo [02] - [01]

Encomenda

Bibliografia específica
- SAPORITI, Teresa, Azulejaria do Distrito de Portalegre, Ed. autor, Lisboa, 2006.

Assinada  [01]
Pintor Gabriel del Barco

Iconografia
01 Baptismo de Cristo
02 Decapitação de São João Baptista
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Portalegre - Capela particular

Fotografias

01 - Baptismo de Cristo [imagem cedida por Teresa Saporiti] 02 - Decapitação de São João Baptista [SAPORITI, 2006, p. 
251]

Rodapé do painel 01
[imagem cedida por Teresa Saporiti]
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Portalegre - Capela particular

Fontes gráficas

The Illustrated Bartsch, Vol. 52 [ARTstor]

01 - Baptismo de Cristo
Gravura de Cornelis Cort segundo Francesco Salviati
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Portalegre - Convento de São Bernardo, capelas laterais e sacristia

Datação

Século XVII, final
[Atribuída]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo das capelas laterais e da sacristia são claramente anteriores ao revestimento azulejar que se
encontra na igreja e galilé do convento.

Sobre um rodapé de azulejos de padrão surge um friso de albarradas de vasos floridos ladeados por aves. Este, é envolto
por cercadura (variante C-84), barra de enrolamentos vegetalistas, com máscaras nos cantos e concha ao centro e nova
cercadura de motivos vegetalistas.

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Ciclo [revestimentos ornamentais seriados]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 65]

1518 - Fundação co convento por iniciativa de D. Jorge de Melo
1538 - Data no portal da igreja
1572 - Consagração da igreja
1739 - Campanha azulejar na galilé, nave e transepto
Século XVIII, meados - Azulejos da capela-mor

Gabriel del Barco [SAPORITI, 2006, p. 130]

Iconografia
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Portalegre - Convento de São Bernardo, capelas laterais e sacristia

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0039

Évora - Igreja de São Tiago
B-HV-R-ea/+-0078

Lisboa - Painel de azulejos com albarrada [MNAz, inv.169, 3391, 3392, 3393, 3394]

Bibliografia específica
- BUCHO, Domingos, “Igreja de São Bernardo e o túmulo de D. Jorge de Melo e os 2 claustros do convento anexo à 
Igreja de São Bernardo / Mosteiro de São Bernardo”, n.º IPA PT041214080003, Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1998. URL: www.monumentos.pt, consultado em 
Setembro de 2008.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade , n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- SAPORITI, Teresa, Azulejaria do Distrito de Portalegre, Ed. autor, Lisboa, 2006.
- SAPORITI, Teresa, Azulejos do Mosteiro de São Bernardo em Portalegre, ed. autor, Lisboa, 2008.
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Portalegre - Convento de São Bernardo, capelas laterais e sacristia

Fotografias

Absidíolo Sacristia

Sacristia, pormenor
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Portalegre - Fuga para o Egipto [proveniência desconhecida em Portalegre
adquirido pelo Eng.º Leitão] [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Painel adquirido pelo Eng.º José Manuel Leitão com um lote de caixotes de azulejos de proveniência desconhecida
[MECO, 1980, p. 93]

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.

Atribuída
Pintor António Pereira

António Pereira [MECO, 1980, p. 93, cercadura de P.M.P.]

Iconografia
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Portalegre - Igreja de São Lourenço

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
O revestimento era proveniente da Igreja da Misericórdia (SIMÕES, 1979, p. 391), onde se conservou até aos anos de
1940 (TORRINHA, 1992, p. 139) ou, mais precisamente, até 1942-1945 (SAPORITI, 2006 p. 206). Quando Luís Keil
visitou a igreja de São Lourenço, antes de 1943, não alude aos azulejos. Refere-se a eles quando descreve a igreja da
Misericórdia “representando cenas da vida da Virgem, de desenho medíocre” (p. 129). De acordo com Teresa Saporiti, o
responsável pela mudança do local foi um técnico da Fábrica Viúva Lamego, o Sr. Sousa.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [com excepção do ްNascimento da Virgem -  01.02.01]
Pintor Gabriel del Barco

Atribuída [padrão]
Ciclo [revestimentos ornamentais seriados]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 105, isola cinco painéis que defende serem de Barco; IDEM, 1979 b), p. 65;
IDEM, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216]

Século XVII - Construção do edifício
26 e 27 de Janeiro de 1943 – 14 de Maio de 1943  - Transferência da Igreja da Misericórdia para a Igreja de São
Lourenço (PESTANA, 1998, p. 75) 

Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 124]
Mestre P.M.P. [MECO, 1979 a), p. 105, os restantes painéis]

Iconografia
00 Cenas da Vida da Virgem
01 Nave
  01.01 Lado do Evangelho
    01.01.01 Anunciação [flores | cipreste]
    01.01.02 Casamento da Virgem [Justiça | palma]
  01.02 Lado da Epístola
    01.02.01 Nascimento da Virgem [coração | pomba]
    01.02.02 Apresentação da Virgem no Templo [Fortaleza | Caridade]
02 Capela-mor
  02.01 Lado do Evangelho
    02.01.01 Visitação [espada | ramo]
  02.02 Lado da Epístola
    02.02.01 Imaculada Conceição [Esperança | Fé]
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Portalegre - Igreja de São Lourenço

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A transferência dos painéis de azulejo da Igreja da Misericórdia para a de São Lourenço implicou, naturalmente, uma
alteração profunda na disposição das composições no espaço, da qual resultou a impossibilidade de perceber o programa
iconográfico original, até porque não subsiste qualquer documento textual ou fotográfico, que permita reconstituir a
aplicação incial. Ao mesmo tempo, houve a necessidade de refazer ou fazer de novo muitos dos azulejos de padrão.

As paredes da nave e da capela-mor da Igreja de São Lourenço são revestidas, no primeiro registo, por albarradas
constituídas por vasos de flores ladeados por pássaros e, no segundo, por padrão identificado por Santos Simões como P 
-503. Ambos são delimitados por barras e cercaduras de acantos, bem como friso torso.

É no segundo registo, no espaço entre os arcos das capelas laterais e junto à cornija, que se observam os painéis de 
maiores dimensões. O motivo principal encontra-se inscrito numa cartela quadrangular com os cantos cortados em
semicírculo côncavo. Inferiormente, uma cartela é envolta por volutas sobre as quais se sentam anjos. Superiormente, 
duas aletas estão na base de um frontão triangular interrompido, com uma cartela elíptica ao centro e dois anjos sobre a
cornija a segurar os festões presos nos cantos por argola. De cada um dos lados, uma peanha serve de base à pilastra
formada por volutas onde se sentam os anjos que seguram na cartela central. Sobre o capitel, surge a representação de
diversas virtudes (ou anjos segurando símbolos da Virgem), apoiando-se  nas volutas centrais e segurando os 
respectivos atributos com a outra mão.

Este enquadramento arquitectónico, que parece saído de um tratados de arquitectura, emoldura as cenas figurativas, aqui
reduzidas ao essencial, ainda que atentas a determinados pormenores iconográficos: na Imaculada Conceição
[02.02.01], Nossa Senhora tem à sua volta anjos e querubins e sobre o chão os símbolos da litanias – castelo, rosas,
palmeira, cedro, fonte, poço, oliveira. Na Apresentação da Virgem no Templo [01.02.02] observa-se, em primeiro plano, 
uma luta entre dois cães.

A pintura caracteriza-se pela pincelada riscada e paralela, com aguada, por alguns borrões, pelo recurso ao contorno e
pelo tratamento rude dos rostos.

Tal como havia sido notado por José Meco (1979 a), p. 105), o painel representando o Nascimento da Virgem [01.02.01]
denuncia uma autoria diferente dos restantes, apesar de conservar a mesma estrutura compositiva. Na verdade, o
desenho é duro, o traço é mais fino, são muito evidentes as dificuldades sentidas na criação dos volumes, os rostos são
desenhados e a colocação das figuras no espaço revela muitos erros.

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0016

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Arraiolos - Igreja do antigo convento dos Lóios > Anjo a segurar cartela [guarnições] - [01.03.07]
- Évora - Igreja de São Tiago > Consola em voluta com acanto; figura masculina sentada a segurar voluta
- Évora - Igreja do convento do Espinheiro, capela-mor > Nossa Senhora da Conceição [02.05] - [02.02.01]
- São Bartolomeu de Messines - Igreja de São Bartolomeu, painel da Imaculada Conceição  > [01.01] - [02.02.01]
[MECO, 1979 b), p. 62
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Figura masculina sentada a segurar
voluta

Encomenda
Há uma carta que mostra como, entre 1677 e 1692, as receitas superaram as despesas da Misericórdia, facto que pode ter 
sido relevante para a encomenda dos painéis de azulejo (PESTANA, 1998, p. 85).

Bibliografia específica
- Azulejaria de Portalegre – um olhar sobre a cidade, (alunos das turmas F e G do 11º ano sob a direcção dos profs. 
Isilada Garraio e António Caldeira), Lisboa, ED. Colibri, 1998. 
- KEIL, Luís, Inventário Artístico do Distrito de Portalegre, Lisboa, Sociedade Nacional de Belas Artes, 1943.
- MANTAS, Helena; GAMA, Marta, “Igreja Paroquial de São Lourenço / Igreja de São Lourenço”, n.º IPA 
PT041214080038, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 2001. URL: www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2008.
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Portalegre - Igreja de São Lourenço

- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de 
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PESTANA, Manuel Inácio, “A Santa casa da Misericórdia de Portalegre – Subsídios documentais para a sua história”,
A Cidade – Revista Cultural de Portalegre, n.º 12, Portalegre, Colibro, 1998, pp. 71-102.
- SAPORITI, Teresa, Azulejaria do Distrito de Portalegre, Ed. autor, Lisboa, 2006.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “Azulejaria antiga do distrito de Portalegre”, A Cidade, Portalegre, n.º 7,
1992, pp. 129-144.
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Portalegre - Igreja de São Lourenço

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da Igreja
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Portalegre - Igreja de São Lourenço

Fotografias

01.01.02 - 
ូ
Casamento da Virgem 01.02.01 -  Nascimento da Virgem

01.02.02 - 
ូ
Apresentação da Virgem no Templo 02 - Perspectiva da capela-mor

02.01.01 - 
ូ
Visitação 02.02.01 - 

ូ
Imaculada Conceição
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Portalegre - Sé, sacristia

Datação

1710
[TORRINHA, 1992, p. 142]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [bloco contorno e aguada]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [CORREIA, 1917, p. 202]

1710-1720
[SANTOS, 1957, p. 121]
1715-1720
[SIMÕES, 1979, p. 392]

 - Retábulo maneirista

1549 - Criação daDiocese de Portalegre
1556 - Lançamento da primeira pedra do edifício da Sé
1710 - Data na porta da sacristia que pode ajudar a datar os painéis de azulejo

António de Oliveira Bernardes [COSTA, 1935, p. 56]
António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 80; IDEM, 1993, p. 224; IDEM, 1995-1999, p. 44]
António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118 e 121]
António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 217]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 11; IDEM, 1979, p. 35 e 392, dividindo as figurações que atribui a
António e a parte ornamental, em especial o tímpano e as paredes de topo, a Policarpo]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 392]

Iconografia
01 Descanso durante a Fuga para o Egipto
02 PRAEZIDIO ET DECORE [ramo de rosas numa paisagem]
03 HIC SECVRIVS STO [torre]
04 Fuga para o Egipto
05 SPECIE ET PVLCRITVDINE [árvore]
06 HOS LVMINE VIVO [fonte]
07 Painel mais recente -  Adoração dos Pastores 
08 SEMPER CALIGINIS [sol e uma pedra]
09 DVLCIS AMARI [fonte em cascata]
10 Painel mais recente - Adoração dos Magos
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Portalegre - Sé, sacristia

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A sacristia de Sé de Portalegre apresenta um curioso conjunto azulejar, que foi bastante alterado aquando a colocação do
arcaz com espaldar alto, cerca de 1740. Este, e os mais baixos que se encontram na parede oposta, impedem uma
correcta leitura do programa iconográfico, que deste modo se restringe a dois episódios da Fuga para o Egipto, ou seja,
a Fuga propriamente dita e o Descanso, complementados por um conjunto de emblemas alusivos à Virgem com legenda
em filacteras, inscritos nos tímpanos de cada um dos tramos das abóbadas.

O arcaz de maior dimensão tapa por completo os silhares de azulejo que se encontram, ou encontravam, atrás, pois não é 
possível perceber se ainda se conservam. Nas extremidades, a zona inferior dos painéis foi substituída por outros, já da
época da Grande Produção e, muito possivelmente, contemporâneos do arcaz, representando a Adoração dos Pastores
e dos Magos. Estes exibem consolas parecidas com as originais, procurando integrar-se e relacionar-se com as pré-
existências, daí resultando um exemplo interessante de uma solução de continuidade. Apenas se conservou, do primitivo
revestimento, a zona superior, onde se observam árvores e o que deveria ter sido uma paisagem. Na parede oposta, é
também impossível determinar como seria a base dos painéis, pois apenas se percebe uma estrutura arquitectónica com
consolas laterais e uma figura de anjo, certamente a enquadrar uma cartela central.

Os painéis são quase contínuos, apenas integrando a porta de entrada, ao centro. São envoltos por uma barra de
enrolamentos vegetalistas e volutas, onde se sentam e apoiam anjos segurando festões, e por entre os quais surgem cães 
a ser abocanhados por leões, aves com grinaldas de flores no bico, aves, rostos coroados com louros e, nos cantos, rosto
feminino sobre concha. Os tímpanos mantêm a mesma solução decorativa, mas libertando-se dos limites da barra e
deixando a guarnição recortada contra o painel. Nos cantos, surge uma figura masculina, de joelhos, suportando o peso
da guarnição. Já nos panos murários de menores dimensões, nos topos da sacristia, os azulejos envolvem os nichos e os
armários ou os vãos que aí se abrem, diversificando a gramática decorativa que conta agora com uma simulação de
pilastra com anjos, volutas, conchas e festões. Em todo o caso, ambos os panos denotam profundas alterações ao que 
terá sido o revestimento original.

Apesar da qualidade geral do desenho e da pintura, são perceptíveis algumas diferenças de técnica, pois há figuras
totalmente executadas em mancha, quase sem recurso ao contorno, com pincelada manchada e pingada [02 - São José],
e outras em que o traço de contorno é preponderante, não apenas ao nível dos panejamentos [02 - Virgem] mas também
da caracterização dos rostos [01 - rosto da Virgem manchado | 04 - rosto da Virgem mais desenhado]. Percebe-se, ainda,
um contraste entre áreas muito brancas, com um azul ténue e gradações de tons, e outras em que impera o azul forte,
conseguido através de pinceladas rápidas, bem marcadas e relativamente ordenadas.

Catalogação das guarnições
B-H-R-aa/+-0032
B-H-R-aa/+-0033
B-V-R-aa/+-0004

Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga]
B-V-R-aa/+-0023

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré > Hieróglifos: rosas [02.02.02] - [02]; montanha e sol [01.01.02] - [08]
- Estremoz - Igreja da Misericórdia [antiga] > Hieróglifo: basilisco [01.02.01] - [13]
- Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça > Hieróglifos: rosas [01.03.02] - [02]; árvore [01.03.04] - [05]; girassol
[01.03.03] - [06]; árvore [01.03.01] - [11] 
- Lisboa - Igreja das Mercês, capela de Nossa Senhora da Conceição > Hieróglifos: basilisco [26] - [13]; torre [01.07] -
[03]; rosas 02.01] - [02]; árvore [02.03] - [05]; girassol [01.02] - 06]; árvore [02.02] - [11]; montanha e sol [02.10] - 
[08]; balança [01.09] - [12]; poço [02.05] - [09] 
- Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios > Hieróglifos: basilisco [01.01.01] - [13]; rosas [01.04.02] - [02];
árvore [01.02.01] - [11]; montanha e sol [01.02.04] - [08]

Encomenda

11 ODORE FVGATSV [árvore]
12 STAT SEMPER IN RECTO [balança]
13 IPSE PERIBIT [basilisco]

1090



Portalegre - Sé, sacristia

Bibliografia específica
- Azulejaria de Portalegre – um olhar sobre a cidade, (alunos das turmas F e G do 11º ano sob a direcção dos profs. 
Isilada Garraio e António Caldeira), Lisboa, ED. Colibri, 1998.
- BUCHO, Domingos; MATOS, João, “Sé de Portalegre / Catedral de Portalegre”, n.º IPA PT041214090002, Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997/2002. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2008.
- CORREIA, Vergílio, “A família Oliveira Bernardes – Uma grande escola de pintura de azulejos (1ª metade do século
XVIII)”, A Águia, 2ª série, vol. XII, n.º 71 e 72, Porto, 1917, pp. 196-208.
- COSTA, Luís Xavier, As Belas-Artes Plásticas em Portugal no século XVIII, Lisboa, ed. J. Rodrigues & Companhia,
1935.
- KEIL, Luís, Inventário Artístico do Distrito de Portalegre, Lisboa, Sociedade Nacional de Belas Artes, 1943.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença,
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “Azulejaria antiga do distrito de Portalegre”, A Cidade, Portalegre, n.º 7,
1992, pp. 129-144.
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Portalegre - Sé, sacristia

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da sacristia
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Portalegre - Sé, sacristia

Fotografias

00 - Perspectiva geral da sacristia

01 - Descanso durante a Fuga para o Egipto

01 - Pormenor do painel Descanso durante a Fuga para o Egipto

01 - Pormenor do painel Descanso durante a Fuga para o Egipto

03 - Emblema com torre 04 - Fuga para o Egipto
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Portalegre - Sé, sacristia

Fontes gráficas

Filippo Picinelli, El Mundo Simbólico, serpientes y animales
venenosos los insectos, El Colegio de Michoacán Conacyt, 1999,
pp. 88-99; Joachim Camerarius, Noxa nocenti

13 - Basílisco mirando-se num espelho
Gravuras de Filippo Picinelli e Joachim Camerarius
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Porto - Sé, casa do Cabido

Datação

1719
[GONÇALVES, 1970, p. 48] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Construída entre  1717 e finalizada em 1722, a Sala do Cabido da Sé do Porto apresenta um revestimento azulejar que
chegou à cidade, de acordo com a documentação conhecida, em 1719. Não se sabe quem foi o autor, mas o
assentamento foi realizado pelo azulejador João Neto da Costa, que para tal recebeu pagamento por três vezes, em 1719, 

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Documentada
Azulejador João Neto da Costa

Mestre P.M.P. [GONÇALVES, 1970, p. 48]

1718 - Talha atribuível a Luís Pereira da Costa

1709, 9 de Abril - Contrato para o início das obras da Casa do Cabido, sob risco atribuído ao arquitecto João Pereira dos 
Santos
1718 - Conclusão dos trabalhos de pedraria e carpintaria
1722 - Conclusão dos trabalhos

1719 - Encomenda paralela dos azulejos e da talha
1719 - Talha dourada por Manuel Pinto Monteiro
1719-1720 - Tecto executado por João Baptista Pachini
1722 - Aquisição dos “reposteiros de damasco, franjados de galões de ouro e móveis com estofos e panos vistosos” 
(GONÇALVES, 1970, pp. 48-49)

Iconografia
01 Caça ao veado
02 Caça à lebre
03 Caça ao javali
04 Fonte [cópia?]
05 Casal à saída de palácio [cópia]
06 Cavaleiro com dois cães
07 Caçadores a cavalo
08 Caça ao javali
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Porto - Sé, casa do Cabido

1720 e 1722. Uma análise mais cuidada ao conjunto permite perceber, no entanto, que nem todos os azulejos foram
executados pelo mesmo pintor. Acreditamos mesmo que as diferenças significativas de tonalidade, motivos das 
cercaduras e formas de pintar façam avançar a cronologia dos painéis 04 e 05 para o contexto da Grande Produção, o
mesmo acontecendo em relação aos painéis dos vãos das portas. Se estes últimos apresentam alguma coerência entre si,
podendo ter sido aplicados em época aproximada, os painéis 04 e 05 procuram não parecer dissonantes dos restantes, o
que nos faz pensar na possibilidade de se tratar de uma encomenda posterior para suprir uma falta ou dois painéis
danificados.

As cercaduras que envolvem as cenas figurativas revelam-se muito dinâmicos e com variantes no que diz respeito às
figuras laterais, com roupas, posições e atributos muito variados, sendo que, com excepção dos dois primeiros, os
restantes apresentam de um lado uma figura feminina e do outro masculina, cujo significado se desconhece mas que
podem ser associados a deuses da Antiguidade Clássica. Internamente, desenvolvem quatro volutas, com grinaldas de
flores no remate superior, o que confere um grande dinamismo ao conjunto, denunciando ainda a transição para a forma
de pintar dos mestres da Grande Produção, onde a tendência é para a diluição da fronteira entre a cercadura e a área
figurativa. Grandes composições de anjos a ladear cartelas e enrolados em folhas de acanto rematam a composição
superior e inferiormente.

Os episódios representados, essencialmente cenas de caça, foram inspirados em gravuras de Antonio Tempesta. A
pintura, que privilegia os brancos e os azuis claros, recorre ao contorno fino e a pinceladas paralelas mas muito suaves
na marcação das sombras e volumes. As arquitecturas são apenas esboçadas e muito ténues. Os rostos são muito
cuidados e desenhados com grande pormenor. É precisamente na configuração destes que mais se nota a mão do Mestre 
P.M.P. embora as diferenças de caracterização dos rostos entre os painéis, a par do pouco pormenor de algum vestuário
possa implicar a participação de um colaborador já muito mais ligado ao ciclo seguinte, da Grande Produção Joanina.

De acordo com Patrícia Roque de Alemida, a escadaria teria sido a primeira intervenção registada, logo em 1719,
também com azulejos oriundos de Lisboa (SIMÕES, 2010, p. 153).

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0034
B-H-R-aa/+-0034

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Palácio Centeno > Caça ao javali [sala 4, 05.05] - [08]
- Lisboa - Palácio dos Marqueses de Minas, escadaria, sala 1 e sala 2 [salão nobre] [actual Lar Nossa Senhora do 
Amparo - SCML] > Caça ao javali [01.01] - [08] 

Encomenda
1719-02-25 - “um caixão de azulejos que veyo de Lisboa, e mais encomendas para as obras novas da Sé, e Cabido”, no
valor de 76.000 réis (GONÇALVES, 1970, p. 48)
1719-08-17 - Pagamento a João Neto da Costa pelo assentamento dos azulejos 21.670 réis
1720-01 - Pagamento a João Neto da Costa pelo assentamento dos azulejos 6.000 réis
1722-08-22 - Recibo de João Neto da Costa no valor de 40.480 réis “dos azulejos que assentou na casa do cabido e
sachristia da Sé” (BASTO, 1964, pp. 187-188)

Bibliografia específica
- BASTO, Artur de Magalhães, Estudos portuenses , vol II, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1963.
- BASTO, Artur Magalhães de, Apontamentos para um dicionário de artistas e artífices que trabalharam no Porto do 
século XV ao século XVIII, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1964.
- GONÇALVES, Flávio, “A construção da actual Casa do Cabido da Sé do Porto”, separata de O Tripeiro, 6ª série, anos
IX e X, Porto, 1970.
- GUIMARÃES, Agostinho, Azulejos do Porto, Porto, 1989.
- MARTINS, Fausto, Azulejaria Portuense – História e Iconografia, Lisboa, Ed. Inapa, 2001.
- SERENO, Isabel; NOÉ, Paula; BOTELHO, Leonor; COSTA, Patrícia, “Sé do Porto”, n.º IPA PT011312140001,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA],
1994/1997/2004. URL: www.monumentos.pt, consultado em Agosto de 2009. 
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Porto - Sé, casa do Cabido

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Porto - Sé, casa do Cabido

Fotografias

00 - Sala do Cabido 02 - Caça à lebre

04 - Fonte 07 - Caçadores a cavalo

08 - Caça ao javali Escadaria
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Porto - Sé, casa do Cabido

Fontes gráficas

N.º 1161 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

04 - Fonte
Gravura de Jean Lepautre

Stag and Boar Hunt, from the series Hunting Scenes VII , 1608,
Fine Arts Museums of San Francisco [ARTstor]

08 - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta

1099



Porto Salvo - Quinta do Torneiro, capela

Datação

1718
[Datada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.

Transição para Grande Produção Joanina
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 10, trabalho oficinal, de discípulo, marca do mestre apenas no painel
da Anunciação; IDEM,1979, p. 313, aprendiz]
Mestre P.M.P. [MECO, 2009, p. 131, em parceira]

Iconografia
01 Adoração dos Pastores
02 Anunciação
03 Adoração dos Magos
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Porto Salvo - Quinta do Torneiro, capela

- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Porto Salvo - Quinta do Torneiro, capela

Fotografias

01 - Adoração dos Pastores, à entrada da capela 02 - Anunciação, pormenor

02 - Anunciação, supedâneo
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Porto Salvo - Quinta do Torneiro, salas

Datação

1718, c. de
[MECO, 1993, p. 227; SERRÃO, 2003, p. 222]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Apenas na sala da caça é possível, em dois painéis, vislumbrar algumas reminiscências de traços característicos do
Mestre P.M.P., ao nível dos rostos do casal a cavalo e da caça ao leão. Todos os restantes estão muito mais próximos da 
Grande Produção Joanina .

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364. 
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia 

Transição para Grande Produção Joanina
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [MECO, 1981, p. 48; IDEM, 1989, p. 364, em parceria; IDEM, 1993, p. 227; IDEM, 2009, p. 131 em
parceria]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222, três salas em parceria com Teotónio dos Santos e Valentim de Almeida]

Iconografia
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Porto Salvo - Quinta do Torneiro, salas

Distrital de Lisboa , III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
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Porto Salvo - Quinta do Torneiro, salas

Fotografias

01 - Sala da dança 02 - Sala dos barcos

03 - Sala da caça
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Recife, Brasil - Capela Dourada da Ordem Terceira de São Francisco [NÃO
VISITADA]

Datação

1702-1703
[Documentada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Capela de nave única com silhar em azulejo delimitado por cercadura de enrolamentos de acanto com mascarão nos
cantos. Sobre estes encontram-se pinturas envoltas por molduras de talha dourada.

A documentação revela que os azulejos vieram de Lisboa em 1703 (SIMÕES, 1965, p. 215).

Assinada e documentada
Pintor António Pereira

1696 - Início da construção da Capela Dourada pelo arquitecto António Fernandes de Matos (1696-1703). As pinturas
são atrbuíveis a José Pinhão de Matos, numa estrutura inspirada talvez na Igreja do Loreto de Lisboa (SERRÃO, 2001,
p. 132)

Iconografia
Caça ao macaco
Caça ao javali e ao veado [assinado]
Amazona com escudeiro
Caça ao lobo
Caça ao coelho
Caça ao leopardo
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Recife, Brasil - Capela Dourada da Ordem Terceira de São Francisco [NÃO
VISITADA]

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0111

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda
SIMÕES, 1965, p. 251 cita um documento de 1702 ou 1703, sobre a encomenda destes azulejos, onde se refere que na
impossibilidade de fazer a encomenda ao Norte se espera que os azulejos sejam do melhor que há em Lisboa: “Como
nos determinamos enfadar a vm. o não havemos de fazer a outrem, e assim pedimos a vm. nos faça graça mandar fazer
por esse Rol que vai hum pouco de azulejo, este há-de ser fino, de barro de porssolana, que he para o pé das paredes
da nossa capella, e como o não podemos alcançar do norte, ao menos queremos o imitte, e q seja o melhor q lá se pode
fazer, e não da-de ser outra cor mais q azul e branco”. Trata-se da carta de encomenda de António Fernandes de Matos, 
a António teixeira de Almeida que se encontrava em Lisboa.

Bibliografia específica
- MANGUCCI, Celso, “A manufactura e a pintura de azulejos em Portugal da produção das primeiras faianças à grande
indústria oitocentista”, O Revestimento Cerâmico na Arquitectura em Portugal, Lisboa, Estar/Recer, 1998, pp. 19-64.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria portuguesa no Brasil (1500-1822), Lisboa, Fundação  Calouste
Gulbenkian, 1965.
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Recife, Brasil - Capela Dourada da Ordem Terceira de São Francisco [NÃO
VISITADA]
Fotografias

01 - Vista geral da capela [fotografia Sílvia Borges] 02 - Caça ao leopardo [fotografia Sílvia Borges]

03 - Caça ao macaco [fotografia Sílvia Borges] 04 - Intervenção de restauro concluída em 2011 [fotografia Zélia
Machado]
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Redondo - Convento de Santo António

Datação

1725, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 417] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O cruzeiro encontra-se revestido por azulejos de figura avulsa apresentando, do lado do Evangelho, um painel figurativo
envolto por barra. Representa um dos milagres de Santo António que o revestimento azulejar rococó da nave repetirá
alguns anos mais tarde. O nicho que antecede o acesso ao púlpito é também revestido pelo mesmo género de azulejos e,
no registo inferior, no eixo do painel figurativo, observa-se ainda um vaso florido com moldura, certamente de produção
anterior.  A barra que surge no rodapé e que enquadra o arco do cruzeiro, é pouco vulgar mas está presente em
revestimentos próximos (Igreja do Convento da Luz).

Do lado oposto existe um altar, de remate irregular e muito posterior, envolto por uma cercadura rectangular, o que pode
indiciar que seria um outro tipo de retábulo a figurar neste espaço.

A pintura, onde se observa a mula ajoelhada perante a hóstia, recorre muito ao contorno, sendo as sombras e os volumes
caracterizados por uma pincelada riscada e pingada nas zonas mais escuras. Os rostos são muito desenhados e os
panejamentos, duros, revelam uma pormenorizada caracterização dos tecidos. O cenário arquitectónico foi desenhado
com algum pormenor, marcado por traços rectos e muito seguros.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 417]

1601 - Fundação pelo 5º conde do Redondo, D. João Coutinho
1605, 12 de Março - Lançamento da primeira pedra

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Milagre Eucarístico da Mula
  01.02 Vaso florido
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Redondo - Convento de Santo António

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- AMENDOEIRA, Paula, “Igreja e Convento de Santo António da Piedade”, n.º IPA PT040710020012, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Redondo - Convento de Santo António

Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.01 - Milagre Eucarístico da Mula

01.02 - Vaso florido
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Rio de Janeiro [Brasil] - Convento de Santo António, sacristia [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Painéis de azulejos muito alterados mas onde ainda é possível verificar um género de pintura muito sumário, 
característico do período de transição, principalmente ao nível do desenho, da pincelada, das arquitecturas e da 
separação de planos.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura muito sumária]

Iconografia

1112



Rio de Janeiro [Brasil] - Convento de Santo António, sacristia [NÃO VISITADA]

Fotografias

Fotografia Sílvia Borges

Fotografia Sílvia Borges

Fotografia Sílvia Borges
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Rio de Moinhos, Borba - Convento de Nossa Senhora da Luz

Datação

1720-1725
[SIMÕES, 1979, p. 399]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 399]

1714 - Pintura da abóbada da capela-mor, que se integram na campanha de obras mais vasta deste período

1407 - Fundação
1574 - Remodelação das primeiras instalações
1578 - Aprovação e  integração na Regra dos eremitas de S. Paulo da Pobre Vida
1585 - Conferida invocação de Nossa Senhora da Luz
1596 - Conclusão das obras
Século XVII, início - Campanha de obras
1714-1742 - Campanha de obras
1834 - Extinção e venda em hasta pública
1883 - Obras de adaptação por D. Maria Joana da Silva Coelho

Iconografia
00 Vida de São Paulo Eremita
01 Lado do Evangelho
  01.01 Encontro de São Paulo e de Santo Antão

INTEGER  EST PANIS CELSO DILAPSVS OLIMPO / DIMIDIVM RENVIT FRANCERE
QVISQVE PRIVS; / LITEM DIRIMANT MANEAS NEVRBANIOR VLIVS / ANNONAM PARITER
FRANGAT VTERQVE SVAM.

  01.02 PALIO ATHANASII VENERANDVM INVOLVERE CADAVER / NEC TIMEAS, FOVEAM 
SCALPIT  VTEROVE LEO / HIC ILLE EST PAVLVS QVODAM FVGITVVS ABVRBE / 
QVEM VEXANT HOMINES, LEVIA BRVTA COLVNT.

  01.03 CAELITVVM EVECTVS MANIBVS QVIS FEBITVR ADASTRA / […]TE FRVENS TANTA 
QVIS NIZI PAVLVS ERIT.

  01.04 Janela
02 Lado da epístola
  02.01 CPICVIAS SVNT ALIIS VESTIS TIBI BLANDA VIDENV[…] / PALMAE QVAS

TRIQVENS ALIGERVNVS ADEST / INSERE VELAMEN MEMBRIS ANIMAE QVE
TRIVMOHVM / VESTES, ET PALMAS VNICA PALMA DABIT.
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Rio de Moinhos, Borba - Convento de Nossa Senhora da Luz

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar da capela-mor deste antigo convento dos eremitas de São Paulo, hoje nas posse de particulares,
revela-se extremamente curioso por exibir vários painéis, organizados em quatro registos, que parecem ter interrompido, 
sobrepondo-se, a um revestimento de padrão em tons de azul e branco. As guarnições, com barras de padrão, pouco
comuns para a época são, todavia, idênticas às do Convento de Santo António do Redondo.

Os diferentes episódios relacionados com a vida de São Paulo, complementados por uma filacteras em latim, denunciam
uma pintuta manchada, embora com contorno e pincelada paralela e riscada. Os rostos são mais pictóricos e desenhados,
tal como os tecidos, caracterizados com bastante cuidado.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ESPANCA, Túlio, Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Évora Zona Norte, Lisboa, Academia Nacional de 
Belas Artes, 1975.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII , Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

  02.02 HINC VOCOR  HINC REVOCOR MONSTRATVR SEMITA DVPLES / HAEC HABIT
IMPATRIAM DETEGIT ILLA SPECVM / QVA FERAR OCCVLTO CLAVDAR SPOLIATVS 
IN ANTRO / NEX DABIT HIC VITAM VITA DAT VRBE NECEM.

  02.03 PAVLE QVIDE SILVIS OCVLVS ADMENIA VERTIS. /  HEV FVGE VELOCES
INSIDIANTIS EQVOS: / TVTVS IN ABSTRVSA BARATHRVM SVPERABIS EREMO / 
VINÇERE QVI LAQVEOS FRAVDIS INVRBE NEQVIS;
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Rio de Moinhos, Borba - Convento de Nossa Senhora da Luz

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Rio de Moinhos, Borba - Convento de Nossa Senhora da Luz

Fotografias

01.01 01.02 - Pormenor

01.03

02.01

02.02 02.03
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Safara, Moura - Igreja de Nossa Senhora da Assunção

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis que revestem os panos murários da capela-mor são envoltos por guarnição rectilínea de enrolamentos de
acanto, apresentando nos cantos conchas inscrevendo espagnolettes. Ao centro da barra superior e inferior, surge nova 
espagnolette inscrita em cartela enquadrada por volutas.

A pintura recorre ao contorno fino, que se mistura com a pincelada mais dinâmica, em mancha, mas também paralela e 
riscada. Os fundos são muito pincelados, mesmo quando são mais claros. A profusão de pinceladas nos panejamentos 
parece torná-los, por vezes, um pouco rígidos, mas alguns tecidos são caracterizados com grande pormenor. O painel do
lado do Evangelho [01.01] denuncia, ao nível dos rostos, um tratamento muito diferenciado em relação ao do lado
oposto, mais expressivo e menos pormenorizado. A própria pincelada parece mais suave.

O rosto da Virgem na Adoração dos Magos [02.01], de nariz afilado, recorda outras obras a óleo de António de Oliveira
Bernardes.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 423, oficina/ciclo]

Século XVI, primeira metade - Construção da primitiva capela, hoje sacristia
1600 - Construção da igreja

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Adoração dos Pastores
02 Lado da Epístola
  02.01 Adoração dos Magos
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Safara, Moura - Igreja de Nossa Senhora da Assunção

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0089

Obras Relacionadas
- Arouca - Telas do Museu de Arouca  > Adoração dos Magos [06] - [02.01]; Adoração dos Pastores [05] - [01.01]
- Lisboa - Adoração do Magos, Museu de São Roque [inv. 14] > Adoração dos Magos [01] - [02.01]
- Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação [claustro] > Adoração dos Magos
[01.01] - [02.01]

Bibliografia específica
- FALCÃO, José; PEREIRA, Ricardo; GORDALINA, Rosário, “Igreja paroquial de Safara / Igreja Matriz”, n.º IPA 
PT040210030018, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1996/2007. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Safara, Moura - Igreja de Nossa Senhora da Assunção

Fotografias

01.01 - Adoração dos Pastores

01.01 - Adoração dos Pastores, pormenor

01.01 - Adoração dos Pastores, pormenor

02.01 - Adoração dos Magos

02.01 - Adoração dos Magos, pormenor 02.01 - Adoração dos Magos, pormenor
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Salvador, Brasil - Convento de São Francisco, refeitório, painel da Última Ceia
[NÃO VISITADA]

Datação

1705-1707
[MECO, 1995-1999, p. 26 - certamente do triénio do guardião Frei Manuel de Santo António]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, “Azulejaria Portuguesa na Bahía”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 52-86.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Atribuída
Pintor António Pereira

António Pereira [MECO, 1989, p. 349; IDEM, 1993, p. 220; IDEM, 1995-1999, p. 26; IDEM, 1998/1999, p. 11 e 57;
IDEM, 2009, p. 127]
António Pereira [SIMÕES, 1979, p. 127]
Manuel dos Santos [TORRINHA, 1998, p. 171]

Iconografia
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Salvador, Brasil - Convento de São Francisco, refeitório, painel da Última Ceia
[NÃO VISITADA]

1979.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “As «reservas cordiformes» na obra de Manuel dos Santos”, Callipole, n.º9,
Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 2001, pp.169-178.
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Salvador, Brasil - Convento de São Francisco, refeitório, painel da Última Ceia
[NÃO VISITADA]
Fotografias

01 - Última Ceia [fotografia de Santos Simões - Fundação
Calouste Gulbenkian]
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Salvador, Brasil - Convento de São Francisco, sacristia [NÃO VISITADA]

Datação

1710-1714
[MECO, 1995-1999, p. 26 - obra promovida pelo guardião Frei Hilário da Visitação]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento apresenta cenas de caça com guarnições internamente recortadas contra um fundo azul escuro 
delimitado por rebordo branco e azul. Apresentam enrolamentos com anjos e animais convergindo, ao centro, num
focinho de veado ladeado por anjos. Estes inscrevem-se claramente na tipologia de rostos de Mestre P.M.P., tal como
muitos dos rostos das figuras masculinas de caçadores. Lateralmente, as guarnições são marcadas pela presença de
figuras mitológicas diferenciadas - Júpiter, Apolo, Marte, Hércules, Vénus, Diana, Ceres, etc (SIMÕES, 1965, p. 127).

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228; IDEM, 1995-1999, p. 26; IDEM, 1998/1999, p. 11 e 57]

1720, c. de
[SIMÕES, 1965, p. 128]

1710-1714 - Obras na sacristia. Os azulejos devem datar de uma época ligeiramente mais tardia (SIMÕES, 1965, p. 
128). Meco (1995-1999, p. 26) defende que a obra foi promovida pelo guardião Frei Hilário da Visitação neste triénio.

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1965, p. 128]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1974, p. 47, nota 40]

Iconografia
00 Cenas de caça
01 Caça ao leão
02 Caça ao veado
03 Caça ao javali
04 Caça ao touro
05 Cena de pesca com arrasto de rede
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Salvador, Brasil - Convento de São Francisco, sacristia [NÃO VISITADA]

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0045

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “Azulejaria Portuguesa na Bahía”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 52-86.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Presença e continuidade do azulejo português no Brasil”, Colóquio - Revista de
Artes, n.º 9, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1960, pp. 16-21.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria portuguesa no Brasil (1500-1822), Lisboa, Fundação  Calouste
Gulbenkian, 1965.
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
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Salvador, Brasil - Convento de São Francisco, sacristia [NÃO VISITADA]

Fotografias

01 - Caça ao leão [fotografia Sílvia Borges]

02 - Pormenor de um casal nobre [fotografia Sílvia Borges]

02 - Pormenor de uma das figuras da guarnição [fotografia Sílvia
Borges]

02 - Pormenor de uma das figuras da guarnição [fotografia Sílvia
Borges]

03 - Caça ao javali [fotografia Sílvia Borges] 06 - Cena de caça [fotografia Sílvia Borges]
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Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio]
[NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
De acordo com Santos Simões [1965, p. 122] toda a azulejaria figurativa pode ser atribuída a António Pereira, isto
apesar das deficientes montagens de painéis que o mesmo reporta.

Assinada [01.04]
Pintor António Pereira

1699, após - Mandado construir por António da Silva Pimentel e depois habitado por D. Manuel Saldanha da Gama

Iconografia
01 Salão [lado noroeste]
  01.01 Júpiter perseguindo a ninfa na presença de Diana e Apolo
  01.02 Rapto de Hipodémia pelo Centauro
  01.03 Rapto de Europa
  01.04 Neptuno perseguindo uma ninfa / cena pastoril [com assinatura]
02 Sala
  02.00 Cenas de caça
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Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio]
[NÃO VISITADA]

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Jardim Zoológico  > Rapto de Europa [01.03] - [01.03]
- Lisboa - Mosteiro de São Vicente de Fora, escada dos Cardeais ou escadaria nobre > Rapto de Europa [02.01.08] -
[01.03]
- Lisboa - Palácio Centeno > Rapto de Europa [03.04] - [01.03]
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 5 e 6 [sala das Damas e sala das Metamorfoses] > Rapto de Europa
[06.05] - [01.03]
- Lisboa - Palácio dos Condes de Óbidos, Sala da Mitologia > Rapto de Europa [01] - [01.03]

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, “Azulejaria Portuguesa na Bahía”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 52-86.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A propósito dos azulejos do Paço do Saldanha”, A Tarde, Salvador, 8 de Julho de 
1967.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria portuguesa no Brasil (1500-1822), Lisboa, Fundação  Calouste
Gulbenkian, 1965.
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Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio]
[NÃO VISITADA]
Fotografias

02.00 - Cena de caça [fotografia de Santos Simões - Fundação 
Calouste Gulbenkian] 

Fotografia de Santos Simões - Fundação Calouste Gulbenkian

Fotografia de Santos Simões - Fundação Calouste Gulbenkian Fotografia de Santos Simões - Fundação Calouste Gulbenkian
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Salvador, Brasil - Paço Saldanha, duas salas da capela [destruídos em incêndio]
[NÃO VISITADA]
Fontes gráficas

01.04 - Neptuno perseguindo uma ninfa / cena pastoril [com 
assinatura]

Antonio Tempesta, The Metamorphoses , 1606, The Illustrated
Bartsch, Vol. 36 [ARTstor]

01.04 - Gravura de Antonio Tempesta
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Samora Correia - Igreja Matriz, nave e capela-mor [NÃO VISITADA]

Datação

1724, c. de
[MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227; SERRÃO, 2003, p. 222]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989 [9183], p. 52; IDEM, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 37, obra atribuível]
Teotónio dos Santos [MECO, 1981, p. 52]

Iconografia
Aparição de Nossa Senhora do Pilar a São Tiago
Cura do paralítico
Conversão de Hermógens
Construção de uma igreja por anjos
Combate de São Tiago com grupo de pedreiros
Hermógenes deita os livros ao mar
Pregação de São Tiago
Baptismo do guarda Josias
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Samora Correia - Igreja Matriz, nave e capela-mor [NÃO VISITADA]

Bibliografia específica
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia 
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MONTEIRO, João Pedro, “Iconografia de São Tiago em Azulejos Setecentistas”, Azulejo, n.º 2, Lisboa, MNAz, 1992,
pp. 22-37.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Santa Iria  - Igreja Paroquial de Santa Iria, capela-mor

Datação

1698
[CORREIA, 1956, p. 50 - data do lavabo]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

Desconhecido [MECO, 1993, p. 218, a quem atribui capela da Quinta das Necessidades, Livramento e Quinta do 
General em Borba]

1715
[SIMÕES, 1979, p. 302 - data do portal]

Século XIII - Construção do templo primitivo
1563 - Capela de Jorge de Barros
Século XVII, início - Reconstrução do templo pelo anterior se encontrar em ruínas
1617 - Data do púlpito
1695 - Ano do lavabo da sacristia
1715 - Ano presente na fachada principal

Gabriel del Barco [CORREIA, 1956, p. 57]
Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 104, apenas nas áreas não figurativas; IDEM, 1979 b), p. 62, obra de atelier, 
realizada por colaboradores com alguma intervenção de Barco]
Gabriel del Barco [SEQUEIRA, 1967, p. 60]
Garcia Ramires [MECO, 1989, p. 68]
Mestre da Igreja de Santa Maria de Óbidos [SERRÃO, 2003, p. 124]
Mestre P.M.P. [MECO, 1979, p. 62, painéis da capela-mor]
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Santa Iria  - Igreja Paroquial de Santa Iria, capela-mor

Iconografia
01
  01.01
  01.02

  01.03
  01.04
  01.05
  01.06
  01.07
  01.08
  01.09
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
  02.07

Lado do Evangelho [painel com vários episódios]
Vaso florido [sobre a porta]
Castinaldo e Cassia Pays / de S. Eiria a entregão a Her / migio monge para lhe en / sinar
santos costumes
Resebe S. Eiria o / abito de riligio / za
Nosso Sor reuela / a S. Eiria a do / ença de Bri / taldo
S. Eiria por entercesão / sua alcança sa / ude a birtaldo
S. Eiria reprende / a Hermigio de seu / des honto pençame / nto
A. S. Eiria dá / Hermigio hua / bebida malisio / za pera a por / em má fama
Vaso florido [registo superior]
Vaso florido [registo superior]
Lado da Epístola [painel com vários episódios]
Vaso florido [sobre a porta]
N. Senhor Reuela ao Abba / de celio aonde estã o corpo de S. / Eiria e sua morte
Emterrão a S. Eiria os Anyos
O corpo de S. Eir / ia he lancado / em o Ryo Nabam / por Banao
A S. Eiria mata Banão / por mandado de Britaldo
Vaso florido [registo superior]
Vaso florido [registo superior]
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Santa Iria  - Igreja Paroquial de Santa Iria, capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A história de Santa Iria é narrada nos dois grandes painéis que se observam na capela-mor da igreja, dividindo-se em
múltiplos episódios bem identificados por legendas escritas em português cursivo. Sobre as portas laterais, e entre as
janelas e o nicho central, exibem-se painéis com vasos floridos, semelhantes aos que decoram a sacristia. Este
revestimento azulejar não foi o primeiro a ser aplicado no templo, pois subsistem exemplos de esquemas enxaquetados 
atrás do altar-mor e na sacristia. Também não foi o último, uma vez que os azulejos do nicho e os da nave são
posteriores aos que evocam a iconografia de Santa Iria. Estes são envoltos por uma barra de folhas de acanto com
máscaras nos cantos, enquanto os vasos exibem apenas uma tarja azul.

A pintura é muito simples e ingénua, com os rostos caracterizados por um traço fino mas com algum pormenor, e as
figuras através da sugestão de volumes pouco conseguida. Os panejamentos revelam uma pincelada mais ampla e 
rápida, apesar da dureza com que foram tratados, observando-se uma transição brusca das zonas mais escuras para as
mais claras. As arquitecturas são também muito lineares, e a perspectiva e a diferenciação de plano são brustas e
rudimentares. Já no que diz respeito à paisagem e às árvores aqui representadas observa-se uma caracterização
diferenciada das mesmas, em traços rápidos. Note-se, ainda, a forma como o pintor sugere o Rio Nabão, com a água
marcada por traços paralelos. As legendas das imagens encontram-se integradas nas próprias cenas, adaptando-se às
representações.

Em termos de leitura iconográfica, a ordem da narração indica que o programa deve começar a ser lido do lado do 
Evangelho, junto à porta da sacristia, evoluindo no sentido do altar-mor e continuando do lado oposto no sentido dos
ponteiros do relógio, ou seja, definindo um círculo.

Vergílio Correia (1956, p. 57) havia sugerido uma possível atribuição deste conjunto a Gabriel del Barco, mas José
Meco (1979 a), pp. 104-105) tem preferido imputar a este autor apenas as áreas não figurativas, entre as quais os vasos
floridos e os azulejos de figura avulsa que se observam numa das sacristias. A autoria dos painéis tem vindo a ser
remetida para um colaborador de Barco, que Meco defende poder ter sido o Mestre P.M.P., associando estes painéis aos
de Odivelas, da Igreja do Loreto, da escadaria de São Vicente de Fora, da Igreja de Santa Maria de Óbidos, à capela de
Nossa Senhora das Necessidades, no Livramento, ao único painel não executado por Barco na Igreja de São Lourenço
de Portalegre, ou mesmo a rostos da capela das Albertas. Associa ainda os painéis da casa da Calçada dos Cavaleiros,
assinados por Gabriel del Barco, defendendo que, nesse conjunto, o pintor espanhol teve a colaboração do pintor que
executou os painéis de Santa Iria.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0090

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Vergílio, Azulejos, Coimbra, 1956. 
- FURTADO, Teresa; ROSA, Ana, “Igreja Matriz de Santa iria da Azóia”, n.º IPA PT031107130042, Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997/2003. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Abril de 2010.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade , n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terramoto , vol. IV, 2ª ed., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1967 
[1934].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Santa Iria  - Igreja Paroquial de Santa Iria, capela-mor

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Santa Iria  - Igreja Paroquial de Santa Iria, capela-mor

Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.02 - Castinaldo e Cassia Pays / de S. Eiria a entregão a Her / 
migio monge para lhe en / sinar santos costumes

01.03 - Resebe S. Eiria o / abito de riligio / za 01.06 - A. S. Eiria dá / Hermigio hua / bebida malisio / za pera a 
por / em má fama 

01.07 - Vaso florido [registo superior] 02 - Lado da Epístola
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Santa Iria  - Igreja Paroquial de Santa Iria, capela-mor

Fotografias

02.02 - N. Senhor Reuela ao Abba / de celio aonde estã o corpo
de S. / Eiria e sua morte

02.04 - O corpo de S. Eir / ia he lancado / em o Ryo Nabam / por 
Banao

02.05 - A S. Eiria mata Banão / por mandado de Britaldo
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Santarém - Capela do Cemitério [antigo Convento dos Capuchos]

Datação

1730, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 349]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Os azulejos foram objecto de uma intervenção de restauro em 1997 pela empresa CR5.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os azulejos são muito rudes e não devem ter sido executados por Policarpo de Oliveira Bernardes, embora os emblemas
sejam comuns à oficina dos Bernardes.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MATA, Luís, coord., Sacristia do Antigo Convento dos Capuchos - azulejos marianos e antonianos restauro,
Santarém, Câmara Municipal de Santarém, s.d..

Atribuída
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 15 v.; IDEM, 1979, p. 349]

Século XVI, finais - Fundação do primitivo Convento de Santo António por D. João de Lencastre
1590 - Início das obras
1730 - Sacristia mandada fazer por Manuel Martins Simões, conforme lápide

Policarpo de Oliveira Bernardes [MATA; CUSTÓDIO, p. 6]
Policarpo de Oliveira Bernardes [MATA; PAIS, p. 17]

Iconografia
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Santarém - Capela do Cemitério [antigo Convento dos Capuchos]

- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Santarém - Capela do Cemitério [antigo Convento dos Capuchos]

Fotografias

01 - Perspectiva geral da sacristia Casamento da Virgem, pormenor

Nascimento da Virgem
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Santarém - Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de São Francisco

Datação

1717
[Data do contrato - SERRÃO, 2008, p. 50]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

Documentada
Azulejador Manuel de Oliveira Bernardes

Manuel de Oliveira [SERRÃO, 2008]

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 352]

1700-1717 - Campanha artística [pintura, talha, escultura e azulejo]

1666 - Fundação da Irmandade por dissidência de outra, a de São Francisco dos Observantes (SERRÃO, 2008, p. 20).
Construção da capela custeada pelas esmolas de importantes figuras locais: Tristão Nunes Infante, Conde de Unhão, D.
Rodrigo Teles de Menezes, Manuel de Saldanha e Sande e D. Diogo Fernando de Almeida, alcaide-mor de Santarém
1667 - Estava já em curso a construção

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2008, p. 46, 48]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 352, talvez]
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Santarém - Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de São Francisco

Iconografia
01
  01.01
  01.02

  01.03
  01.04

  01.05
  01.06

  01.07
  01.08

  01.09
  01.10

02
  02.01
  02.02

  02.03
  02.04

  02.05
  02.06

  02.07
  02.08

  02.09
  02.10

Lado do Evangelho
Paisagem com duas figuras
São Francisco salvando as almas
PROVENITE CELO FILIOS / FRANCISCVS ABIGNENT [...] IOLAT / ARDET [...] [incompleta]
[cartela superior com coração sobre livros trespassado por flecha]
Paisagem com homem e cão
São Francisco recebendo um jovem pastorinho
REDDIT IMOTVRTVR GE / ITVS DEPECTORE RISTES / HVNC PATER INDE SINES / 
SVSCIPIT IPSE SVO [cartela superior com coração envolto por rosas]
Rio com patos e ponte
Alegoria à Caridade CHARIDADE
VNIVERSSA DELICIA / OPERIT CHARITAS / Proverb. 10
[universa delicta operit caritas P 10,12 - ... o amor encobre todas as faltas]
Paisagem com animais
Alegoria à Obediência OBEDIENCIA
IVGVM /MEVM SVAVE / est. math. 11
[Mt 11, 30 - iugum enim meum suave - Pois o meu jugo é sauve e o meu fardo é leve]
Paisagem com camponenses
São Francisco entronizado dando a Regra da Ordem Terceira
QVICVMQVE / HANC / REGVLAM / SEQVVIT / FVERINT / PAX SVPER / ILOS, ET
MISERICORDIA
TERTIVS INSVRGIT VA/ RIIS DEGENT IBVS ORDO / SIC FVLGENT NITIDO / SIDERA
MVLTA POLO
[cartela superior com escudo encimado por coroa de espinhos]
Lado da Epístola
Paisagem com figuras
São Francisco deitado numa roseira
FRANCISCVS VENERIS STI / MVLO DIRISSIME PVNCTVS / VOLVITVR IN SPINIS 
COMPERIT / ESSE ROZAS [cartela superior com coração em chamas]
Paisagem marítima
São Francisco deitado sobre as brasas a ser tentado por uma dama de «fontange»
FRIGERAT IPSE PATER MEDIO / DVM VOLVITVR IGNE= / NIL MIRVM ILLE SVO SOLVS / 
ABIGNE CALET
[cartela superior com coração envolto por espinhos]
Paisagem marítima
Alegoria à Paciência PACIENCIA
PATIENTIA VOBIS NECES= / SARIA ESTVTE REPORTE / TIS PROMISSIONEM / Ad. Hebr. 
10 [É-vos necessária a paciência, Hebreus 10, 36]
Pescador
Alegoria à Oração ORAÇAM
ORATIO HVMILIANTIS / SE NVBES PENETRABIT / EDET DONEC ET NON [...] / ASPICIAT 
ALTISSIMVS / Eclesiast / 35
[oratio humiliantis se nubes penetrabit et donec  propinquet non conrogabitur et non discedet
donec aspiciat Altissimus - Ecl 35, 21 - enquanto não suprir a multidão dos soberbos, e quebrar 
o ceptro dos iníquos]
Batalha naval
Estigmatização de São Francisco de Assis
ILEGI TE IN CAMINO PAVPERTATIS Iay 48 [Is 48, 10 - Elegi te in camino paupertatis] /
TVNE DEVS NON. SED MANIBV / PIA STIGMATA CHRISTI / GESTAS [H raspado]
ISCHRISTVS. NON / VTRIVSQVE TIPVS. [cartela superior com escudo encimado por braços
cruzados, símbolo dos franciscanos]
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Santarém - Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de São Francisco

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O contraste entre a austeridade exterior e a riqueza decorativa do interior da Capela da Ordem Terceira de Santarém é
por demais evidente. Ao conjugar pintura, escultura, talha e azulejo, este espaço configura uma das mais notáveis obras
de arte total do período barroco.

Os painéis de azulejo revestem os panos murários até ao nível das telas, com molduras de talha dourada contornando e
integrando os vãos e os altares. 

As suas guarnições variam conforme as dimensões dos painéis, conservando, todavia, a mesma estrutura arquitectónica
vertical. Assim, e sobre as consolas decoradas por folhas de acanto surge um entablamento que suporta uma base
formada por duas aletas. A partir desta desenvolvem-se volutas e consolas em cujos enrolamentos se apoia, na zona
inferior, um focinho de leão e, mais acima, um anjo ostentando um vaso sobre a cabeça, seguro por uma das mãos.

Nos painéis mais estreitos, a zona superior horizontal é ocupada por uma cartela que indica a alegoria representada.
Corresponde-lhe, inferiormente, uma outra com a transcrição de um versículo. Ao nível do silhar, a cartela elíptica exibe
uma cena figurativa. Nos painéis mais largos, surgem enrolamentos de acanto a enquadrar as cartelas ladeadas por anjos.
No silhar, os anjos sentados sobre as volutas, tocam corneta.

A pintura recorre sempre à linha de contorno com pincelada marcada nas zonas de sombra e a marcar os volumes. O
contorno torna-se mais grosso e a pincelada mais manchada nos painéis que representam as Virtudes. Os rostos são 
muito desenhados e os tecidos caracterizados com grande pormenor. Também os elementos arquitectónicos são muito
desenhados e as árvores por vezes pinceladas ou esponjadas. Os fundos escuros apresentam pinceladas sobrepostas. Nas
paisagens inferiores observa-se um desenho bem mais esfumado e sumário, sendo as guarnições duras ao nível do
desenho, com os silhares dos painéis de maiores dimensões muito aguados. Parece notar-se uma maior rudeza de traço
nos painéis do lado do Evangelho, mas a caracterização da figura de São Francisco pode considerar-se consistente entre
si.

Ao analisar o programa iconográfico desta capela percebe-se que o silhar representa cenas quotidianas, de paisagens
com ou sem figuras humanas, cenas de pesca ou mesmo uma batalha naval. Ao subir para o nível acima surgem cenas
da Vida de São Francisco, cujos modelos iconográficos são comuns na época. Assim o demonstra Vítor Serrão (2008, p.
47) ao elencar uma série de outros exemplos semelhantes para as cenas São Francisco deitado sobre as brasas a ser 
tentado por uma dama de «fontange» [02.04] e São Francisco deitado numa roseira [02.02] (Refeitório do Mosteiro de
Odivelas, no Convento da Madre de Deus; Igreja de São Francisco de Guimarães; Igreja do Convento de Nossa Senhora
da Visitação de Vila Verde dos Francos; Convento de Santo António de Campo Maior; Igreja matriz de Vialonga; Igreja
da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu; Convento de Santo António de Penela; Escadaria do antigo Seminário
Patriarcal de Santarém). 

Estes episódios, intercalados pelas alegorias (caridade e obediência; paciência e oração), são complementados pelas
legendas respectivas, cuja fonte textual se desconhece. Somente no caso das alegorias está indicada a fonte das
transcrições, ou seja, os livros da bíblia de onde foram retirados os excertos aqui pintados. Já na zona superior dos
painéis de maiores dimensões a cartela central exibe um atributo relacionado com o tema representado ou com a ordem
franciscana.

Subindo ainda mais, as telas ilustram passos dos santos e beatos da Ordem Terceira, também eles identificados por uma
legenda, facto que denuncia a evidente preocupação por parte dos encomendadores em tornar inteligível o programa
iconográfico aqui representado. Esta articulação entre as artes, no sentido de consubstanciar um discurso coerente,
manifesta-se ainda ao nível dos retábulos e da talha dourada que reveste parte do corpo da capela e da imaginária.

Parece ter havido muitas alterações em determinados painéis, e os das alegorias deveriam ser bem mais largos. Pode ter
sido uma adaptação posterior ou uma questão de levantamento arquitectónica à época da sua realização. As trocas de 
azulejos que se observam nas cartelas resultam do levantamento e consequente colocação de alguns dos painéis do lado
do Evangelho em data recente, no âmbito de uma intervenção de consolidação do suporte arquitectónico.

Características Particulares

Encomenda
Em 4 de Junho de 1717 foi celebrado um contrato notarial entre o “official de azulejador” Manuel de Oliveira, o
Ministro da Ordem Terceira e os restantes irmãos para a realização dos painéis de azulejo, requerendo-se que estes
sejam “da melhor e mais selecta pintura que puder ser e recortado sem defeito algum”. A obra custou na totalidade
150.000 rs, e Manuel de Oliveira, que aqui surge com a designação de oficial de azulejador, recebeu à data da assinatura
do contrato 76 400 rs (SERRÃo, 2008, p.  citando Arquivo Distrital de Santarém, Cartório Notarial de Santarém (Of.º
3º) Liv. 18 de Notas do Tabelião Manuel Bravo Cabral (1716-1717), fls. 85-86 v.).
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Santarém - Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de São Francisco

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0001

Aldeia da Serra,  Redondo - Convento dos Eremitas de São Paulo da Serra d’Ossa, ante-sacristia e escadaria
R-0034

Grândola - Capela de Nossa Senhora da Penha
R-0033

Grândola - Capela de Nossa Senhora da Penha
B-H-R-ea/+-0091

Obras Relacionadas

Bibliografia específica
- MENDONÇA, Isabel, “Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de São Francisco”, n.º IPA 
PT031416120107, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 2000. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2010.
- SERRÃO, Vítor , A Capela Dourada de Santarém – Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de S. 
Francisco, Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2008.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada, Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Santarém - Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de São Francisco

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Santarém - Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de São Francisco

Fotografias

00 - Perspectiva da capela

00 - Pormenor de um silhar

01.10 - São Francisco entronizado dando a Regra da Ordem 
Terceira

02.02 - São Francisco deitado numa roseira, pormenor

02.04 - São Francisco deitado sobre as brasas a ser tentado por 
uma dama de «fontange», pormenor

02.04 - São Francisco deitado sobre as brasas a ser tentado por 
uma dama de «fontange», pormenor
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Santarém - Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de São Francisco

Fotografias

02.06 - Alegoria à Paciência 02.07 - Pescador

02.09 - Batalha naval
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Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade

Datação

1723
[Datada [sobre armário] ESTA OBRA FOI FEITA EM O ANNO DE 1723]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Documentada
Azulejador Manuel de Oliveira Bernardes

Manuel de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2008, p. ]

1723 - Tecto de Simões Ribeiro (SERRÃO, 2003, p. 222)

Século XIII - Possível construção do templo
Século XIV - Reconstrução do templo a expensas de Lourenço Domingos Minatos e sua mulher Iria Afonso Caeira,
sepultados na igreja
1551 - Data pintada no tecto do coro [desaparecida] (SARMENTO, 1963)
1715 - Construção da sala da Irmandade

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 36]
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Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade

Iconografia
01
02

03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Pastor a tocar flauta
TRAZEIME APOZ DE VÓS CORREREMOS / PARA O CHEI= / RO DOS VOSSOS
VNGVENTOS. / Cant, 1.
Cena de pesca
AQVELE, A QVEM EV AMO / E ELLE A MIM, SE APASCEN= / TA ENTRE OS LIRIOS. Cant.
2
Paisagem com ponte e homem num burro
Animaime com flores, / fortaleceime com fructos / que de AMOR me des= / maio. Cant. 2
Paisagem com dois casais
ACHEI O MEU AMADO / TENHO O SEGURO NAM, / O LARGAREI. / Cant. 3.
Pastor apoiado no cajado
COMO HAVEMOS CAN= / TAR CANTICO A DEUS / NA TERRA ALHEIA. / Psal. 136.
Homem com espingarda
A MINHA ALMA SE DER / RETE, QUANDO O MEU AMA= / DO ME FALLA. Cant. 5.
Paisagem com pastor a tocar flauta e fonte
TAPAIME OS OS OLHOS / PARA NAM VEREM / A VAIDADE. Psalm. 118
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Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo revestem integralmente os panos murários da sala da Irmandade, integrando os armários, o arcaz e
também o altar do lado oposto. O programa divide-se em duas sérias, uma inferior com paisagens e cenas campestres ou 
de caça e uma superior, com representações dos Pia Desideria Emblematis... obra do jesuíta Hugo Hermann com
gravuras de Boetius Van Blomswet (Antuérpia, 1624) (MONTEIRO, 1995-1999, p. 61). As transcrições que dão o mote 
a cada emblema encontram-se, no entanto, em português. As guarnições são igualmente distintas em cada registo, com
os painéis inferiores ladeados por figuras masculinas ajoelhadas, variando apenas a posição e a idade de cada uma.
Sobre estas, e suportado por esta, um entablamento que se repete no remate superior do painel. Divergem os motivos
que o interrompem: em baixo uma composição de volutas, flores e frutos enquadrada por anjos a tocar flauta e, em
cima, a cartela com a transcrição dos versículos bíblicos é enquadrada por anjos deitados, que se apoiam nas grinaldas
de flores, prolongadas até uma argola presa numa máscara. 

A pintura é muito expressiva, recorrendo ao contorno mas também a pinceladas manchadas ou pingadas, que deixam o
rasto do pincel, surgindo, por vezes, paralelas ou em mancha. As árvores são desenhadas com pinceladas escuras e
abertas por brancos, ou esponjadas. As arquitecturas, de grande pormenor ou muito simples, têm em comum o contorno
pouco seguro, de traço muitas vezes interrompido. A diferença em relação às guarnições é significativa, mas muito mais
evidente é o contraste com a pintura dos painéis inferiores, mais rude, de contorno mais grosso e muito sumária, mas
não deixando, todavia, de ser muito expressiva. As variações de caracterização surgem nos próprios painéis superiores,
observando-se uma maior rudeza de traço, por exemplo, no painel [10] em comparação com o [12]. Já no [14] parece ter
havido uma junção discreta, mas bem visível, entre a área copiada fielmente da gravura original e a dama
contemporânea, símbolo da alma.

De acordo com os estudos de João Pedro Monteiro, a cópia das gravuras resultou, como em tantos outros casos, de
adaptações inteligentes ao espaço disponível, alargando-se [14, 08, 04] ou reduzindo-se a composição conforme as 
necessidades, caso do painel [02] em que a alma abandonou a sua postura deitada para se erguer e acompanhar o Amor
Divino em corrida. (MONTEIRO, 1995-1999, p. 61 e ss). Observando os diferentes emblemas percebe-se que não foi
respeitada a ordem pela qual surgem na obra, registando-se muitos saltos e intervalos entre os livros.

O tecto, certamente integrado na mesma campanha, representa, no quadro central, a exposição do Santíssimo
Sacramento, certamente a invocação da Irmandade que usava esta sala. Nos cantos observam-se figuras femininas com
atributos, alguns dos quais não visíveis face à degradação da pintura. Importa ainda registar a interessante relação entre
as figuras masculinas sentadas em volutas do tecto e as que se encontram nos painéis de azulejo.

Catalogação das guarnições
B-H-R-aa/+-0035
B-H-R-aa/+-0036
B-V-R-arq/+-0017
R-0066

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel; GORDALINA, Rosário; CORREIA, Paula, “Igreja de Santa Cruz”, n.º IPA PT031416190024, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA],
1991/1006/2006. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2010.
- MONTEIRO, João Pedro, “Os «Pia Desideria», uma fonte iconográfica da azulejaria portuguesa do século XVIII”, 
Azulejo, n.º 3-7, Lisboa, Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 61-70. 
- SERRÃO, Vítor , A Capela Dourada de Santarém – Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de S. 
Francisco, Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2008.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade

Fotografias

00 - Perspectiva da sala

00 - Perspectiva da sala

04 - AQVELE, A QVEM EV AMO / E ELLE A MIM, SE 
APASCEN= / TA ENTRE OS LIRIOS

05 - Paisagem com ponte e homem num burro

09 - Pastor apoiado no cajado 09 | 10 - Pastor apoiado no cajado | COMO HAVEMOS CAN= /
TAR CANTICO A DEUS / NA TERRA ALHEIA 
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Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade

Fontes gráficas

Livro Segundo - VIII, Antuérpia, 1629

02 - TRAZEIME APOZ DE VÓS CORREREMOS / PARA O CHEI= / RO DOS VOSSOS VNGVENTOS. / Cant, 1.
Gravura dos Pia Desideria

Livro Terceiro -III , Antuérpia, 1629

04 - AQVELE, A QVEM EV AMO / E ELLE A MIM, SE APASCEN= / TA ENTRE OS LIRIOS. Cant. 2
Gravura dos Pia Desideria
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Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade

Fontes gráficas

Livro Terceiro - II, Antuérpia, 1629

06 - Animaime com flores, / fortaleceime com fructos / que de AMOR me des= / maio. Cant. 2
Gravura dos Pia Desideria

Livro Segundo - XII, Antuérpia, 1629

08 - ACHEI O MEU AMADO / TENHO O SEGURO NAM, / O LARGAREI. / Cant. 3.
Gravura dos Pia Desideria
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Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade

Fontes gráficas

Livro Segundo - XV, Antuérpia, 1629

10 - COMO HAVEMOS CAN= / TAR CANTICO A DEUS / NA TERRA ALHEIA. / Psal. 136.
Gravura dos Pia Desideria

Livro Terceiro - V, Antuérpia, 1629

12 - A MINHA ALMA SE DER / RETE, QUANDO O MEU AMA= / DO ME FALLA. Cant. 5.
Gravura dos Pia Desideria
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Santarém - Igreja de Santa Cruz, sala da Irmandade

Fontes gráficas

 Livro Segundo - V, Antuérpia, 1629

14 - TAPAIME OS OS OLHOS / PARA NAM VEREM / A VAIDADE. Psalm. 118
Gravura dos Pia Desideria
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Santiago [Cabo Verde] - Sé, capela lateral [Cidade Velha da Ribeira Grande]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Uma capela lateral deverá ter tido um revestimento cerâmico, do qual são visíveis marcas na argamassa das paredes.
Alguns destes fragmentos foram expostos no Encontro de Culturas - Oito Séculos de Missionação Portuguesa, uma
exposição que decorreu no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, no ano de 1994, mas cujo catálogo não 
reproduz os azulejos em causa.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- AMARO, Clemente, “Escavações Arqueológicasna Cidade Velha”, Oceanos, n.º 5, Lisboa, CNCDP, 1990, p.
- MECO, José, “A Expansão da Azulejaria Portuguesa”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p. 8-17.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1998/1999, p. 11]

Iconografia
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São Bartolomeu de Messines - Igreja de São Bartolomeu, painel da Imaculada
Conceição

Datação

1690, c. de
[MECO, 1979, p. 62]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Nossa Senhora surge, ao centro, com as mãos unidas e manto esvoaçante. Apresenta uma auréola de estrelas e está de pé
sobre o crescente lunar. Trata-se de uma iconografia tradicional da Imaculada Conceição, cuja serpente, que deveria ser
esmagada pelos seus pés, está afastada devido à má aplicação dos azulejos. Para além das nuvens e da luz divina que 
rodeia a figura da Virgem, envolvem Nossa Senhora símbolos alusivos às litanias. Do lado esquerdo e de baixo para
cima, a torre (turris Davit), a porta (cujo azulejo foi mal colocado, encontrando-se deitado) ( porta caeli), o templo
(templum dei) e o sol (electa ut sol). Do lado oposto e pela mesma ordem, a escada (scala caeli), o espelho (speculum
sine macula), a porta fechada (porta clausa ) e a lua (pulchra ut luna).

Na fiada inferior surge ainda a fonte (fons signatus), ligada à serpente que deveria figurar aos pés da Virgem, e o poço
(puteus aquarum), mas incompleto.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Portalegre - Igreja de São Lourenço > Imaculada Conceição [01.01] - [02.02.01] [MECO, 1979 b), p. 62 refere 
Ascensão da Virgem]

Encomenda

Atribuída [revestimentos com vestígios de policromia]
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1979 a), p. 107; IDEM; 1979 b), p. 62]

1587 - Já existia
Século XVII - Azulejos da capela das Almas
1713-1716 - Obras de remodelação de acordo com data no portal

Iconografia
01 Nave do lado da Epístola
  01.01 Nossa Senhora da Conceição rodeada pelas litanias
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São Bartolomeu de Messines - Igreja de São Bartolomeu, painel da Imaculada
Conceição

Catalogação das guarnições
Pincelada em mancha
Pinceladas paralelas

Évora - Universidade de Évora, sala de aulas no piso 1
Pincelada marcada

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- NETO, João; FIGUEIREDO, Paula, “Igreja de São Bartolomeu de Messines”, n.º IPA PT050813050005, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1991/2001. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Novembro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII , 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
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São Bartolomeu de Messines - Igreja de São Bartolomeu, painel da Imaculada
Conceição
Fotografias

01.01 - Nossa Senhora da Conceição rodeada pelas litanias
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São João da Rebelva - Fonte de São João da Rebelva

Datação

1700, c. de

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Integrado numa fonte com revestimento azulejar de padrão do século XVII misturado com réplicas recentes, encontra-se 
um painel de dimensão reduzida com a representação de São João Baptista. O santo é enquadrado por um arco pintado a
simular cantaria, com pedra de fecho em volutas a ladear folha de acanto. Nas enjuntas, observam-se rostos alados. São
João está de pé, segurando o estandarte, o livro e o cordeiro. No pavimento, surgem caracóis e pequenas plantas. A 
sujidade do vidro que protege o painel não permite uma análise séria do mesmo, mas ainda assim é visível um traço de
contorno vincado e um desenho duro, com os volumes e as sombras sugeridos por pinceladas paralelas.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejaria de Cascais com temática ou utilização religiosa”, Um Olhar sobre Cascais através do seu
património, vol II Fontes documentais e arte sacra, Cascais, Associação Cultural de Cascais e Câmara Municipal de 
Cascais, 1989, pp. 87-117.

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Gabriel del Barco [MECO, 1989, p. 94]

1725
[SIMÕES, 1979, p.1925 8data do nicho próximo]]

Iconografia
01 São João Baptista
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São João da Rebelva - Fonte de São João da Rebelva

- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

1163



São João da Rebelva - Fonte de São João da Rebelva

Fotografias

01 - Vista geral da fonte 02 - Painel com a representação de São João Baptista
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Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor

Datação

1703
[Datada, lado da Epístola, cartela inferior - esgrafitado]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [vãos de janela]
Pintor Ciclo [pintura mais dinâmica]

Desconhecido [SIMÕES, 1979, p. 24 e 355, pintor da capela-mor franciscana de Ponta Delgada e Faial]

1702 - SIMÕES, 1979, p. 355 refere que no Livro das Visitações  há notícia de obras na capela-mor em 1702
correspondendo, certamente, aos azulejos e ao retábulo-mor

Século XVI, final - Construção da igreja
Século XVII - Retábulo-mor [?]

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 66; IDEM, 1980, p. 103; IDEM, 1989 [1985], p. 45; IDEM, 1989, p. 67; IDEM,
1993, p. 216; IDEM, 2010, p. 241, arco triunfal e cercaduras dos painéis sob as janelas]
Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 123]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 355, eventualmente os vãos das janelas]
Manuel dos Santos [MECO, 1979, p. 66 e p. 117, nota 58; IDEM, 1980, p. 103 e ss.; IDEM, 1989, p. 437; IDEM, 1993, 
p. 220; IDEM, 2009, p. 127; IDEM, 2010, p. 241]
Manuel dos Santos [SERRÃO, 2003, p. 123 e 212]
Manuel dos Santos [SIMÕES, 1979, p. 355, é o pintor que o autor pretende referir ao mencionar o pintor das capelas-
mores das igrejas franciscanas de Ponta Delgada e Faial]
Manuel dos Santos [SMITH, 1975, p. 1]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 355 refere uma aproximação]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Peregrinos a caminho de Santiago de Compostela [?]
  01.02 Cena pastoril
  01.03 Aparição de Nossa Senhora do Pilar a São Tiago
  01.04 Figuras femininas com cestos de frutas
02 Lado da Epístola
  02.01 Eremitas
  02.02 Porta fingida
  02.03 Cena de caça [a anatídeos]
  02.04 São Tiago combatendo os mouros
  02.05 Figuras femininas com cestos de frutas

1165



Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar da Igreja Matriz do Sardoal encontra-se aplicado no arco triunfal e na capela-mor, podendo ser
atribuído a vários pintores. O arco triunfal apresenta cercadura de enrolamentos de acantos e torcidos, atribuídos a
Gabriel del Barco, por comparação com motivos usados em São Tiago de Évora e numa albarrada do MNAz (MECO,
1980, p. 103).

Na capela-mor, cada painel apresenta uma guarnição diferente, facto motivado talvez pela disposição dos vãos. O efeito
é, no entanto, de uma integração arquitectónica exemplar. As barras dos painéis superiores são muito fantasiosas, com
figuras masculinas sentadas, em pé, deitadas, surgindo entre folhagens e anjos, e convergindo ao centro numa cartela
elíptica encimada por vieira, na zona superior, e numa vieira encimada por máscara inferiormente. Os fundos são muito
escuros e as figurações pautam-se pelo recurso ao contorno.

Nos painéis inferiores surgem, lateralmente, duas figuras masculinas, seminuas, e enrolamentos de acanto na restante
guarnição, convergindo, ao centro, em vieiras. O painel já no supedâneo da capela-mor exibe barra de enrolamentos e
flores, com cartela central em cima e em baixo.

Nos vão das janelas, sobre uma voluta de grandes dimensões, ergue-se uma figura de panejamentos esvoaçantes, que
segura, à cabeça, um cesto de flores e frutos. Os braços e parte do tecido surgem à frente das tarjas que limitam os
painéis, criando uma sensação de volume e de tridimensionalidade. Superiormente, uma grinalda de flores pende de
duas argolas. Trata-se de um desenho livre, com pouco contorno, que revela grande expressividade e dinamismo no que
diz respeito aos panejamentos. A pincelada é muito marcada ao nível dos volumes e das sombras e os cabelos muito
encaracolados, mas os panejamentos destacam-se pela mancha marcada com borrões de tinta em determinadas áreas.

Os painéis figurativos apresentam planos marcados pela diferenciação da tonalidade do azul, mais escura no primeiro
plano e cada vez mais ténue à medida que se afasta do observador. Toda a composição é marcada pelo contorno, e pela
claridade, com muitas áreas de branco. Percebe-se alguma pincelada manchada e riscada na caracterização dos volumes
e sombras e um desenho muito cuidado dos pormenores, principalmente panejamentos e corpos. Parece, no entanto
haver diferenças entre ambos, com a cena da aparição de Nossa Senhora do Pilar a São Tiago a denunciar um traço
mais grosso e expressivo, também ao nível das pinceladas paralelas dos volumes e sombras. Nas rochas a marcação é
feita na vertical, com pinceladas paralelas, mais ou menos uniformes.

Os painéis com representações de eremitas denotam um desenho suave e muito miniaturista ao nível das figurações
humanas.

As cercaduras dos painéis superiores estão muito próximas de Manuel dos Santos, mas as dos inferiores são idênticas a
outras do Mestre P.M.P., ainda que com variantes. Curiosamente, o cesto à cabeça nas figuras dos vãos das janelas
recorda exemplos de pinturas do Mestre P.M.P. em que a figura masculina é, precisamente, a das cercaduras dos painéis
inferiores. Poder-se-á pensar numa conjugação do trabalho de três pintores como Santos Simões havia intuído?

Os painéis de maiores dimensões relatam dois episódios da vida de São Tiago, a quem a igreja é dedicada, ignorando-se,
no entanto, a invocação a São Mateus. Os restantes representam um grupo de peregrinos, cenas pastoris ou de eremitas.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Festões de flores e frutos
pendentes de argolas e laços
- Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o jantar dos enfermos, Museu do Hospital 
Termal das Caldas da Rainha > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de 
argolas e laços
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Festões de flores e frutos pendentes de argolas
e laços

Encomenda
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Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0092
B-H-R-aa/+-0037
B-V-R-f-0035
B-V-R-f-0009

Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-mor
B-H-R-ea/+-0093
B-H-R-ea/+-0094
B-HV-R-ea/+-0078

Lisboa - Painel de azulejos com albarrada [MNAz, inv.169, 3391, 3392, 3393, 3394]

Bibliografia específica
- GORDALINA, Rosário, “Igreja Matriz do Sardoal / Igreja de São Tiago e São Mateus”, n.º IPA PT031417030002,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1990. URL: 
www.monumentos.pt, consultado em Julho de 2009.
- MECO, José, “A Azulejaria no Mosteiro de São Vicente de Fora”, Mosteiro de São Vicente de Fora Arte e História,
Lisboa, Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 2010, pp. 235-259.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, A Azulejaria do Palácio da Independência, em Lisboa, separata do Boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, III, série, n.º 87, 1º tomo, Lisboa, 1981 b).
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MONTEIRO, João Pedro, “Iconografia de São Tiago em Azulejos Setecentistas”, Azulejo, n.º 2, Lisboa, MNAz, 1992,
pp. 22-37.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “Some Lisbon Tiles in Estremoz”, The Journal of the American Portuguese Society, vol. IX, n.º 2,
New York, 1975, pp. 1-17.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “As «reservas cordiformes» na obra de Manuel dos Santos”, Callipole, n.º9,
Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 2001, pp.169-178.
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Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da Epístola
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Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor

Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.01 - Peregrinos a caminho de Santiago de Compostela [?]

01.03 - Aparição de Nossa Senhora do Pilar a São Tiago 

02.01 - Eremitas

02.03 - São Tiago combatendo os mouros, pormenor 02.05 - Figuras femininas com cestos de frutas
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Sassoeiros - Quinta das Encostas, capela [frontal de altar] [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Proveniência desconhecida. Aplicado nesta quinta, no frontal de altar, no século XX [MECO, 1991]

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Há uma gravura com este tema no MNAA, estampa n.º 5356, Caixa 14 referida por SIMÕES, 1979, p. 167 e estampa
XXXI, e MECO, 1991. O primeiro defende que foi esta a estampa utilizada pelos pintores de azulejo, nomeadamente
AOB. Este painel parece, no entanto, mais próximo da tela de Antuérpia, devendo ser subsidiária de uma gravura mais
complexa e diferente da existente no MNAA (MECO, 1991).

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Assunção da Virgem [01.02.03] - [01]
- Beja - Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres > Assunção da Virgem [11] - [01]
- Nazaré - Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, corredor de acesso à sacristia > Assunção da Virgem [01] - [01]
- Peniche - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios > Assunção da Virgem [01.05.03] - [01]

Encomenda

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 97; IDEM, 1991; IDEM, 1995-1999, p. 47]
António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 216]

Iconografia
00 Assunção da Virgem
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Sassoeiros - Quinta das Encostas, capela [frontal de altar] [NÃO VISITADA]

Bibliografia específica
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “Alguns modelos gráficos do azulejo barroco português – fontes italianas e flamengas”, comunicação
apreentada ao Encontro sobre História da Azulejaria em Portugal II, Lisboa, Fundação das Casas de Franteira e
Alorna, 21 e 22 de Junho de 1991, texto policopiado. 
- MECO, José, “Azulejaria de Cascais com temática ou utilização religiosa”, Um Olhar sobre Cascais através do seu
património, vol II Fontes documentais e arte sacra, Cascais, Associação Cultural de Cascais e Câmara Municipal de
Cascais, 1989, pp. 87-117.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
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Serpa - Igreja dos Terceiros de São Francisco [do Bom Pastor], sacristia

Datação

1720-1725
[SIMÕES, 1979, p. 423]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes, oficina

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1989, p. 80, em colaboração com Policarpo de Oliveira Bernardes; IDEM, 
1993, p. 225]

Século XV, segunda metade - O convento destinava-se a abrigar frades franciscanos do convento lisboeta de Xabregas
1502 - Reconstrução por D. Manuel

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 423, em colaboração com Policarpo de Oliveira Bernardes]
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Serpa - Igreja dos Terceiros de São Francisco [do Bom Pastor], sacristia

Iconografia
00
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
  02.07
  02.08
  02.09

03
  03.01
  03.02
  03.03

  03.04

Vida de São Francisco
Lado do Evangelho
Cristo aparece a São Francisco quando este está a rezar
São Francisco salvando as almas
São Luís de França
Aparição de Cristo e da Virgem a São Francisco e a São Domingos
São Francisco impede a queda de um mosteiro
Lado da Epístola
São Francisco distribui esmola
Morte de São Francisco
Cardeal
São Francisco beija os pés
São Francisco conversa com Cristo
Cartela com paisagem
Cartela com símbolo franciscano
Estigmatização de São Francisco
São Francisco abraça Cristo na cruz
NAZARENVS / REX / IVDAEORVM 
Parede fundeira
São Francisco deitado numa roseira
São Francisco deitado sobre as brasas a ser tentado por uma dama de «fontange»
Regra
Se estas coizas / guardares, eu uos / prometo a uida / eterna
Regra
Pobreza. / Obediencia. / Castidade.
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Serpa - Igreja dos Terceiros de São Francisco [do Bom Pastor], sacristia

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O que é hoje considerada a sacristia do antigo convento de São Francisco, em Serpa, deverá ter sido, originalmente, a
capela ou sala dos irmãos Terceiros Franciscanos. As paredes encontram-se integralmente revestidas por painéis de
azulejo que integram e contornam os elementos arquitectónicos. Logo à entrada, uma parede  de remate semicircular
parece denunciar a existência de uma capela ou de uma passagem.

Os azulejos, de remate rectilíneo, apresentam cenas da vida de São Francisco, numa iconografia complementada pelas
cenas marianas pintadas no tecto, mas das quais apenas é possível distinguir o medalhão central com a imagem de Nossa
Senhora da Conceição rodeada por emblemas das litanias. Numa outra cartela, a presença de Santa Margarida de
Cortona deixa adivinhar a representação de santos ligados à Ordem Terceira. 

As guarnições dos azulejos apresentam diferenças conforme a localização: as inferiores exibem, nos cantos, rosto de
palhaço inscrito em cartela. Nas barras, a espagnolette enquadrada por concha, ao centro,  é ladeada por enrolamentos
de acanto, por entre reservas de recticulado. Lateralmente, anjos sentados nos enrolamentos. As guarnições do registo
superior diferem apenas nas barras horizontais, com espagnolette ladeada por volutas, um leão ou cão que é preso por
um anjo com asas de libelinha. No vão de janela do lado da Epístola surgem elementos como pilastras decoradas por
duplas volutas com encordoamento central.

As diferenças observadas ao nível da pintura implicam que se considerem vários pintores a trabalhar neste conjunto. As
pinceladas surgem paralelas e muito marcadas, por vezes com contorno fino e rostos muito pictóricos. Mas, noutros
exemplos, a pintura é muito mais dura, com uma pincelada enérgica e forte, bastante marcada e rígida ao nível das
sombras e volumes [02.04, 02.08]. Os fundos são pincelados e escuros. Noutros painéis, o contorno é muito evidente
[02.01]. Já as arquitecturas são desenhadas com um traço firme e a perspectiva correcta [03.03]. A teatralidade dos 
gestos é comum a todo o conjunto, destacando-se São Francisco salvando as almas [01.02] pela expressividade.

Catalogação das guarnições
B-H-R-aa/+-0038

Lisboa - Edifício na Travessa do Arco da Graça [NÃO VISITADA]
B-V-R-aa/+-0010

Lisboa - Convento de Jesus, claustro
B-H-R-c/+-0026
B-H-R-c/+-0024
B-H-R-c/+-0025

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “António de Oliveira Bernardes”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 
1989, pp. 79-81.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel; PEREIRA, Ricardo, “Convento de Santo António / Convento de São Francisco”, n.º IPA 
PT040213050001, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1994/2000. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Serpa - Igreja dos Terceiros de São Francisco [do Bom Pastor], sacristia

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho

02 - Alçado do lado da Epístola

03 - Alçado da parede fundeira
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Serpa - Igreja dos Terceiros de São Francisco [do Bom Pastor], sacristia

Fotografias

01 - Lado do Evangelho
01.01 - Cristo aparece a São Francisco quando este está a rezar

01.02 - São Francisco salvando as almas 01.03 - São Luís de França

01.04 - Aparição de Cristo e da Virgem a São Francisco e a São
Domingos

02 - Lado da Epístola
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Serpa - Igreja dos Terceiros de São Francisco [do Bom Pastor], sacristia

Fotografias

02.02 - Morte de São Francisco, pormenor 02.05 - São Francisco conversa com Cristo

02.06 - Cartela com paisagem

03.01 - São Francisco deitado numa roseira

03.03 - Regra
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Setúbal - Capela de Nossa Senhora da Porta da Erva ou de Évora [NÃO 
VISITADA]

Datação

1720
[Datada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 10, oficina; IDEM, 1979, p. 381, escola]

1715, 16 de Fevereiro - Contrato com o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho para fazer o retábulo da Irmandade
de Nossa Senhora da Conceição da Porta da Erva (FERREIRA, vol. I, 2009, p. 429)

Iconografia
00 Vida da Virgem
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Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho

Datação

1714, c. de
[MECO, 1993, p. 227]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [02.07]
P.M.P.

Pintor Mestre P.M.P.

Século XVII ou antes - Era o Palácio dos Cabedos que cederam as instalações à Irmandade do Corpo Santo, uma 
importante congregação de navegantes, armadores e pescadores 
1714 - Intervenção de restauro na capela. Este ano encontra-se integrado na inscrição presente no muro exterior: Casa
da Capela do Corpo Santo Anno de 1714
1737 - Compromisso dos Navegantes e Pescadores da Vila de Setúbal, com sede na Capela do Corpo Santo. Ficam na
posse da capela até 1834
2000, 4 a 21 de Setembro - Campanha arqueológica que pôs a descoberto parte de uma sala seiscentista com piso em 
tijoleira, paredes revestidas a frescos e uma lareira. Sob esta divisão detectaram-se vários níveis de ocupação anteriores 
ao terramoto de 1531
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Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho

Iconografia
01
  01.01
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06

  02.07
  02.08
03
  03.01
  03.02
  03.03

  03.04
04
  04.01

  04.02
  04.03
  04.04
  04.05

  04.06
  04.07
  04.08
  04.09
  04.10
  04.11
  04.12
  04.13
  04.14
  04.15

Escadaria
Figura de convite e vasos e meninos
Antecâmara
Casal, mulher com vaso ou bilha à cabeça e homem com espingarda ao ombro
Caçador sentado segura espingarda e tem o cão deitado ao lado
Caçador sentado com espingarda
Casal, mulher com cesta de ovos num braço e homem com espingarda
Homem com corneta, lança e cão
Paisagem com lago e barcos, dois caçadores e um cão, casal nobre ambos com espingardas com
figura jovem e dois cães, fonte com pessoas a carregar vasos e bilhas
Caça ao veado, com cães, casal a cavalo e criado à frente. É a mulher quem leva a lança
Caça ao javali e caça ao cervo
Capela
Eremita a ler [tapado por caixa]
Eremita a rezar de joelhos perante cruz e caveira, paisagem com duas figuras
Eremitério com terreiro com cruz e vários eremitas, um deles a pescar. Dois em primeiro plano a 
ler. Pastor com vacas e cabras
Eremita sentado junto à cabana
Sala do Despacho
Figura a cavalo, dois nobres a conversar, uma fonte, e dois pares de nobres a conversar com 
figura ao longe a pescar
Nobre com capa
Dama nobre com flor
Nobre com chapéu debaixo do braço
Nobre e um criado, fonte num jardim, dois nobres no jardim, um casal em que o homem parece
dormir e a mulher rouba-lhe a espada, dança, outro nobre, paisagem, um burro carregado, fonte 
num jardim semicircular com vários nobres, pastor a dormir e outro a tocar
Dama a segurar um retrato
Menino com viola
Casal sentado integrado em paisagem
Menino a tocar pandeireta
Nobre com capa
Menino a tocar ..
Casal a puxar armadilhas para pássaros
Menino a tocar violino
Dama nobre a apontar
Dois nobres, um pavão, uma fonte num jardim, dama com vaso à cabeça, cavaleiro e pagem
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Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Na escadaria da Casa da Confraria do Corpo Santo, logo a seguir ao portão, surge uma figura de convite inscrita num
painel de moldura rectilínea, apenas marcada pela presença de um friso azul no bordo. A figura masculina, um porteiro,
encontra-se de pé, segurando com uma das mãos um chapéu e com a outra convidando a entrar com uma pequena vénia.
Enverga um traje sumptuoso mas sem atributos militares próprios da “grande nobreza”, e que se sabe ter sido utilizado
até à década de 1730 (ARRUDA, 1993, p. 35 e 38). Trata-se de um importante exemplo da utilização deste género de
iconografia no nosso país.

A pintura apresenta um contorno vincado e definição de volumes através de pincelada marcada. O rosto do porteiro
inscreve-se na tipologia habitual do Mestre P.M.P.. Já o restante revestimento da escadaria e do pátio inferior, com
albarradas e meninos com cestos de flores à cabeça pode inscrever-se num gosto habitualmente associado ao mestre,
mas a pintura apresenta diferenças significativas principalmente no que diz respeito à caracterização das figuras, ao
traço de contorno mais fino e aos contrastes de azul.

Na antecâmara, os painéis encontram-se aplicados em silhar com barras formadas por figuras femininas de vestes soltas,
sobre uma base, segurando, com os braços sobre a cabeça, um elemento vegetalista. Nas barras horizontais observam-se
enrolamentos de acanto com aves e, ao centro, dois anjos sentados apoiam-se numa cartela elíptica, interiormente lisa, e
coroada por concha. Os azulejos articulam-se com o tecto de caixotões rectangulares, decorado por flores e outros
elementos comuns às cercaduras azulejares. O quadro central, de formato octogonal, exibe a representação de um barco.

Os painéis, cujas dimensões se adaptam aos espaços disponíveis, representam cenas de caça ou com ela relacionadas. A
pintura apresenta um contorno grosso, bem definido, por vezes com aguada, e a pincelada é marcada acompanhando as
formas, ainda que se perceba, em determinados momentos, uma maior gestualidade [02.06]. Na paisagem fundeira
também é visível o contorno das montanhas e do casario [02.07]. Os tecidos são muito bem caracterizados. Por sua vez,
a escala nem sempre é a mais correcta, observando-se grandes desproporções entre as figuras [02.06]. As mais
miniaturistas são apenas apontadas com um traço de contorno sublinhado por aguada. A arquitectura, de traço correcto,
denota alguns problemas de perspectiva.

A capela, integralmente revestida com talha dourada integrando relicários de busto e anjos não dourados, apresenta
silhar mais baixo, com barras de enrolamentos de acanto e espagnolette nos cantos, sobre rodapé a imitar embutidos
marmóreos. No vão da porta observam-se anjos com festões de flores e frutos pendentes. A pintura destes painéis revela
características distintas em relação aos painéis da antecâmara, pois o traço é mais diluído na mancha enérgica que define
as modelações, nem sempre homogénea mas muito marcada.

Por fim, na Sala do Despacho os painéis exibem barras verticais com figuras masculinas desnudas assentes sobre ave e
exibindo cesto de flores sobre a cabeça. Nas barras horizontais surgem enrolamentos de acanto que convergem, ao
centro, em sereias que enquadram um rosto alado. Nos vãos das janelas surgem ainda outros azulejos com cenas do
quotidiano ou com meninos a tocar instrumentos musicais.

Na caracterização dos temas do quotidiano celebrados nestes painéis o pintor recorreu a um grande pormenor muito
evidente no desenho dos canteiros ou das roupas das figuras ou das fontes. O traço de contorno é forte, mas o desenho,
mais reduzido, parece simplificar-se.  A pincelada é marcada. Aproxima-se mais do Mestre P.M.P. nas figuras dos
painéis de dimensão mais reduzida mas nos quais as figuras são maiores. Face às diferenças entre figuras é possível
equacionar que tenha recebido a colaboração de um outro pintor.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0009

Carnaxide - Igreja de São Romão, capela-mor e corredor entre sacristia e capela-mor

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346] > Dança
[04.05]
- Lisboa - Igreja de Marvila, nave > A fonte do painel 6 da antecâmara é muito parecida com a da nave da Igreja de
Marvila.
- Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões > Dança [03] - [04.05]; caça [04] - [02.07]

Encomenda
Irmandade do Corpo Santo
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Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho

B-H-R-ea/+-0052
Lisboa - Convento das Trinas do Rato, painel no muro do pátio

B-V-R-f-0036
Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346]

B-H-R-aa/+-0039
B-HV-R-ea/+-0095
R-0067

Bibliografia específica
- ARRUDA, Luísa de Orey Capucho,  Azulejaria barroca portuguesa: figuras de convite, Lisboa, Inapa, 1993 .
- ARRUDA, Luísa de Orey Capucho, Figuras de convite na azulejaria portuguesa do século XVIII, Dissertação de 
mestrado em História de Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
Lisboa, 1989.
- ARRUDA, Luísa, “Figuras de Convite em Portugal e no Brasil”, Oceanos, n.º 36/37, Lisboa, CNCDP, 1998/1999, p.
126-154.
- BELO, Albertina, “Casa do Corpo Santo”, n.º IPA PT031512020049, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1995. URL: www.monumentos.pt, consultado em Março de 
2009.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal , 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986]. 
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho

Fotografias

01 - Escadaria 02.07 - Caça ao veado

02.08 - Caça ao javali e caça ao cervo
03.02 - Eremita a rezar de joelhos perante cruz e caveira

04.05 - Nobre e um criado, fonte num jardim [zona lateral 
esquerda da composição]

04.13 - Menino a tocar violino
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Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho

Fontes gráficas

Monseig.r le Duc de Bourgogne rendant visite à madame la
Princesse de Savoye à sa toillette   [Bibliothèque nacionale de
France]

01.01 - Figura de convite [porteiro]
Gravura de Nicolas Arnoult [cedida por Ana Paula Correia]

Gravura n.º 1163 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

04.01 - Fonte
Gravura de Jean Lepautre

1184



Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho

Fontes gráficas

A Paris chez N. Bonnart rue S.t Jacques. Cabinet des Estampes. 
Paris. [British Museum] 

04.05 - Dança
Gravura de Nicolas Bonnart [cedida por Ana Paula Correia]

Gravura n.º 1161 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

04.05 - Fonte
Gravura de Jean Lepautre
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Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho

Fontes gráficas

Gravura n.º 1166 [PRÉAUD, vol. 12, 1999]

04.15 - Fonte
Gravura de Jean Lepautre
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Setúbal - Igreja de São João Baptista [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FERREIRA, Sílvia, A Talha Barroca de Lisboa ( 1670 - 1720). Os Artistas e as Obras, tese de Doutoramento em Arte,
Património e Restauro apresentada à Universidade de Lisboa, 2009.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 228]

1683, 5 de Junho - Contrato com o entalhador José Antunes para a realização da obra do retábulo-mor da igreja
(FERREIRA, vol. I, 2009, p. 423)

Iconografia
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Setúbal - Igreja do Bonfim, capela-mor

Datação

1698
[SIMÕES, 1979, p. 383]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída [maior participação]
Pintor António de Oliveira Bernardes

António de Oliveira Bernardes [MECO, 1993, p. 224; IDEM, 1995-1999, p. 54, cercaduras de pintor ingénuo não 
identificado]

1700, c. de
[SERRÃO; MECO, 2007, p. 145]
1720, c. de
[SERRÃO, 2007, p. 70]

Antes de 1669 (esta é a data do testamento)  - Capela fundada pelo Padre Diogo Mendes e dedicada ao Anjo da Guarda.
Foi sepultado no templo conforme pedra sepulcral que se mantém (CARREIRA, 1993, p. 221; QUINTAS, 1993, p. 67).
De acordo com o testamento, em que estabelece que queria ser sepultado na capela se esta já estivesse concluída, refere
1680 - Via-sacra formada por cruzeiros de mármore, instituída por Frei António das Chagas, que se desenvolvia desde a
Igreja de Jesus. Foi reconstruída em 1728 (QUINTAS, 1993, p. 67)
17 de Dezembro de 1689 - D. Pedro II autorizou os hortelãos de Setúbal a constituírem uma irmandade na Ermida
(CARREIRA, 1993)
1697 - Data do compromisso apenas assinado em 1 de Abril de 1751 (CARREIRA, 1993)
1698 - ESTAS OBRAS SE FIZERÃO / E SE VAO FAZENDO COM AS E- / SMOLAS, DOS FIEIS CRISTA / OS COM... 
ESARÃO A FAZER SE / NO ANNO DE 1698 (transcrição de SIMÕES, 1979, p. 383)
Antes de 1711 - Orago passou a ser Senhor do Bonfim, talvez por causa da imagem de Cristo crucificado (CARREIRA, 
1993, p. 221)
1711 - D. João V veio cumprir promessa
1745 - Capitão-de-Mar-e-Guerra – Teodózio Rodrigues de Faria levou uma imagem semelhante para o Brasil gerando
um culto de grande dimensão no Brasil
1883 - Restauro do tecto da nave (SIMÕES, 1979, p. 383)

António de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2007, p. 70]
Manuel de Oliveira Bernardes  [SERRÃO, 2007, p. 70; SERRÃO; MECO, 2007, p. 145, guarnições]

Iconografia
01 Lado do Evagelho
  01.01 Eremitas
02 Lado da Epístola
  02.01 Eremitas
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Setúbal - Igreja do Bonfim, capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
De acordo com Vítor Serrão (2007, p. 70), trabalhou neste espaço a mesma equipa de Beja, com excepção do autor do
revestimento azulejar, que terá sido outro pintor que não Gabriel del Barco. Os dois painéis apresentam barra de
enrolamentos de acanto onde se apoiam e sentam meninos e anjos. Nas barras horizontais estes seguram as cartelas
centrais com máscara superior e vieira inferior, sendo ladeados por aves que seguram no bico festões. Nos cantos
inferiores, o mesmo menino, mas numa escala superior, tem um joelho por terra e as mãos sobre a cabeça, ligando-se
aos enrolamentos de acanto. Na zona superior está sentado, segurando uma ave. No exterior e interior uma moldura
rectilínea decorada por motivos vegetalistas com pequenas flores nos cantos. Esta barra assenta sobre volutas em
perspectiva das quais se projectam festões que se sobrepóem a molduras rectangulares que acompanham o painel. A 
pintura destas barras é muito ingénua, principalmente ao nível das figurações, com um traço de contorno muito vincado,
fundos muito escuros com pinceladas muito esborratadas.

Os painéis representam duas cenas de eremitas a meditar, em cenários naturais e com o deverá corresponder ao
eremitério ao fundo. As rochas e as árvores denunciam uma pincelada forte e enérgica, muito marcada e que respeita as
formas, embora nem sempre seja homogénea. As figuras aparentam grande liberdade pictórica, apenas manchadas ou
definidas de forma sumária através de pinceladas soltas.

Tal como na Igreja de Nossa Senhora da Saúde, em Lisboa, também aqui as barras parecem estar desadequadas em
relação à figuração.

Catalogação das guarnições
B-V-R-ea/+-0023

Lisboa - Igreja de Nossa Senhora da Saúde
B-H-R-aa/+-0006

Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- BELO, Albertina, “Capela do Senhor do Bonfim”, n.º IPA PT031512030050, Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1995. URL: www.monumentos.pt, consultado em 
Março de 2009.
- BENTO, António Manuel Carreira da Cunha, Monografia da Freguesia de S. Julião, Lisboa 1993.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- QUINTAS, Maria da Conceição, Monografia da Freguesia de S. Julião, Lisboa 1993 
- SERRÃO, Vítor , A Capela Dourada de Santarém – Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de S.
Francisco, Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2008.
- SERRÃO, Vitor, “As Campanhas Artísticas da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1672-1698), A Igreja de Nossa
Senhora dos Prazeres em Beja – Arte e História de Um espaço barroco (1672-1698), Lisboa, Aletheia Editores, 2007,
pp. 27-95.
- SERRÃO, Vítor; MECO, José, Palmela Histórico-Artística  - um inventário do património artístico concelhio,
Lisboa/Palmela, Edições Colibri/Câmara Municipal de Palmela, 2007.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242.
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Setúbal - Igreja do Bonfim, capela-mor

Fotografias

01.01 - Eremitas
01.01 - Eremitas, pormenor

02.01 - Eremitas
02.01 - Eremitas, pormenor
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Setúbal - Igreja do Bonfim, nave

Datação

1720
[SIMÕES, 1979, p. 383]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228]

 - Pinturas da nave em cuja campanha se retiraram azulejos superiores

Antes de 1669 - Capela fundada pelo Padre Diogo Mendes e dedicada ao Anjo da Guarda. Foi sepultado no templo
conforme pedra sepulcral que se mantém (CARREIRA, 1993, p. 221; QUINTAS, 1993, p. 67). De acordo com o 
testamento, em que estabelece que queria ser sepultado na capela se esta já estivesse concluída, refere que ajustou a obra
1680 - Via-sacra formada por cruzeiros de mármore, instituída por Frei António das Chagas, que se desenvolvia desde a 
Igreja de Jesus. Foi reconstruída em 1728 (QUINTAS, 1993, p. 67)
1689, 17 de Dezembro - D. Pedro II autorizou os hortelãos de Setúbal a constituírem uma irmandade na Ermida 
(CARREIRA, 1993)
1698 - ESTAS OBRAS SE FIZERÃO / E SE VAO FAZENDO COM AS E- / SMOLAS, DOS FIEIS CRISTA / OS COM... 
ESARÃO A FAZER SE / NO ANNO DE 1698 (transcrição de SIMÕES, 1979, p. 383)
1711 - D. João V veio cumprir promessa
Antes de 1711 - Orago passou a ser Senhor do Bonfim, talvez por causa da imagem de Cristo crucificado (CARREIRA,
1993, p. 221)
1745 - Capitão-de-Mar-e-Guerra – Teodózio Rodrigues de Faria levou uma imagem semelhante para o Brasil gerando
um culto de grande dimensão no Brasil
1883 - Restauro do tecto da nave (SIMÕES, 1979, p. 383)

 - Tecto da nave com símbolos ou motivos da Paixão
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Setúbal - Igreja do Bonfim, nave

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
  01.06
  01.07
  01.08
  01.09
  01.10

  01.11
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
  02.07
  02.08
  02.09
  02.10
03
  03.01
  03.02
  03.03
  03.04
  03.05
  03.06

Lado do Evangelho
Entrada de Cristo em Jerusalém
Entrega das duas Pedras da Lei [Decálogo] a Moisés
Jesus exorciza demónios e ao fundo jovem com corneta tem porcos e outros animais à frente
Torre de Babel
Jesus e a Samaritana em Sicar junto ao poço de Jacob [painel recente]
Rei num carro puxado por dois cavalos seguido de multidão
Bodas de Canaã
Rei na varanda do palácio
Jesus expulso de Nazaré
Rei David a tocar harpa e um anjo com uma coroa de louros/espinhos, espada e um ramo de 
oliveira
Cura de endemoninhado
Lado da Epístola
Cartela:  Arca de Noé [o dilúvio]
Jesus cura paralítico em Betesda
Cartela: sonho de Jacob
Jesus em casa de Zaqueu
Cartela: Abraão posto à prova [o sacrifício de Isaac]
[1ª] Multiplicação dos pães
Caim e Abel [fratricídio]
Mulher enxuga com os cabelos os pés de Jesus | Ceia em casa de Simão
Adão e Eva [trabalho penitente]
Pedro caminha sobre as águas
Coro
A Transfiguração de Jesus
Parte extrema esquerda de quadro destruído, com homem atrás de uma coluna
Ceia com o cobrador de impostos? Última Ceia
Paisagem com figuras
Cristo aponta a três figuras de joelhos
Cristo com auréola raiada entre Moisés e outras figuras
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Setúbal - Igreja do Bonfim, nave

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A nave da Igreja do Bonfim de Setúbal apresenta um revestimento azulejar composto por rodapé de anjos, sereias e
leões, sobre simulação de estrutura arquitectónica e painéis de azulejo com temas da Vida de Cristo que se
complementam através das cartelas inferiores, maioritariamente representado episódios do Antigo Testamento. O
revestimento cerâmico da nave era, todavia, bem mais vasto e extenso do que aquele que hoje se conhece, pois muitos 
dos painéis foram apeados aquando da colocação das telas com moldura de talha dourada e branca, já de gosto mais
avançado na centúria de Setecentos. No coro alto são parcialmente visíveis as áreas remanescentes desses painéis,
guardando-se outros azulejos que corresponderiam a um outro painel. A este propósito refira-se que, nas reservas do 
Museu Nacional do Azulejo, foi descoberto recentemente um painel retratando a Cura do Cego, que se pensa poder ser
originário deste conjunto.

O programa iconográfico que lhe deu origem é hoje de difícil compreensão, pois faltam muitos quadros cerâmicos.
Todavia, a crer na possibilidade enunciada do painel do MNAz ser oriundo desta igreja, e observando que uma das telas
mais recentes representa, precisamente, a Cura do Cego, podemos equacionar a possibilidade das pinturas a óleo terem
respeitado o programa azulejar anterior. Este articulava-se, certamente, com o tecto pintado em caixotões, com
enrolamentos de acanto, anjos e figuras diversas enquadrando cartelas com símbolos cristológicos.

Regressando aos azulejos, as barras que envolvem os painéis revelam grande dinamismo, sendo preenchidas por 
enrolamentos de acanto por entre os quais se observam anjos, leões rampantes, sereias, mascarões... A pintura é mais
linear e menos erudita em relação aos painéis figurativos, e a aguada é mais clara. Mas em muitos casos, os rostos não
são dissonantes da restante pintura e das características de Mestre PMP.

Quanto aos painéis, as figuras são desenhadas com traços grossos, bem definidos mas reduzidos ao essencial, situação
que se extrema nos grupos de figuras ou nas mais longíquas. A modelação e os volumes são acentuados por recurso a
aguada ou mesmo através de pinceladas paralelas mas com as mesmas características de traço das figurações. Nas áreas
mais densas, a pincelada é bem marcada e nem sempre homogénea, chegando mesmo a apresentar manchas de tinta.
Contrasta vivamente com este sintetismo o cuidado e pormenor colocados na caracterização dos tecidos ou dos objectos
sumptuários, caso de jarros, frascos, cadeiras, etc. No caso das cartelas inferiores figurativas, as representações são 
apenas apontamentos de enorme expressividade.

NOTA: agradecemos ao Senhor Padre Rui Rosmaninho a cedência das suas investigações sobre a igreja, tendo-nos 
baseado nos seus trabalhos para a identificação das cenas representadas nos painéis de azulejo.

Catalogação das guarnições
R-0068
B-H-R-ea/+-0096
B-HV-R-ea/+-0097
B-V-R-aa/+-0024

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- BELO, Albertina, “Capela do Senhor do Bonfim”, n.º IPA PT031512030050, Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1995. URL: www.monumentos.pt, consultado em 
Março de 2009.
- BENTO, António Manuel Carreira da Cunha, Monografia da Freguesia de S. Julião, Lisboa 1993.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- QUINTAS, Maria da Conceição, Monografia da Freguesia de S. Julião, Lisboa 1993 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “A presença de António de Oliveira Bernardes na azulejaria de Estremoz”, 
Callipole, n.º 7/8, Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 1999/2000, pp. 223-242.
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Setúbal - Igreja do Bonfim, nave

Esquema de plantas ou alçados

01, 02 e 03 - Planta da nave
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Setúbal - Igreja do Bonfim, nave

Fotografias

00 - Perspectiva geral da nave da igreja 01.11 - Cura de endemoninhado

02.01 e 02.02 -  Cartela:  Arca de Noé [o dilúvio] e Jesus cura
paralítico em Betesda

02.04 - Jesus em casa de Zaqueu ি, pormenor

02.07 - Caim e Abel 02.10 - Pedro caminha sobre as águas
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Setúbal - Igreja do Bonfim, nave

Fotografias

03.02 - Parte extrema esquerda de quadro destruído, com homem 
atrás de uma coluna

03.05 - Cristo aponta a três figuras de joelhos
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Silva Escura, Maia - Igreja de Santa Maria

Datação

1720-1725
[SIMÕES, 1979, p. 108]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Este conjunto azulejar foi objecto de uma intervenção de restauro, assinada e datada num dos painéis do arco triunfal do
lado da Epístola: “Mandou restaurar os azulejos desta Capela: P.e Luis Gonzaga Freire da Cruz Queirós - Restaurou: F. 
Gonçalves - Rua Gil Eanes - 31 V. N. Gaia / 1997”. A opção da intervenção de Fernando Oliveira Gonçalves foi retirar
os azulejos originais, substituindo-os por novos, pintados à mão mas industriais. Pelo que foi possível apurar, não
subsistem imagens do que era a capela-mor antes do restauro e foram em vão todas as tentativas para encontrar este
restaurador, tendo-nos sido referido, embora sem grande certeza, que já teria falecido.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
É quase impossível caracterizar a pintura deste revestimento devido à intervenção de restauro ocorrida em 1997,
responsável pela substituição quase integral dos azulejos originais por outros então executados. Todavia, e analisando os
poucos exemplares do século XVIII que se conservam (o painel da Apresentação no Templo  e o da Adoração dos
Magos e dos Pastores são os mais completos), é possível perceber uma pintura de pinceladas fortes, paralelas e que 
acompanham os volumes, a par de algum contorno nos panejamentos, muito dinâmicos. Os rostos são desenhados com
grande pormenor. As árvores exibem folhas muito pinceladas.

Atribuída
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 108]

Século XVII-XVIII - Construção
1942 - Montagem do revestimento do arco triunfal (SIMÕES, 1979, p. 108)
1997 - Substituição do coro-alto e intervenção de restauro nos painéis de azulejo por Fernando Oliveira Gonçalves, 
conforme assinatura no arco triunfal do lado da Epístola

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Visitação
  01.02 Apresentação da Virgem no Templo
  01.03 Assunção da Virgem
02 Lado da Epístola
  02.01 Descanso durante a Fuga para o Egipto
  02.02 Adoração dos Magos
  02.03 Adoração dos Pastores
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Silva Escura, Maia - Igreja de Santa Maria

O rosto da Virgem a que Santos Simões se refere como tendo beneficiado de uma intervenção directa da mão de
António de Oliveira Bernardes desapareceu por completo no painel da Fuga para o Egipto (SIMÕES, 1979, p. 108).
Apenas subsiste o rosto do Menino, muito desenhado e com pinceladas paralelas pouco habituais em António de
Oliveira Bernardes. As colunas salomónicas do arco triunfal a que o mesmo autor se referia foram também substituídas
por novas, pelo que as marcas mais características da pintura, e que poderiam ajudar na sua atribuição, encontram-se
totalmente eliminadas. 

O eventual respeito pelo desenho original apenas permite perceber que as guarnições se desenvolviam em enrolamentos
de acantos, dividindo os painéis. Inferior e superioriormente encontra-se três fiadas de três azulejos com litanias da 
Virgem, mas já característicos da Grande Produção e colocados numa época mais tardia.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0097

Setúbal - Igreja do Bonfim, nave

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Silva Escura, Maia - Igreja de Santa Maria

Esquema de plantas ou alçados

01 - Alçado do lado do Evangelho 02 - Alçado do lado da EpístoLA
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Silva Escura, Maia - Igreja de Santa Maria

Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01.02 - Apresentação da Virgem no Templo

01.02 - Apresentação da Virgem no Templo, pormenor 02 - Lado da Epístola

02.01 - Descanso durante a Fuga para o Egipto, pormenor do
rosto da Virgem (novo) e do Menino (original)

02.02 - Adoração dos Magos
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Sintra - Capela da Peninha

Datação

1711
[Datada em cartela sobre a porta principal]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Note-se que Santos Simões ainda descreve as barras dos azulejos inferiores como de “folhagem contorcida” (SIMÕES,
1979, p. 321).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Desconhecido

António de Oliveira Bernardes [CARVALHO, 1960-62]

Século XVII, final - Construção da capela
1690 - Data nos embutidos marmóreos da capela-mor atribuídos por Ayres de Carvalho a João Antunes
Século XVIII, início - Ampliação da primitiva capela com a construção da nave

António de Oliveira Bernardes [CORREIA, 1956, painéis superiores]
António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, oficina]
António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 35, p. 321 apenas os painéis superiores, e mais nas barras pois
admite não reconhecer o estilo do mestre, apesar de intuir a possível intervenção deste]
Manuel dos Santos [MECO, 1979, p. 117, nota 58; IDEM, 1989 [1985], p. 49; IDEM, 1989, p. 437; IDEM, 1993, p.
221; IDEM, 2009, p. 128, painéis principais; IDEM, 2010, p. 241, painéis superiores da nave]
Manuel dos Santos [SERRÃO, 2003, p. 212 e 221, abóbada e silhar]
Mestre P.M.P. [MECO, 1980, p. 137; IDEM, 1989 [9183], p. 51; IDEM, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 221 e 227, 
painéis inferiores e abóbada] 
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Sintra - Capela da Peninha

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03
    01.01.04
    01.01.05
    01.01.06
    01.01.07
    01.01.08
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
    01.02.04
    01.02.05
    01.02.06
    01.02.07
    01.02.08
02
  02.01
    02.01.01
    02.01.02
    02.01.03
    02.01.04
    02.01.05
    02.01.06
  02.02
    02.02.01
    02.02.02
    02.02.03
    02.02.04
    02.02.05
03
  03.01
    03.01.01
    03.01.02
    03.01.03
    03.01.04
    03.01.05
  03.02
    03.02.01
    03.02.02
    03.02.03
    03.02.04
    03.02.05
  03.03
    03.03.01

Registo inferior
Lado do Evangelho
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Lado da Epístola
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Cântico dos Cânticos
Registo intermédio
Lado do Evangelho
São Pedro
Nascimento da Virgem
Apresentação da Virgem no Templo
Anunciação
Adoração dos Pastores
Adoração dos Pastores
Lado da Epístola
Santo
Jesus na oficina de São José
Descanso durante a Fuga para o Egipto
Fuga para o Egipto
Adoração dos Magos
Abóbada
Fiada do lado do Evangelho
Santa Ana ensinando a Virgem a ler
Jesus entre os Doutores
Nossa Senhora da Conceição [?]
São João Baptista
Visitação
Fiada central
Coroação de Nossa Senhora
Assunção de Nossa Senhora
Enterro de Nossa Senhora [?]
Morte de Nossa Senhora
São João [?]
Fiada do lado da Epístola
Prenúncio da Paixão [?]
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Sintra - Capela da Peninha

    03.03.02
    03.03.03
    03.03.04
    03.03.05
04
  04.01

Casamento da Virgem
Santa Ana e São Joaquim com Nossa Senhora
Sagrada família com Santa isabel e São João Baptista
Descanso durante a Fuga para o Egipto
Parede fundeira
Pentecostes
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Sintra - Capela da Peninha

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar da capela da Peninha engloba dois registos na nave, o primeiro com molduras de cantaria e
reproduzindo episódios do Cântico dos Cânticos  e o segundo com cenas da  Vida da Virgem envoltas por barras de
enrolamentos de acanto onde se sentam e entrelaçam anjos, exibindo, nos cantos e ao centro das barras horizontais,
cartelas inscrevendo símbolos da Virgem relacionados com as litanias. A ladear o portal principal, dois santos. A
abóbada é igualmente revestida por painéis de azulejo que se estruturam em três fiadas longitudinais, e cinco
perpendiculares, que respeitam a estrutura dos quadros do segundo registo. Aí figuram, novamente, cenas da Vida da
Virgem.

É notória a diferença de tratamento entre os três registos. No primeiro, as composições são muito sumárias, restringindo-
se ao essencial. O recurso ao contorno é evidente, com uma pincelada marcada a definir os volumes e os rostos rígidos
mas muito desenhados. Trata-se de um conjunto coerente entre si, com ligações aos painéis da abóbada, principalmente
ao nível dos rostos, com tendências ovais ou muito redondas.

Já os diferentes episódios da vida da Virgem, no segundo registo, pautam-se por uma interligação iconográfica com as
barras e a pintura, apesar de recorrer ao contorno mais fino, apresenta aguadas e é muito pingada. O dinamismo das
pinceladas e estes pontos manchados imprimem ao conjunto uma agitação tal que, por vezes, se torna difícil distinguir
pormenores. O efeito não deixa de recordar algumas características do impressionismo. Os azuis também diferem, pois
este conjunto é menos coerente do que o anterior, e se a expressividade de alguns rostos e mãos são por demais
evidente, casos há em que esta caracterização surge muito deficiente.

Por fim, na abóbada, observa-se um misto de recurso ao contorno com fundos de pinceladas muito dinâmicas e, como já
referimos, os rostos recordam a maneira de pintar dos painéis do Cântico dos Cânticos.

O programa iconográfico estrutura-se, naturalmente, em torno de Nossa Senhora, oferecendo particular incidência em
episódios da Fuga para o Egipto e outros relacionados com São João Baptista, ainda menino ou já adulto. Todavia, se 
no registo intermédio a organização dos painéis no espaço é cronológica, começando do lado do Evangelho e
terminando do lado oposto, depois de circundar a nave, na abóbada apenas a fiada central parece ter um fio condutor,
terminando com a Coroação de Nossa Senhora. Poderá esta aparente desarticulação significar que os programas foram
concebidos por pintores ou oficinas diferentes em épocas distintas?

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0098
B-V-R-ea/+-0026
B-HV-R-ea/+-0021

Braga - Sé, Capela de São Pedro de Rates

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CARVALHO, Ayres de, D. João V e a arte do seu tempo, Lisboa, 1962.
- CORREIA, Vergílio, Azulejos, Coimbra, 1956.
- MECO, José, “A Azulejaria no Mosteiro de São Vicente de Fora”, Mosteiro de São Vicente de Fora Arte e História,
Lisboa, Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, 2010, pp. 235-259.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Azulejos de Gabriel del Barco na regiäo de Lisboa: período inicial, até cerca de 1691 - pintura de 
tectos”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, Lisboa, 1979 a), pp. 69-124.
- MECO, José, “Manuel dos Santos”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 437
-438.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364. 
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa , 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
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Sintra - Capela da Peninha

- NOÉ, Paula; CORREIA, Paula; RODRIGUES, Helena, act., “Santuário da Peninha / Capela de Nossa Senhora da
Penha e dependências”, n.º IPA PT031111050032, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário 
do Património Arquitectónico [IPA], 1991/1994/2006. URL: www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “Alguns azulejos de Évora”, A Cidade de Évora, vol. 2, n.º 5-10, 1945, pp.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Sintra - Capela da Peninha

Esquema de plantas ou alçados

01 e 02 - Alçado do lado da Epístola 01 e 02 - Alçado do lado do Evangelho

03 - Tecto 04 - Parede fundeira
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Sintra - Capela da Peninha

Fotografias

00 - Vista geral 01 - Perspectiva do lado do Evangelho

01.01.03 - Cântico dos Cânticos 02.01.05 - Adoração dos Pastores

02.02.03 - Descanso durante a Fuga para o Egipto 03.03.04 - Sagrada família com Santa isabel e São João Baptista
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Sintra - Capela da Peninha

Fontes gráficas

The Illustrated Bartsch, Vol. 47  [ARTstor]

02.01.02 - Nascimento da Virgem
Gravura de Carlo Maratti

Fine Arts Museums of San Francisco [ARTstor]

03.02.02 - Assunção de Nossa Senhora
Gravura de Carlo Maratti
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Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 323]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989 [1985], p. 52;; IDEM, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 228; IDEM, 2009, p. 130]

1683-1706 - Renovação das pinturas da Sala dos Brasões, no reinado de D. Pedro II

1386 - Instituição como Paço Real por D. João I e edificação da área mais antiga
Reinado de D. Manuel I - Construção dos corpos tardo-góticos

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 323]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1974, p. 47, nota 40]

Iconografia
01 Caça ao veado

Sátiro e figura masculina  |  paisagem com bois
Sobre portas figuras deitadas com atributos a enquadrar cartela lisa – coroa de louros e palma
Vãos com figuras diferenciadas a suportar elementos arquitectónicos em perspectiva

02 Painel de cercaduras separadas mas que têm continuidade na simetria
03 Dança  |  Ao fundo há uma caçada ao veado

Figuras masculinas  |  ??
Sobre portas figuras sentadas/ajoelhadas a enquadrar cartela lisa

04 Caça ao urso
Sátiro e figura masculina   |  paisagem
Sobre portas figuras sentadas com atributos a enquadrar cartela lisa – coroa de louros e palma

05 Caça ao veado
Figuras masculinas  |  ??
Sobre portas figuras sentadas/ajoelhadas a enquadrar cartela lisa

06 Caça ao veado
Figuras masculinas  |  paisagem com fonte

07 Chegada ao palácio
Figuras masculinas  |  paisagem com casal de nobres a passear
Sobre portas figuras sentadas com atributos a enquadrar cartela lisa – flores e...

08 Caçada com homens a cavalo e um palácio ao fundo
Sobre portas figuras deitadas com atributos a enquadrar cartela lisa – coroa de louros e palma
Figuras masculinas  |  paisagem com casal de nobres a passear

09 Porta de entrada com figuras deitadas com atributos a enquadrar cartela lisa. Nos vãos anjos.
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Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A Sala do Brasões destaca-se pela cúpula de grandes dimensões ao centro da qual se observa o brasão de armas de D.
Manuel I, seguida dos oito brasões dos infantes seus filhos e, depois, dos setenta e dois escudos de armas das famílias
nobres portuguesas. Os painéis de azulejo, aplicados no século XVIII e com intervenções de restauro posteriores,
glorificam, num mesmo sentido iconográfico, o universo da nobreza, com as suas cenas galantes e de caçadas.

O revestimento azulejar cobre integralmente os panos murários até ao arranque da cúpula, envolvendo os vãos que aí se
abrem. Os painéis, delimitados por guarnição de barra com enrolamentos de acanto por entre os quais surgem anjos e 
figuras femininas, assentam sobre base com pilastras sustentadas por figura masculina dobrada (centauros), de onde 
partem festões que se ligam à cartela central, enquadrada por anjos. Aí representam-se outras cenas figurativas de cariz
miniatural. Sobre os vãos, os anjos e as cartelas dispõem-se conforme o espaço disponível e, nos intradorsos dos arcos,
surge nova simulação de estrutura arquitectónica sustentada por figuras masculinas de pé. Curiosamente, e ao contrário
do que é habitual, os painéis dos cantos encontram-se “dobrados”, numa solução que não teve em consideração os
limites do espaço a revestir mas sim a dimensão das cenas figurativas a representar.

O desenho e a pintura dos painéis figurativos e das guarnições são muito distintos entre si, com estas últimas a
manifestar um desenho de contorno muito forte, em azuis suaves e pouco preenchidos. Já nas bases, onde a pintura volta
a aproximar-se das áreas figurativas, as molduras pautam-se por um azul forte e desenho muito seguro, com pormenores
apenas apontados, em mancha, observando-se, ainda, a sobreposição de pinceladas nas zonas mais escuras, com marcas
de tinta no final.

As áreas figurativas caracterizam-se pelo recurso ao contorno, por vezes diluído nas pinceladas em mancha, por
panejamentos cuidados mas com marcação de pregas muito dura e por fundos com pinceladas quase impressionistas. As
árvores são desenhadas e esponjadas mas o branco de muitas delas é obtido através da raspagem do vidrado (esgrafito).
As arquitecturas denunciam um desenho e um contorno rígido, como se o pintor tivesse utilizado régua e esquadro, mas
com traço seguro. De uma maneira geral o azul é muito forte, quase sem brancos, situação particularmente visível no
painel 03. Quanto aos rostos inscrevem-se na tipologia habitual do Mestre P.M.P.

Note-se a semelhança entre o painel 03 com outro existente no Casa do Corpo Santo, em Setúbal e outro ainda no
MNAz, pois as representações parecem passos ou momentos diferentes da mesma dança, como se a roda continuasse e 
tivesse apanhado os bailarinos noutro local. Infelizmente, não foi ainda possível localizar as gravuras que inspiraram
estes painéis, mas não deixa de ser interessante chamar a atenção para as diferenças entre as caçadas de primeiro plano,
com grande pormenor de caracterização, e o desenho sumários do planos secundários, como se o artista não tivesse
informação suficiente para desenhar animais e pessoas de forma mais cuidada. Nos casos em que se conhecem painéis 
iguais, como os que revestem a escadaria secundária do Hospital de São José, em Lisboa, percebe-se que o vestuário foi
bem mais trabalhado em Sintra, mas a consistência dos painéis continua a revelar elementos estranhos, caso dos cães
cortados a meio do painel 08, que pelo painel de São José se sabe que perseguiam um veado.

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0001

Alcácer do Sal - Igreja de São Tiago, nave
B-V-R-f-0034

Porto - Sé, casa do Cabido
B-V-R-f-0037
R-0069

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Conjunto de painéis de azulejo [MNAz, inv. 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346] > Dança [03]
- Lisboa, Hospital de São José, escadaria secundária > Caça ao veado [08] - [42]; homens a correr [chegada ao palácio] 
[10] - [07]
- Setúbal - Casa do Corpo Santo, antecâmara, capela e sala do despacho > Dança [04.05] - [03]; Caça [02.07] - [04]

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
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Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões

- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NOÉ, Paula; VALE, Teresa; GOMES, Carlos; OLIVEIRA, Lina; MENDONÇA, Isabel, “Palácio Nacional de Sintra /
Palácio da Vila”, n.º IPA PT031111110006, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do 
Património Arquitectónico [IPA], 1990/1995/2003/2006. URL: www.monumentos.pt, consultado em Março de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SIMÕES, João, Arte e Sociedade na Lisboa de D. Pedro II – ambientes de trabalho e mecânica do mecenato,
Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002. 
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
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Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões

Fotografias

00 - Perspectiva da Sala dos Brasões 01 - Caça ao veado

01 - Caça ao veado, pormenor do rodapé 05 - Caça ao veado, pormenor

06 - Caça ao veado

08 - Paisagem com casal de nobres a passear
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Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões

Fontes gráficas

A Paris chez N. Bonnart rue S.t Jacques. Cabinet des Estampes. 
Paris. [British Museum] 

03 - Dança
Gravura de Nicolas Bonnart [cedida por Ana Paula Correia]

Orithie Reyne des Amazones, da série Famous women of 
antiquity [British Museum]

04 - Caça ao urso
Gravura de Nicolas Bonnart [cedida por Ana Paula Correia]
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Sintra - Palácio Nacional de Sintra, Sala dos Brasões

Fontes gráficas

Série Hunting Scenes Dedicated to Neri Dragomanno, em que o
pintor substituiu o javali pelo veado, mas aproveitou o caçador, 
The Illustrated Bartsch, Vol. 37 [ARTstor]

06 - Caça ao veado
Gravura de Antonio Tempesta
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Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo inferior e intermédio

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura muito sumária]

1387 - Fundação por D. Nuno Álvares Pereira agradecendo a vitória da batalha dos Atoleiros
Século XVIII - Alterações no templo
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Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo inferior e intermédio

Iconografia
01
  01.01
  01.02
  01.03
  01.04
  01.05
  01.06
  01.07
  01.08

  01.09
02
  02.01
  02.02
  02.03
  02.04
  02.05
  02.06
  02.07

Lado do Evangelho
Cartela - Jardim fechado
Casamento da Virgem
Cartela - Poço
Anunciação
Cartela - Torre
Visitação
Cartela - Sol
Adoração dos pastores
GLORIA ENEL ….
Anjo com palma
Lado da Epístola
cartela - Lua
Fuga para o Egipto
Cartela - Espelho
Apresentação do Menino no Templo
Cartela - Estrela
Adoração dos Magos
Anjo com coroa de flores
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Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo inferior e intermédio

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os registos inferior e intermédio da Capela de Nossa Senhora da Orada são dedicado à Virgem, cujas virtudes 
conformadas nas célebres litanias marianas são representadas em cartelas ladeadas por leões e anjos, seguindo-se alguns
episódios da sua vida. Estes surgem em molduras quadradas com os cantos chanfrados, sendo decoradas por motivos de
acantos. É notório o sentido arquitectónico da composição, pois cada cartela e respectivos elementos são separados por
uma voluta, curiosamente mais estreita na zona inferior, que se prolonga através de uma pilastras onde um anjo atlante
sobre máscara suporta o capitel. Este, procurando sugerir profundidade, é prolongado por uma espécie de cimalha
composta por diferentes motivos, entre os quais folhagens e óvulos.

Neste conjunto, a pincelada é dura mas muito pictórica, só se revelando pontualmente algum contorno. As deficiências
surgem, no entanto, ao nível dos volumes, dos rostos, da desproporção das personagens e da anatomia nas figuras
desnudas, muito pouco conseguida. Esta ineficácia no tratamento das figuras terá motivado alguns comentários menos
positivos dos diversos investigadores que estudaram ou mencionaram a capela, em particular Gustavo Matos Sequeira
(1967, p. 59) que, em nota, descreve com muito má impressão este conjunto azulejar, afirmando que os painéis relativos
à vida de Nossa Senhora são “(...) horrivelmente desenhados. O menino Jesus, nas palhas, parece um bicho”.

Todavia, a solução dos atlantes é muito interessante pois, apesar de surgirem um pouco torcidos, convergem para a cena
e ficam de costas voltadas alternadamente,  chamando a atenção para o episódio representado.

Quanto ao programa iconográfico, a leitura dos painéis revela um sentido circular, com início do lado do Evangelho no
topo da nave, prolongando-se até à capela-mor e continuando do lado oposto para terminar novamente junto ao coro,
numa sequência apenas interrompida pela porta lateral.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0038
R-0071
B-H-R-fl/+-0017

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- COSTA, António Carvalho da, padre, Corografia Portuguesa, Lisboa, 1712.
- GORDALINA, Rosário, “Igreja de Nossa Senhora da Orada”, n.º IPA PT041215040003, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo inferior e intermédio

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo inferior e intermédio

Fotografias

01.02 - Casamento da Virgem 01.08 - Adoração dos pastores, pormenor

02 - Perspectiva do lado do Evangelho 02.02 - Fuga para o Egipto

02.03 - Cartela, Espelho 02.03 - Pormenor do leão
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Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo superior

Datação

1710-1715
[SIMÕES, 1979, p. 393]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 393]

1387 - Fundação por D. Nuno Álvares Pereira agradecendo a vitória da batalha dos Atoleiros
Século XVIII - Alterações no templo

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 São Nuno vai para a batalha?

EXPECTATE HIC, ET POSTQVAM ADORAVERIMVS REVERTEMVR AD VOS.
Gn 22, 5 - dixitque ad pueros suos: Expectate hic cum asino: ego et puer illuc usque properantes, 
postquam adoraverimus, revertemur ad vos

  01.02 Aparição da Virgem a São Nuno 
VADE IN FORTIDVDINE TVA […]BERABIS ISRAEL
Jz 6, 14 - Respexitque ad eum Dominus, et ait: Vade in hac fortitudine tua, et liberabis Israël
de manu Madian: scito quod miserim te.

SCIAM QVOD PER MANVM MEAM […]BERABIS ISRAEL  IVD. C, 6.
Jz 6, 37 - ponam hoc vellus lanæ in area: si ros in solo vellere fuerit, et in omni terra siccitas, 
sciam quod per manum meam, sicut locutus es, liberabis Israël.

  01.03 Batalha dos Atoleiros
AQVI VENCEREI

TRADAM EOS IN MANV TVA
1 Cr 14, 10 - Consuluitque David Dominum, dicens: Si ascendam ad Philisthæos, et si trades eos េ
in manu mea? Et dixit ei Dominus: Ascende, et tradam eos in manu tua.
Ou Jz 4, 7 - ego autem adducam ad te in loco torrentis Cison, Sisaram principem exercitus Jabin, 
et currus ejus, atque omnem multitudinem, et tradam eos in manu tua.

  01.04 A batalha dos Atoleiros
OMNE VVLGVS INTERFECIT ORE GLADIL  Reg. C. […]
1 Sm 15, 8 - Et apprehendit Agag regem Amalec vivum: omne autem vulgus interfecit in ore
gladii.

02 Lado da Epístola
  02.01 São Nuno pede esmola

AEDIFICEMVS NOBIS LOCVM AD HABITANDVM
2 Rs 6, 2 - Eamus usque ad Jordanem, et tollant singuli de silva materias singulas, ut ædificemus
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Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo superior

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O registo superior de painéis de azulejo deste templo relata a história de D. Nuno Álvares Pereira e da aparição da
Virgem no contexto da Batalha dos Atoleiros, vencida graças à acção de Nossa Senhora. Assim, do lado do Evangelho,
as cenas representadas relacionam-se directamente com este tema enquanto do lado oposto surge D. Nuno em diferentes
momentos da sua vida. Todos os painéis são complementados com transcrições latinas do Antigo Testamento, que
ajudam a explicar o sentido da imagem. 

É evidente a preocupação do artista em conjugar este revestimento com aquele que já existia, dedicado à Vida da
Virgem, mas o resultado não foi, certamente, o esperado, pois devido a uma série de pormenores, é óbvio o desacerto
entre as pilastras anteriores e a sua continuidade depois do lançamento dos arcos quebrados que enquadram cada
episódio. A própria máscara que surge nas pilastras procura imitar e adequar-se à máscara em que se apoia o atlante da
pilastra inferior, mas apenas se verifica algum rigor nesta ligação na zona junto ao coro alto. A partir daí, a falta de,
sensivelmente, um azulejo, é cada vez mais notório até chegar ao arco triunfal. O sentido arquitectónico deste registo é
muito claro, terminado com uma sanca de enrolamentos de acantos idêntica à barra, que percorre todo o templo. A 
perspectiva não foi também descurada, procurando-se criar uma ilusão de profundidade no arco falso, que aumenta à
medida que os painéis se aproximam da capela-mor.

O desenho, de contorno fino, com grande pormenor nas armaduras e tecidos, a pincelada marcada e por vezes riscada,
os rostos bem desenhados e muito semelhantes a outros da autoria de P.M.P. permitem situar a obra na esfera deste
mestre. Muito interessante é a solução das filacteras que transformam este conjunto em painéis “falantes”, por vezes
com as frases invertidas, mas plena de teatralidade e sentido didático. SEQUEIRA, 1967, p. 59 em nota descreve com
muito má impressão este conjunto azulejar, principalmente o que diz respeito à vida de Nossa Senhora. Sobre os painéis
superiores defende terem sido realizados por “(...) outro artista menos ruim (...)”. O mesmo autor divulga a lenda da
origem do topónimo Sousel com base na inscrição “Sus a ele”, que não se comprova pois já o Padre Carvalho da Costa 
referia “(...) & vendo os nossos que os inimigos vinhão acometendo, chamàrão pelo Conde, que estava todo entregue à
oração, & arrebatado em extasi, o qual despertando disse para os seus: Ora sus a èl : frase cõmua entre elles naquele
tempo.” (COSTA, 1712, p.).

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0101

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- COSTA, António Carvalho da, padre, Corografia Portuguesa, Lisboa, 1712.
- GORDALINA, Rosário, “Igreja de Nossa Senhora da Orada”, n.º IPA PT041215040003, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

nobis ibi locum ad habitandum. Qui dixit: Ite.
  02.02 São Nuno de joelhos a rezar à escada de Jacob

LOCVS ISTE SANCTVS EST.
[Resposta localizada num canto gregoriano medieval]

  02.03 Cavaleiros à porta do templo
INGRESSVS EST DOMVM DOMINI ET ADORAVIT  2º REG. CAP. 12
2 Sm 12, 20 - Surrexit ergo David de terra, et lotus unctusque est: cumque mutasset vestem, 
ingressus est domum Domini: et adoravit, et venit in domum suam, petivitque ut ponerent ei 
panem, et comedit.

  02.04 São Nuno a rezar
EDIFICAVIT MOYSES ALTARE DOMINO EXOD. CAP. 17.
Ex 17, 15 - Ædificavitque Moyses altare: et vocavit nomen ejus, Dominus exaltatio mea,
dicens:
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Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo superior

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta
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Sousel - Capela de Nossa Senhora da Orada, nave, registo superior

Fotografias

01 - Nave do lado do Evangelho

01.01 - São Nuno vai para a batalha?

01.02 - Aparição da Virgem a São Nuno 01.04 - A batalha dos Atoleiros

02.03 - Cavaleiros à porta do templo 02.04 - São Nuno a rezar
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Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores

Datação

1692, c. de
[A lápide colocada do lado do Evangelho remonta a esta data e a sua integração no conjunto azulejar, a par da imitação
em azulejo que se encontra do lado oposto, indica que a mesma já existia aquando da concepção dos azulejos ou que

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela do Senhor Jesus dos Lavradores localiza-se-se na nave da igreja de São Tiago, do lado da Epístola. Os panos
murários são integralmente revestidos por azulejos que integram, do lado do Evangelho, a lápide mandada fazer pelos

Atribuída [revestimentos de colaboração]
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1989, p. 67; IDEM, 1993, p. 216; IDEM, 2009, p. 126]

1626 - Data na cruz da fachada principal
1689 - Data na porta principal que pode balizar a reconstrução do século XVII
1692 - Capela do Senhor Jesus dos Navegantes, mandada construir a expensas de João Rodrigues, cuja sepultura aí se 
encontra, e conforme lápide na parede do lado do Evangelho. A capela era administrada pela Misericórdia
1693 - Conclusão da capela-mor segundo inscrição na fachada posterior
1793 - Construção da grade que fecha a capela do Senhor Jesus dos Navegantes

Gabriel del Barco [SERRÃO, 2003, p. 124]
Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 358, ou pintor coevo]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Cartela: FRAGELATVS / PROTERINI / QVITATES / NOSTRAS
  01.02 Cartela: TRAXISTV / DOMINE / OMNIA / ADTE
  01.03 Cristo atado à coluna/ Flagelação
02 Lado da Epístola
  02.01 Cartela: VMILIA VISEME / TIPVM FACTVS / OBEDIENS VSQ / AD MORTEM MOR / TEN 

AVTEN CRV / CIS
  02.02 Cartela: CVM EXALTATV / FVERO ATERRA / OMNIA TRAM / ADME IPSV
  02.03 Cartela: ECCE HOMO. / ACEE DITE AD HV / & ILLVMINAMINI.
  02.04 Ecce Homo/ Senhor da Cana Verde
03 Arco de entrada
  03.01 Cartela com Santo Sudário
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Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores

irmãos da Misericórdia em memória do fundador da capela, João Rodrigues. O retábulo ocupa a parede fronteira à
entrada, mas a talha dourada prolonga-se pela cúpula integrando ainda as trompas da mesma que exibem símbolos da
Paixão de Cristo - torquez, coroa de espinhos, cálice e martelo. Esta iconografia encontra-se intimamente relacionada 
com a figuração dos painéis de azulejo que exibem Cristo atado à coluna, o Ecce Homo e, sobre o arco de entrada, o
Santo Sudário.

Os painéis assentam numa base que simula uma estrutura arquitectónica ritmada, lateralmente e ao centro, por pilastras
com bases e capitéis decorados por folhas de acanto, sendo que estes últimos são suportados por figuras masculinas
sentadas de pernas cruzadas. As dos lados estão numa posição mais torcida e olham para fora e para baixo. A do centro
mantém a direcção do olhar, mas o tronco está de frente para o observador. Nos espaços intermédios surgem cartelas
circulares com volutas exibindo transcrições latinas em letras maiúsculas. 

No registo seguinte, separado por cornija de óvulos, mantém-se a simulação arquitectónica que acompanha o formato
semicircular da parede. Em cada um dos lados, um atlante suporta o arranque do arco, acentuado por uma voluta com
acantos. Este é formado por três arquivoltas - uma lisa, uma decorada com acantos e a interior seccionada por quadrados
e rectangulos alternadamente, sendo que os primeiros apresentam flor inscrita. Desta estrutura, superiormente rematada
por cartela circular ladeada por volutas e encimada por vieira, pende uma espécie de cortina presa dos lados por fio com
borlas e afastada ainda por duas figuras infantis aladas. A composição, que se repete de ambos os lados da capela, é 
profundamente cenográfica, simulando uma boca de cena onde a “peça de teatro” que se desenrola corresponde à 
Paixão de Cristo.

Na base, dois anjos sentados, e a olhar para fora, ladeiam uma inscrição para a qual apontam. Esta, de formato
rectangular, é envolta por volutas e encimada por rosto alado. Do lado do Evangelho a inscrição é real e reporta-se à
fundação da capela mas, do lado oposto, o que se observa é uma imitação da anterior, com uma inscrição relativa ao
tema representado, do Ecce Homo.

No arco de entrada, surgem anjos e festões de flores e frutos e, já ao nível do arco, anjos adultos por entre nuvens que
seguram a cartela central, elíptica, onde se exibe o Santo Sudário.

Sobressai deste conjunto a escala das figuras e o carácter monumental das composições. O autor recorreu, por vezes, ao
contorno, mas diluído nas aguadas e pinceladas paralelas que marcam os volumes e respeitam a forma da superfície
modelada. Os rostos são pormenorizados e os cabelos muito desenhados. Os panejamentos são soltos e leves, 
denunciando grande movimento apesar do contorno. As nuvens e os fundos de paisagem diluem-se simulando distância.
Notam-se, todavia, alguns problemas de perspectiva, principalmente na voluta que assinala o arranque do arco do painel
superior. Apesar de exagerada, a marcação das chagas de Cristo é muito realista.

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Festões de flores e frutos
pendentes de argolas e laços
- Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o jantar dos enfermos, Museu do Hospital
Termal das Caldas da Rainha > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Évora - Igreja de São Tiago > Figura masculina sentada a segurar voluta
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de 
argolas e laços
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Portalegre - Igreja de São Lourenço > Figura masculina sentada a segurar voluta
- Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011] > Festões de flores e frutos pendentes de argolas
e laços
- Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capela-mor > Atlantes 

Encomenda
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Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores

Catalogação das guarnições
R-0072
B-V-R-fl-0009
B-V-R-arq/+-0018
B-V-R-arq/+-0033

Bibliografia específica
- BICHO, Joaquim R., Património Artístico do Concelho de Torres Novas, 2ª ed., Torres Novas, Câmara Municipal de 
Torres Novas, 2002.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja de Santiago em Torres Novas”, n.º IPA PT031419140053, Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 2000. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Dezembro de 2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores

Fotografias

01.01 e 01.02 - Cartelas com inscrições

01.03 - Cristo atado à coluna

01.03 - Cristo atado à coluna, pormenor 01.03 - Cristo atado à coluna, pormenor

01.03 - Cristo atado à coluna, pormenor do anjo 02 - Painel do lado da Epístola
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Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores

Fotografias

02.04 - Ecce Homo, pormenor 03 - Arco de entrada, pormenor do painel com festões de flores e 
frutos

03.01 - Cartela com Santo Sudário
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Torres Vedras - Convento da Graça, sacristia, ante sacristia, portaria e duas 
galerias do claustro

Datação

1725
[Datada [05.05] ]

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Alguns painéis do claustro foram transferidos para o refeitório da antiga Colónia Correccional de São Bernardino,
próximo de Peniche (SIMÕES, 1979, p. 332; MECO, 1993, p. 227), mas inicialmente haviam sido transferidos para a 
Capela do Noviciado do Varatojo (QUEIROZ, 1916, p. 48).

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO,1989 [1985], p. 52; IDEM, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227; IDEM, 2009, p. 131]

Século XVI - Fundação do convento novo
1542 - Alvará de doação dos terrenos por parte de D. João III à ordem dos Agostinhos para aí se edificar novo convento
1559 - Trasladação do corpo do Beato Gonçalo de Lagos, que foi prior do antigo convento
1834 - Ano em que os azulejos do claustro foram retirados, e aplicados no Convento do Varatojo
1994 - Recolocação parcial dos lambris de azulejos no contexto da intervenção no claustro

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 332]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1974, p. 47, nota 40]
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Torres Vedras - Convento da Graça, sacristia, ante sacristia, portaria e duas 
galerias do claustro

Iconografia
01
  01.01

  01.02

  01.03

  01.04

  01.05

  01.06

  01.07

  01.08

02
  02.01

  02.02

  02.03

  02.04

  02.05
  02.06

  02.07

  02.08

03
  03.01

  03.02

  03.03

  03.04

  03.05

Portaria [Vida do Beato São Gonçalo de Lagos]
O BEATO GON= / ÇALO LAGOS / Prior do Conuento velho / desta Villa. //
TOMA POSSE DO PRI / ORADO DO DITO CONV.to / anno de /1435
O Beato Gonçalo / sendo prior vai pedir / esmola ao Arceb.º de Lx.ª / para os seus Fra= / dês. //
[Vo]lta contente com huns / [po]ucos de paens e huma / almotolia de azeite / O Arcebº edifica=
/ do manda largas esmo / las anno / 1437
O B. Gonçalo de Lagos / dá a vista a huma mu= / lher cega // 
Mandando lhe / lauar os olhos em / em agua / de sardinhas 
O Beato Gonçalo / Sendo Prior por es= / paço de largos dês / annos //
Faz Doutrina todos os / dias aos meninos, e mais gente / deste po / uo
TRANSITO / do beato Gonçalo / de Lagos //
15 dias […] / de Ou […] / anno […] / 14[…]
O B. Gonçalo já / glorioso aparece a hum / seu Sobrinho naufraga / na praia de Lagos //
Poem na praia / ao sobrinho e manda o Visitar / a sua sepultura / nesta vila
O B. Gonçalo acom= / panhado do B. Ioão de ex= / tremos aparece ao B. Frei / Aluaro 
Monteiro, no / anno 1554. // 
Traslhe do Ceo / três pecegos; reuela lhe o dia / de sua morte. O B. Fr. Aluº / foi portro do
conutº ve / lho
Trasladaçam dos / ossos do B. Gonçalo / de Lagos, do conuento / velho para este nouo. //
Fes se a trasladaçam / em o anno / de 1559 
Claustro [Vida de Frei Aleixo de Meneses]
O R. P. Frey Aleixo / de Menezes Prior deste / conuento //
Toma posse do / Priorado 
O Ven. D. F. Aleixo / de Menezes.//
He sagrado Arcebispo / de Goa.
D. F. Aleixo / de Menezes / Arcebispo Primáz das / Indias Orientaís //
Fés entrada em Goa, em / septembro / de / 1595
[…] Aleixo de M.z[…] / procura reduzir á obed.ª do Pontif. e / os Christaons de S. Thomé; e 
abre / visita em a Igr.ª dos PP. Da comp.ª / de Vaipicola em o anno de / 1599. //
Excomunga uos que recohecem / por summo P[ontifice] […] Patriarcha / da Babilonia
Continúa o Arcebispo sua visua em colligerra / mangalao.
Celébra o Arceb / Synodo na Igreja / de DIAMPER //
Faz protesFação da Feé, e da Obed. / ao Sumo Pontifice em nome de / […] da a christandade / 
de S. Thome e / o seu pré / lado
Felix transito do V. Arceb.º e / Presid. te do Con.º de estado / de Portugal.
NVNC DI MITTIS SERVVM TVVM PNE. //
Succedeu a 3. de Mayo de / 1617 em a corte de / Madrid.
Emterro do V. Arceb.º em q. / foy sempre diante do corpo a / Cruz Primacial de / Braga. //
Foy sepultado no real conuº de / S. F. […] / traladado pª / o coll.º do po / pulo de / Braga
Cemitério dos frades [hagiografia]
O B. Heroe D. Gon= / calo Ruiz de Toledo tercei / ro Augustiniano, que edificou / o conu to. de
Toledo da mesma orde / dedicado a S. Esteuão // 
No officio de seu enterro deseram do / céu uisiuel te S. Esteuam e S. Aug.º / N.P. e o metteram
na sep.ª com / esta pallauras / assim honra Deos / a q. m o honra, e a / seus seruos.
O B. Jeronimo de Recanate / estando para ser sepultado, lhe mandou o Prelado que fizesse /
hum milagre. //
O Santo obedecendo, tirou da man= / ga hum ramilhete, que ofereceu ao / Prelado / anno de / 
1368.
O B. Vgolino de / Cortona, 30. annos des = / pois de enterrado obra / grandes milagres. //
Lança no mesmo tempo de seu co= / raçam hum ramo de assucenas: dá vis= / ta a huma 
mulher cega; e em aplau= / so destes milagres / os Anjos repicão / os sinos. an= / no de 1508.
O B. Gregório Verrucchio es= / […]do pª expirar e mo ermo do / monte canerio [?], dice que 
viria uma / mulla indómita mandada por Deus / a leuar seu corpo ao conu to. de / uerucchio. //
Morto o s. to socedeu como / tinha ditto, e os sinos do / conuento repi= / caram per si
O B. Pedro de Gubbi / m. tos annos, depois de sepul= / tado, se leuantou na sepultura. //
E posto de juelhos, a horas de matinas / canto[…] uista dos Religiozos, o u / […]TE 
DOMINVM / […] CONFITE = / MVR. / anno 1320.
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04
  04.01

  04.02

  04.03

  04.04

  04.05

  04.06

05
  05.01
  05.02

  05.03

  05.04
  05.05
  05.06

  05.07

  05.08

  05.09
06
  06.01

  06.02

Sacristia [hagiografia]
O Bendito P. Iayme / Lopes Valenciano. //
Pregando por […]eses, uio o auditorio em / seu peito o SACRAMENTO despidin / do rayos de 
lux á custodia do trono / e della correspon / derem rayos / a seu peito / 1670.
O B. Frederico de Raus= / bona Alemam Religiozo / leygo //
Estando p.ª comungar, o mandou o Prelado / partir lenha : obedeceu promptamte e em premio / 
lhe deram os Anjos a sa / grada comunham / anno de / 1329.
O Bemauenturado / S. IOAM / De Saagum. //
Estando disendo Missa / repetidas uezes lhe falou / Christo bem / nosso.
O B. P. IOAM de S. / Guilherme, castelhano. //
No conuento de Arenas sahindo ao campo / depois de dizer Missa uio sobre hua ar/ uore o 
Sacram. to e ficou extático / por espaçio de / 50 annos
Volta o B. P. Ioão / de S. Guilherme para o seu / conuento, passado o exta / zi; anno de 1440. //
Nam o conhecem os Frades do / seu conu.to por serem já mortos / todos os de / seu tempo
O Benedito irmam Manuel / Mudarra //
Desde a sua profissam athé a morte, com / seruou incorruptas no peito as espécies / do / 
Sacramento / 1637
Ante-sacristia
Santo
O B. Simao de Cassia, sendo / menino, lhe apareceu o meni= / no Jezus, e lhe deu a beber em 
hu / cálix a agua da sabiduria.
O B. Pedro de Camerate, em o / deserto os Anjos rezavam / com elle, e lhe traziam de / comer 
do céo.
O B. S. Ioam Bom Ge= / ral da ordem de N. P. / S. Aug.º
1725
Por vezes lançando a benção / sobre huma fonte da Cerca, con / uerteu a agua em uinho, p.ª 
mos / trar a Verdade do Sacramento. 
O B. João Rieti, choraua de / ver as flores obedientes a seu / creador, e elle nam : os Anjos lhe /
dam  muzica ; e hum rouxinol o acom / panha
O B. João Gusio, fugindo do conu.to / por nam poder aturar o aperto / lhe aparece Christo O. 
N. nu cer / ca, e chegando lhe a boca ao lado, o faz / ficar 
Santo
Entrada para o claustro a partir da igreja
Anjos / […] F. Aluaro por huma mer mal / […] desta villa ; liura a Deus / […]us rogos da 
tribulaçam //
[…]m os Dem.os diuertillo da / […] com muitos estrondos / […] e medos.
F. Aluaro Mo […] / sendo port. ro deste con[…] / da de esmolla aos p[…] / tudo quanto pode h
[…] //
Augmentam lhe os […] /  o pam
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A vasta campanha azulejar do Convento da Graça, na qual se incluem múltiplos espaços com programas iconográficos
específicos, deverá resultar de uma intervenção única, cuja data, 1725, se encontra sob o lavabo da ante-sacristia. Muito
embora cada espaço revele uma iconografia própria, o programa geral visava, com certeza, exaltar as figuras mais
destacadas da ordem assim como os frades do convento, em especial dois dos seus mais conhecidos priores: São
Gonçalo de Lagos, prior do antigo convento, e frei Aleixo de Meneses, prior apenas entre 1588 e 1590, que se salientou
como arcebispo de Goa e arcebispo primaz das Índias Orientais.

Iniciando a descrição dos espaços pela Portaria, os painéis de azulejo apresentam guarnições de grande efeito cénico,
superiormente recortadas, com festões e panejamentos pendentes a “invadir” as áreas figurativas. Simulam estruturas
arquitectónicas exibindo, lateralmente, base de coluna decorada com máscara, suportando uma pilastra constituída por
duas volutas decoradas por folhas de acanto onde se prende um festão. Um anjo apoia o joelho na base e a mão na 
voluta, acenando com a outra, numa pose retorcida. Sobre o entablamento surge uma urna. Este desenha um frontão de
lanços, coroados por taças, semicircular ao centro, mas interrompido por volutas. Um escudo com as armas dos 
agostinhos (um coração em chamas trespassado sobre um livro aberto) sobre uma águia bicéfala e sobre o báculo e a
mitra, sobrepõe-se a toda esta decoração. Mais em baixo, uma cartela pende do mesmo local onde se encontra um
panejamento, seguro por dois anjos. Inferiormente, o embasamento prolonga-se unindo as bases mas elevando-se ao
centro, decorado por aletas que enquadram uma cartela encimada por rosto alado. Sentado nos festões, de cada um dos
lados, um anjo menino. A leitura das inscrições das cartelas inicia-se em cima e termina na cartela inferior. O texto é
articulado entre ambas, referindo-se à cena representada.

As guarnições do revestimento do claustro são muito semelhantes, conservando-se o remate central com os atributos de
Santo Agostinho. Todavia, os painéis são contínuos e o entablamento é interrompido por rostos alados dos quais
pendem festões. Ao nível do embasamento, os mesmos festões pendem de pateras. As cenas são separadas por 
elementos arquitectónicos ou por elementos naturais.

No cemitério, a única variante consiste na presença, ai nível do entablamento, de rostos alados dos quais pendem
festões.

A sacristia conserva este último modelo de guarnição, embora muitos dos painéis sejam também contínuos, ainda que 
não se estendam por uma superfície tão longa como a do claustro.

A ante-sacristia é o único espaço com guarnições diferenciadas. De remate rectilíneo, apenas apresentam taças nas
extremidades. Lateralmente observa-se uma base, mas sem máscara, e volutas a definir a pilastra, com um anjo menino
sentado na primeira e um rosto alado sobre a última. Na zona inferior surge, ao centro, uma composição de volutas e
flores e, na superior, o entablamento é interrompido pela única cartela que relata o episódio representado.

A pintura destes vários núcleos é muito coerente entre si, denunciando características habitualmente associadas ao
Mestre P.M.P.. Entre estas destacam-se os rostos marcados e muito bem caracterizados, a par de outros idealizados que 
se repetem continuadamente. O recurso ao contorno é uma constante, mas nas tonalidades mais densas e escuras os
borrões e as marcas dos pincéis imperam. Há um desenho cuidado na concepção das figuras mais reduzidas e na
caracterização das suas vestes e adereços, o mesmo acontecendo no que diz respeito à representação de caravelas e 
barcos. Já as arquitecturas, se bem que desenhadas com contorno rigoroso, são simples e de desenho quase ingénuo.

Catalogação das guarnições
B-V-R-aa/+-0022
B-H-R-aa/+-0042

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364. 
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
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- NOÉ, Paula; ROSA, Ana, “Igreja e Convento da Graça”, n.º IPA PT031113150014, Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1991/2005. URL: www.monumentos.pt,
consultado em Dezembro de 2009.
- PINTO, Natércia, Azulejos de Torres Vedras , Lisboa, Governo Civil de Lisboa, 1997.
- QUEIRÓS, José, “Louça e azulejos de Torres Vedras”, Terra Portuguesa, ano I, n.º 2, Março de 1916, pp. 44-49.
- QUEIRÓS, José, Cerâmica Portuguesa e outros estudos, 4ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 2002 [1907].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, Agostinho Marques, «enxambrador da cónega», Barcelos, 1974.
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta dos espaços
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Torres Vedras - Convento da Graça, sacristia, ante sacristia, portaria e duas 
galerias do claustro
Fotografias

01.01 - O BEATO GON= / ÇALO LAGOS 01.03 - O B. Gonçalo de Lagos / dá a vista a huma um= / lher 
cega

01.07 - O B. Gonçalo acom= / panhado do B. Ioão de ex= /
tremos

02 - Claustro

02.01 - O R. P. Frey Aleixo / de Menezes

02.05 - Continúa o Arcebispo sua visua
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Fotografias

03.03 - O B. Vgolino de / Cortona 

04.01 - O Bendito P. Iayme / Lopes Valenciano.

04.02 - O B. Frederico de Raus= / bona, pormenor 04.06 - O Benedito irmam Manuel / Mudarra

05.03 - O B. Pedro de Camerate
05.04, 05.05 e 05.06 - O B. S. Ioam Bom
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Torres Vedras - Igreja de São Tiago, capela-mor

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 334] 

Autoria

Atribuições / Justificações

História
De acordo com Joaõ Miguel dos Santos Simões (1979, p. 334), a igreja tinha azulejos na nave, parte dos quais foram
transferidos para o Seminário dos Olivais, em Lisboa, onde se encontram numa sala de aula.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O programa original articulava os painéis, muito possivelmente, através de atlantes como os que limitam lateralmente os
quadros da capela-mor e que ainda se conservam nos espaços junto aos vãos e ao arco triunfal. A estrutura
arquitectónica, em perspectiva, prolonga-se superiormente por um friso, pois o entablamento, mais baixo, encontra-se 
interrompido. Na zona inferior, apenas se observa a base das pilastras laterais, e depois a composição central de anjos a
segurar a cartela com os símbolos de São Tiago, no mesmo plano que a arquitectura envolvente. Na verdade, esta
composição liga-se ao friso através de duas consolas unidas por entablamento. Os anjos adultos, sentados sobre volutas, 
estão virados na direcção da cartela, circular, encimada por máscara inscrita em concha e volutas com rosto alado,
ladeadas por duas figuras infantis aladas. Outros dois ajoelham-se mais abaixo.

A iconografia das cartelas alude directamente ao santo patrono da igreja, complementando-se entre si.

A pintura recorre ao contorno acentuado, com aguadas nas zonas de sombra e volume, e fundos escuros com pinceladas
riscadas e bem marcadas. As estruturas arquitéctónicas foram desenhadas com grande cuidado e pormenor, tal como as
figuras de pequena dimensão que surgem nas paisagens, nas quais nem o vestuário foi deixado ao acaso. Os rostos e a
forma de pintar os tecidos são muito característicos do mestre P.M.P..

Características Particulares

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 334]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Emblema de São Tiago - cruz - com duas paisagens laterais
02 Lado da Epístola
  02.01 Emblema de São Tiago - chapéu e bordão de peregrino - com duas paisagens laterais
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Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0024

Cascais - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, sacristia
R-0005

Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [biblioteca e capela] [proveniente da Sé de Lisboa]

Obras Relacionadas 
- Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [biblioteca e capela] [proveniente da Sé de Lisboa] 

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PINTO, Natércia, Azulejos de Torres Vedras, Lisboa, Governo Civil de Lisboa, 1997.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Fotografias

01 - Atlantes

01.01 - Emblema de São Tiago - cruz - com duas paisagens 
laterais

01.01 - Emblema de São Tiago - cruz -, paisagem lateral direita 01.01 - Emblema de São Tiago - cruz -, paisagem lateral esquerda

01.01 - Emblema de São Tiago - cruz -, pormenor
02 - Atlantes
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Torres Vedras - Igreja de São Tiago, capela-mor

Fotografias

02.01 - Emblema de São Tiago - chapéu e bordão de peregrino - 
com duas paisagens laterais

02.01 - Emblema de São Tiago - chapéu e bordão de peregrino -, 
paisagem lateral direita

02.01 - Emblema de São Tiago - chapéu e bordão de peregrino -, 
paisagem lateral esquerda

02.01 - Emblema de São Tiago - chapéu e bordão de peregrino -, 
pormenor da cartela

02.01 - Emblema de São Tiago - chapéu e bordão de peregrino -, 
pormenor de um dos anjos
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior

Datação

Século XVIII, início
[SIMÕES, 1979, p. 328]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Distribuído ao longo do jardim superior, nos muros baixos que o delimitam e intercalados por bancos, este conjunto de
painéis apresenta uma cercadura em friso simples de folhas unidas entre si por uma espécie de argola. Muitos deles não
são já os originais, pois foram substituídos na última intervenção de restauro, ocorrida em data incerta há já alguns anos.

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura mais dinâmica]

António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 128]

Século XVII, final - Construção da casa em cujo portão se ostenta as armas dos Teles da Silva, proprietários do imóvel. 
Manuel Teles da Silva, primeiro Marquês de Alegrete e Tesoureiro Judicial da Comarca de Torres Vedras, foi quem
iniciou o processo
Século XIX - Ampliação do palácio

António Pereira [SIMÕES, 1979, p. 328]
Gabriel del Barco [MECO, 2009, p. 126]
Raimundo do Couto [MECO, 1993, p. 218]

Iconografia
01 Muro Este
  01.01 Cavaleiro e militares/caçadores em torno de uma mesa
  01.02 Dança, duas caças à raposa
02 Muro Sul
  02.01 Caça ao javali
  02.02 Fonte, caça ao veado
  02.03 Baloiço
  02.04 Paisagem campestre com vacas, bois, cabras e ovelhas
  02.05 Dois caçadores, dois cavaleiros, tarefas campestres, refeição
  02.06 Caça ao javali
03 Muro Oeste
  03.01 Caça ao veado, caça ao urso
  03.02 Caça ao veado, paisagem com pastor e cabras
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior

As figurações, que começam com uma cena de descanso em torno de uma mesa, prolongam-se em cenas de caça (lobo,
javali, cervo) para novamente regressar a uma temática relacionada com as actividades do campo e de lazer, com jogos
como o baloiço e refeições, e depois retomar o tema da caça (javali, veado, urso). Alguns dos temas intermédios
poderiam ser entendidos enquanto regressos ou descansos de caçadas.

Muito embora a temática seja a mesma do tanque da sereia, e as gravuras identificadas remetam para a obra de António
Tempesta, o pintor dos painéis do jardim assume características diferentes do que executou a decoração do tanque. A
pintura não é homogénea, recorrendo por vezes a um contorno fino, outras vezes a uma pincelada em mancha rápida e 
expressiva. Os rostos surgem rudes e delicados, e as árvores, encaracoladas, esponjadas ou pinceladas denunciam uma
técnica que recorda António Pereira, mas que não é exactamente igual. Por outro lado, parte das figurações aproxima-se
da forma de pintar de Gabriel del Barco. Em todos os painéis, o desenho é sumário e reduzido ao essencial.

A cópia das gravuras é diversa, e se em determinados exemplos esta foi invertida, noutros apenas se copiou um
pormenor.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa - Museu de São Roque, proveniente de uma casa no Largo do Terreiro do Trigo > Caça à raposa [01] - [01.02]
- Lisboa - Palácio da Independência, dois painéis aplicados no terraço superior > Caça ao javali  [01] -[02.06] 
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4 > Caça ao javali [01] - [02.06] 
- Livramento [São Miguel, Açores] - Capela do Solar das Necessidades > Caça ao javali [02.02.01] - [02.06] variação

Encomenda

Bibliografia específica
- CARITA, Helder; CARDOSO, Homem, Tratado da Grandeza dos Jardins em Portugal ou da originalidade e 
desaires desta arte, Lisboa, Círculo de Leitores, 1990.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NOÉ, Paula “Casa da Quinta das Lapas”, n.º IPA PT031113090018, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1991. URL: www.monumentos.pt, consultado em Dezembro 
de 2009.
- PINTO, Natércia, Azulejos de Torres Vedras, Lisboa, Governo Civil de Lisboa, 1997.
- RODRIGUES, Cecília Travanca, Torres Vedras: passado e presente , Torres Vedras, 1996.
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior

Fotografias

01.01 - Cavaleiro e militares/caçadores em torno de uma mesa, 
pormenor

01.01 - Cavaleiro e militares/caçadores em torno de uma mesa,
pormenor

01.02 - Dança, duas caças ao lobo, pormenor

02.02 - Fonte, caça ao cervo

02.03 - Baloiço

02.04 - Paisagem campestre

1244



Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior

Fotografias

02.05 - Dois caçadores, dois cavaleiros, tarefas campestres, 
refeição

03.02 - Caça ao veado, paisagem com pastor e cabras

03.02 - Paisagem
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior

Fontes gráficas

Hunting Scenes IV, 1598 [ARTstor]

01.02 - Dança, duas caças à raposa
Gravura de Antonio Tempesta 

Miscellaneous Hunting Scenes  [ARTstor]

02.01 - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, jardim superior

Fontes gráficas

 Hunting Scenes IV, 1598 [ARTstor]

02.06 - Caça ao javali
Gravura de Antonio Tempesta

Hunting Scenes Dedicated to Neri Dragomanno, Lady Observing 
a Stag Hunt [ARTstor]

03.02 - Caça ao veado, paisagem com pastor e cabras
Gravura de Antonio Tempesta 
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, tanque da sereia

Datação

1680-1690
[SIMÕES, 1979, p. 328]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Edificada ao longo do século XVIII, a casa, mas também a capela e os jardins da Quinta das Lapas beneficiam de uma
implantação privilegiada, constituindo um exemplo significativo dos efeitos teatrais que a arquitectura civil barroca
procurava, inspirada em modelos eruditos do Renascimento italiano (AZEVEDO, 1969, pp. 70 e 95). O tanque da 
sereia, afastado da casa e num patamar inferior, destaca-se na paisagem pelo tanque central e pelos panos murários em U
que o envolvem, integralmente revestidos por painéis de azulejo com representações de caçadas, ao elefante e ao leão
dos lados, e de fontes, nos panos que ladeiam a casa de fresco, ao centro, também ela com painel cerâmico.

As guarnições em barra são de enrolamentos de acanto, destacando-se, apenas, as máscaras nos cantos. A pintura, com
recurso ao contorno, de pincelada em mancha mas também marcada, pingada, paralela e muito rápida e expressiva,
revela problemas na proporção dos corpos e na definição de planos em profundidade, merecendo especial realce os
cenários de palmeiras e outras árvores de grande porte que preenchem as composições. Trata-se de um pintor com
alguns problemas na própria modelação das figuras, com membros desproporcionados, mas de grande expressividade

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

António Pereira [SIMÕES, 1979, p. 328]

Século XVII, final - Construção da casa em cujo portão se ostenta as armas dos Teles da Silva, proprietários do imóvel.
Manuel Teles da Silva, primeiro Marquês de Alegrete e Tesoureiro Judicial da Comarca de Torres Vedras, foi quem
iniciou o processo
Século XIX - Ampliação do palácio

Raimundo do Couto [MECO, 1993, p. 218]

Iconografia
01 Lado esquerdo
  01.01 Caça ao elefante
  01.02 Fonte com figuras à volta
02 Lado direito
  02.01 Fonte com figuras à volta
  02.02 Caça ao leão
03 Casa de fresco
  03.01 Edifício senhorial antecedido por alameda e jardins de buxo
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, tanque da sereia

pictórica.

O painel da Caça do Elefante [01.01.01] foi inspirado numa gravura de Antonio Tempesta, que copia quase 
integralmente adaptando o desenho à maior horizontalidade do painel de azulejos. Trata-se de uma representação já
conhecida dos azulejos holandeses do Palácio Fronteira.

No revestimento da casa do Fresco surge um painel com a imagem de uma casa que poderia ser a da Quinta das Lapas,
antecedida por duas esculturas, ao início da alameda, que retratam, ainda que de costas voltadas e na posição inversa à
que deveria ser a correcta, Diana e Actéon, no passo em que este último é transformado em veado depois de espreitar a 
deusa no banho.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0090

Santa Iria  - Igreja Paroquial de Santa Iria, capela-mor
B-HV-R-ea/+-0103

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Lisboa, Palácio dos Marqueses de Fronteira > Caça ao elefante [01.01]

Encomenda

Bibliografia específica
- CARITA, Helder; CARDOSO, Homem, Tratado da Grandeza dos Jardins em Portugal ou da originalidade e 
desaires desta arte , Lisboa, Círculo de Leitores, 1990.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NOÉ, Paula “Casa da Quinta das Lapas”, n.º IPA PT031113090018, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
[IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1991. URL: www.monumentos.pt, consultado em Dezembro 
de 2009.
- PEREIRA, Gabriel, Notas d’Arte e Archeologia - Torres Vedras, Lisboa, 1906.
- PINTO, Natércia, Azulejos de Torres Vedras, Lisboa, Governo Civil de Lisboa, 1997.
- RODRIGUES, Cecília Travanca, Torres Vedras: passado e presente , Torres Vedras, 1996. 
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, tanque da sereia

Fotografias

01 - Tanque da sereia 01.01.01 - Caça ao elefante

01.01.01 - Caça ao elefante, pormenor
01.01.01 - Caça ao elefante, pormenor

01.01.01 - Caça ao elefante, pormenor
01.01.02 - Fonte com figuras à volta
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, tanque da sereia

Fotografias

01.01.02 - Fonte com figuras à volta, pormenor 01.01.02 - Fonte com figuras à volta, pormenor

01.02.01 - Fonte com figuras à volta
01.02.01 - Fonte com figuras à volta, pormenor

01.02.02 - Caça ao leão

01.02.02 - Caça ao leão, pormenor
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, tanque da sereia

Fotografias

01.02.02 - Caça ao leão, pormenor 02 - Casa de fresco

02.01 - Edifício senhorial antecedido por alameda e jardins de 
buxo

02.01 - Edifício senhorial antecedido por alameda e jardins de 
buxo
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Torres Vedras - Quinta das Lapas, tanque da sereia

Fontes gráficas

01.01.01 - Caça ao elefante

Elephant Hunt, Hunting Parties, c. 1578  [ARTStor]

01.01.01 - Caça ao elefante
Gravuar de Philips Galle, Ioannes Stradanus
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Torres Vedras - Sanatório de Barro, Igreja, capela-mor

Datação

1714
[Datada - cartela superior do painel 02.01]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis da capela-mor apresentam guarnição rectilínea, dominada lateralmente pela representação de uma figura
feminina sobre base de coluna, cuja mão direita se ergue segurando, ao lado do rosto, os enrolamentos de acanto que se
projectam até ao topo da barra. Aí apoia-se uma águia que serve de elemento de ligação, no canto. As barras inferiores e
superiores são idênticas, com anjos meninos deitados ou sentados nos enrolamentos de acanto, convergindo para a
cartela central, com volutas, tendo a ladeá-la anjos de joelhos e, a encimá-la, uma máscara.

As dimensões dos painéis permitem a representação de vários episódios complementares. No caso da Adoração dos
Pastores, o Menino deitado, Nossa Senhora e São José, mais atrás, encontram-se ao centro da composição. Observa-se,
em seu redor, anjos, pastores e pastoras, uns ajoelhados e outros ainda a chegar. O céu parece ter invadido a terra e por
entre as nuvens os anjos seguram uma filactéria com as palavras GLORIA IN EXCESIS DEO.

À esquerda, um homem, um rapaz tocam instrumentos musicais e cantam, no que são acompanhados por um cão,
apenas apoiado sobre duas patas. À direita, os pastores são surpreendidos, durante o sono, por um anjo, que lhes anuncia
o nascimento de Jesus.

Do lado oposto, a composição divide-se em duas grandes cenas. À esquerda, a Anunciação, decorre num espaço interior, 

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

António de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1957, p. 9, apenas o painel do lado da Epístola]

1570, 2 de Agosto - Convento capucho mandado construir pela Infanta D. Maria. Data do lançamento da primeira pedra
1619 - Reedificação

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 227]
Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 333]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Adoração dos Pastores [pastores avisados por anjo]

GLORIA IN EXCESIS DEO
02 Lado da Epístola
  02.01 Anunciação e Visitação
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Torres Vedras - Sanatório de Barro, Igreja, capela-mor

aberto do lado direito. O anjo Gabriel, apoiado numa nuvem, empunha um ceptro e uma coroa que estende à Virgem,
ajoelhada à sua frente, junto a uma mesa e a um cesto de costura. A luz do Espírito Santo é muito evidente. Vinda do
céu, rompe as nuvens povoadas de pequenos rostos alados. À direita, já com uma paisagem como pano de fundo, a
Visitação ocorre junto da entrada da casa de Santa Isabel. As duas mulheres abraçam-se, no que são imitadas pelos 
respectivos maridos, mais atrás. Uma outra figura masculina espreita, junto à porta.

Inferiormente, e antes do supedâneo, um pequeno painel de figuras infantis aladas a segurar festões.

Em termos de desenho percebe-se o recurso ao contorno, a par da utilização de pinceladas bem marcadas, e por vezes
borradas, nas áreas mais escuras. Os rostos, duros e bem marcados, sendo os femininos muito característicos da obra
habitualmente associada ao Mestre P.M.P., afastam-se da forma de pintar que se observa no painel do lado da Epístola. 
Neste último, os tecidos surgem muito cuidados e com grande pormenor. Já as arquitecturas, apesar de revelarem um
traço seguro, são muito lineares e reveladoras de grande simplicidade.

Se as figurações recordam outras obra atribuídas ao Mestre P.M.P., é indiscutível a participação de um outro pintor, com
maior intervenção no painel da Anunciação e Visitação.

No que diz respeito à iconografia, representam-se vários episódios relacionados com a Natividade de Cristo, sendo que
o sentido da leitura de ambos os painéis tem início junto ao altar-mor dirigindo-se para a nave.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0010

Cascais - Capela de Nossa Senhora da Nazaré
B-H-R-ea/+-0102
R-0073

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- PINTO, Natércia, Azulejos de Torres Vedras, Lisboa, Governo Civil de Lisboa, 1997.
- RODRIGUES, Helena, “Convento e capela de Nossa Senhora dos Anjos / Sanatório do Barro / Hospital Dr. José 
Maria Antunes Júnior”, n.º IPA PT031113150025, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário 
do Património Arquitectónico [IPA], 2005. URL: www.monumentos.pt, consultado em Dezembro de 2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, “A.O.B. pintor de Azulejos”, 1957, Arquivo Fundo Santos Simões, Museu 
Nacional do Azulejo, 1º núcleo, n.º 88.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Torres Vedras - Sanatório de Barro, Igreja, capela-mor

Fotografias

01.01 - Adoração dos Pastores 01.01 - Adoração dos Pastores, pormenor

01.01 - Adoração dos Pastores, pormenor 01.01 - Adoração dos Pastores, pormenor pastores avisados por
anjo

02.01 - Anunciação
02.01 - Visitação
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Torres Vedras [Serra da Vila] - Capela de Nossa Senhora da Pena

Datação

1730-1735
[SIMÕES, 1979, p. 333]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os dois painéis da capela-mor apresentam guarnição rectilínea, dominada lateralmente por enrolamentos de acanto que
envolvem um leão e se prolongam entrelaçando figuras infantis aladas sentadas. As barras inferiores e superiores são 
idênticas, com os mesmos anjos meninos sentados nos enrolamentos de acanto, convergindo para a cartela central com
volutas, tendo a  ladeá-la anjos de joelhos e, a encimá-la, uma máscara. Antecede o painel um rodapé com consolas
laterais e meninos a segurar festões. Este encontra-se interrompido pelo estrado de madeira onde se ergue o altar-mor.

Ambos os painéis representam paisagens com eremitas. A do lado do Evangelho, de maiores dimensões, tem a 
complementar a cena uma figura masculina com um cão e uma fonte integrada numa arquitectura em ruínas.

Os planos são muito geométricos, mas a pintura denuncia uma pincelada solta e expressiva [01.01] a par, por vezes, de
um maior domínio do contorno fino [02.02]. A pintura é marcada, por vezes com borrões, mas os rostos são desenhados
com pormenor. As arquitecturas surgem apenas esboçadas, principalmente se afastadas do primeiro plano, e as árvores
têm as folhas esponjadas. Não parece um traço muito característico do Mestre P.M.P., pois é mais expressivo e
manchado, ainda que sejam perceptíveis diferenças entre os painéis.

A aplicação inadequada ao espaço disponível implica equacionar se os painéis foram pensados para esta capela ou se
teriam sido transferidos de outro local. Não é apenas o painel do lado do Evangelho que apresenta a guarnição
“dobrada”, mas também as restantes barras que preenchem os espaços entre vãos e junto ao arco triunfal.

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 333]

1734 - Data na fachada

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Homem, cão, fonte e eremita
02 Lado da Epístola
  02.01 Eremita
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Torres Vedras [Serra da Vila] - Capela de Nossa Senhora da Pena

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0102

Torres Vedras - Sanatório de Barro, Igreja, capela-mor
B-V-R-ea/+-0007

Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 06
R-0074

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- PINTO, Natércia, Azulejos de Torres Vedras, Lisboa, Governo Civil de Lisboa, 1997.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Torres Vedras [Serra da Vila] - Capela de Nossa Senhora da Pena

Fotografias

01.01 - Homem, cão, fonte e eremita 01.01 - Homem, cão, fonte e eremita

01.01 - Homem, cão, fonte e eremita, pormenor 02 - Lado do Evangelho

02.01 - Eremita
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Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, capela-mor

Datação

1720, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 354]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Na capela-mor os painéis organizam-se em dois registos, o inferior com episódios do quotidiano, e o superior, onde se
incluem os painéis sobre as portas laterais, com cenas da vida de São Domingos, a quem a igreja é dedicada. 

Os quadros são envoltos por guarnição arquitectónica que tem início no silhar lateralmente definido por anjo sentado
sobre leão e a segurar a base de uma coluna ou um capitel. Sobre o entablamento que serve de remate horizontal ao
silhar inferior, ergue-se uma consola decorada por acanto, outras volutas e elementos arquitectónicos onde um menino
apoia um joelho segurando, com os braços levantados, duas aletas. No remate horizontal observam-se enrolamentos de
acanto, volutas com grinaldas de flores e pássaros convergindo para a cartela central ladeada por anjos. Note-se, no
entanto, a diferença entre a quadrícula dos azulejos, que não é absolutamente certa.

A pintura é larga e expressiva nos dois painéis de maiores dimensões, tornando-se muito sumária quer no silhar quer nos
painéis que encimam as portas laterais da capela-mor. Os rostos são muito duros (com os olhos amendoados) e
desenhados de forma ingénua, tal como os panejamentos. A arquitectura é rigorosa nos dois painéis maiores e apenas
apontada nos mais reduzidos. A pincelada marcada surge, por vezes, em mancha.

Atribuída
Pintor Desconhecido

António Pereira [influência do ciclo - SIMÕES, 1979, p. 354]

 - Retábulo-mor e altares colaterais em talha são contemporâneos dos azulejos

Século XVII, primeira metade - Possível construção da igreja

António Pereira [SERRÃO, 2001, p. 128]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 São Domingos abençoa ou chama uma mulher ajoelhada
  01.02 Cenas com um cavaleiro
  01.03 Encontro de São Francisco com São Domingos
02 Lado da Epístola
  02.01 Morte de São Domingos?
  02.02 Cenas campestres com um cavaleiro
  02.03 Aparição de Cristo e da Virgem a São Francisco e a São Domingos
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Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, capela-mor

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0019
B-H-R-aa/+-0043
R-0075

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja matriz de Vale de Figueira / Igreja de São Domingos”, n.º IPA PT031416240095, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- SERRÃO, Vítor, “António Pereira Ravasco, ou a influência francesa na arte do tempo de D. Pedro II”, A Cripto-
História de Arte, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 125-148.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, capela-mor

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta do lado do Evangelho 02 - Planta do lado da Epístola
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Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, capela-mor

Fotografias

01.01 - São Domingos abençoa ou chama uma mulher ajoelhada

01.02 - Cenas com um cavaleiro

01.03 - Encontro de São Francisco com São Domingos 02 - Perspectiva do lado da Epístola

02.01 - Morte de São Domingos?

02.02 - Cenas campestres com um cavaleiro
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Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, capela-mor

Fotografias

02.03 - Aparição de Cristo e da Virgem a São Francisco e a São 
Domingos
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Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, nave [parede fundeira]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História
Os painéis da parede fundeira da nave devem ser originários, de acordo com o senhor padre Luciano Oliveira, do
desaparecido Convento de Santo António, nos arredores de Vale de Figueira. Esta ideia vem ao encontro da informação
divulgada por Santos Simões (1979, p. 353-354) que refere ser esta igreja “herdeira material do antigo Convento de
Nossa Senhora de Jesus, de Vale de Figueira, de Franciscanos Arrábidos, fundado no século XVII por D. Henrique de
Portugal e sua mulher D. Ana de Ataíde, falecida em 1625”.

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis da parede fundeira da nave, originários de outro local, apresentam uma guarnição de motivos semelhantes
aos da capela-mor, mas organizados de forma diversa.

Os cantos inferiores são formados por leões envoltos por enrolamentos de acanto que crescem no sentido vertical
incluindo anjinhos e aves. Horizontalmente, a configuração não é regular, denunciando adaptações, mas ressalta a
cartela de aletas com rosto superior ladeada por anjos.

Os painéis figurativos, muito modificados, parecem reunir pelo menos dois episódios diferentes. Do lado do Evangelho
uma fonte interrompida do lado esquerdo junta-se a um eremita de joelhos, meditando perante uma cruz assente num
rochedo à sua frente. Atrás e ao fundo, uma paisagem com barcos à vela. Do lado oposto, novo eremita a meditar
perante uma cruz, observando-se uma fonte atrás bem como uma paisagem com casas ao fundo. À direita é visível um
imponente túmulo interrompido em primeiro plano, rodeado por árvores e com uma cidade ao fundo.

A pintura, se bem que minimalista como alguma da capela-mor, surge mais expressiva, revelando pinceladas rápidas
principalmente ao nível da vegetação. O túmulo foi desenhado com grande rigor, que não se observa na paisagem
citadina. Já  desenho dos eremitas recorre muito ao contorno, com os rostos do lado do Evangelho caracterizados de
forma muto sumária, mas com pormenor do lado da Epístola.

Trata-se de um pintor diferente do que executou os painéis da capela-mor da mesma igreja.

Características Particulares

Atribuída
Pintor Desconhecido

Século XVII, primeira metade - Possível construção da igreja

Iconografia
Fragmentos
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Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, nave [parede fundeira]

Catalogação das guarnições
B-H-R-ea/+-0102

Torres Vedras - Sanatório de Barro, Igreja, capela-mor
B-V-R-ea/+-0007

Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 06

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MENDONÇA, Isabel, “Igreja matriz de Vale de Figueira / Igreja de São Domingos”, n.º IPA PT031416240095, 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1999. URL:
www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Vale de Figueira - Igreja Matriz de São Domingos, nave [parede fundeira]

Fotografias

01 - Lado do Evangelho

02 - Lado da Epístola
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Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011]

Datação

1690
[Data no lavabo da sacristia [03.03]]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Atribuída
Pintor Ciclo [pintura sumária com pincelada rápida e contorno forte]

Mestre da Igreja de Santa Maria de Óbidos [MECO, 1984, p. 49; IDEM, 1989, p. 67]

Século XVII - A Quinta era propriedade dos Condes de Vale-de-Reys
1690 - Construção da capela, de acordo com data no lavabo da sacristia

Mestre da Igreja de Santa Maria de Óbidos [SERRÃO, 2003, p. 122]
O mesmo autor da Sala da Caça, MNAz [SIMÕES, 1979, p. 338]
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Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011]

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01
    01.01.02
    01.01.03
  01.02
    01.02.01
    01.02.02
    01.02.03
02
  02.01
03
  03.01
  03.01
  03.03

Nave
Lado do Evangelho
Santo António abençoa um homem de joelhos
Milagre de Santo António
Pregação de Santo António [?]
Lado da Epístola
Milagre de Santo António
Refeição
Milagre da Mula Eucarística
Cruzeiro
Vários painéis com anjos, meninos com vasos à cabeça, albarradas
Sacristia
Figura feminina com cão
Lavabo
Anjos com cartela indicando o ano
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Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011]

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
O revestimento azulejar da capela da Quinta da Flamenga apresenta silhar de enrolamentos de acanto de grande
dimensão e os painéis são envoltos por barras com acantos e conchas nos cantos. As zonas de dimensão mais reduzida
são ocupadas por painéis ornamentais, com festões de frutos e flores presos por argolas, caso da parede fundeira, ou com
figuras femininas híbridas, caso do arco triunfal. Estas, que recordam as barras da sala da Irmandade do Santíssimo
Sacramento de Évora, ou a da Ordem Terceira de São Francisco, na mesma cidade, mostram um menino sentado sobre a
cabeça de um golfinho, cuja cauda agarra. Atrás, uma cariátide enrola a cauda de seria em torno de um pilastra e exibe,
sobre a cabeça, várias flores.

Os painéis figurativos representam cenas da vida de Santo António, unidos entre si como se de um único painel se 
tratasse. Todavia, uma análise mais atenta permite perceber o corte entre os vários episódios, que foram reunidos sem
grande cuidado. Poderiam não ser originários deste espaço ou terem sido concebidos para um outro local?

O traço que os caracteriza é fino, com pinceladas mais grossas e aguada, bem revelador da preferência pelo recurso ao
contorno mais do que à mancha. As dificuldades ao nível da modelação dos rostos são muito evidentes, tal como ao
nível do domínio da perspectiva, de que é exemplo a mesa do painel 01.02.02.

No cruzeiro os painéis denunciam profundas adaptações aos espaços disponíveis, se bem que articuladas com os vãos. 

Por fim, na sacristia o painel 03.03 exibe o ano da execução o conjunto azulejar, surgindo ainda uma figura feminina
com um cão, que não indentificamos. Numa outra dependência, recorreu-se ao azulejo de figura avulsa para o 
revestimento do espaço, tal como a escadaria e tribuna do altar-mor.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0105
B-HV-R-ea/+-0014

Borba - Quinta do General, casa de fresco
R-0077
B-V-R-f-0041
B-V-R-f-0042

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Almada - Seminário de São Paulo  > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Almada - Seminário de São Paulo, duas salas [sala 16 e biblioteca] [azulejos provenientes da Sé de Lisboa] >
Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Azeitão - Quinta do Calhariz, sala 00 [sala de entrada] > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, átrio da casa > Enrolamentos de acantos de grandes dimensões
- Barcarena - Quinta de Nossa Senhora da Conceição, capela de São João Baptista  > Festões de flores e frutos
pendentes de argolas e laços
- Caldas da Rainha - Tábua para calcular os arráteis de ração de carneiro para o jantar dos enfermos, Museu do Hospital
Termal das Caldas da Rainha > Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Évora - Convento de São Francisco, sala do Consistório da Irmandade da Ordem Terceira  > Conjunto de cariátide /
sereia com cauda a envolver figura sentada em cabeça de golfinho
- Évora - Igreja de São Mamede, sala da Confraria do Santíssimo Sacramento > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços; Conjunto de cariátide / sereia com cauda a envolver figura sentada em cabeça de golfinho
- Lisboa - Convento da Encarnação, capela do Senhor Morto > Enrolamentos de acanto
- Lisboa - Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de 
argolas e laços
- Lisboa - Igreja do antigo Convento das Albertas, capela do Santo Cristo da Fala [Museu Nacional de Arte Antiga] >
Enrolamentos de acanto; Festões de flores e frutos pendentes de argolas e laços
- Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 8 e dependências > Enrolamentos de acanto
- Óbidos - Igreja de Santa Maria, nave > Enrolamentos de acanto
- Sardoal - Igreja de São Tiago e São Mateus, Matriz do Sardoal, capela-mor > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Festões de flores e frutos pendentes de
argolas e laços

Encomenda
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Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011]

Bibliografia específica
- COSTA, Patrícia, MACHADO, João, act., “Quinta da Flamenga / Sanatório da Flamenga / Hospital de Vialonga”, n.º
IPA PT031114080050, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património
Arquitectónico [IPA], 2002/2006. URL: www.monumentos.pt, consultado em Julho de 2010.
- MECO, José, “Azulejos de Lisboa”, Exposição Azulejos de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1984, pp. 15
-82.
- MECO, José, “Gabriel del Barco”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 66
-69.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011]

Fotografias

00 - Perspectiva do interior da capela 01.01 - Lado da Epístola

01.01.01 - Santo António abençoa um homem de joelhos 01.01.02 - Milgare de Santo António

01.01.03 - Pregação de Santo António [?] 01.02 - Lado da Epístola
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Vialonga - Capela da Quinta da Flamenga, nave [roubados em 2011]

Fotografias

01.02.01 - Milagre de Santo António 01.02.02 - Refeição

01.02.03 - Milagre da Mula Eucarística 02.01 - Vários painéis com anjos, meninos com vasos à cabeça,
albarradas

02.01 - Vários painéis com anjos, meninos com vasos à cabeça,
albarradas

03.01 - Figura feminina com cão
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Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia

Datação

1719-1721
[Documentada]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Assinada [02.01.01]
Policarpus oliua fecit

Pintor Policarpo de Oliveira Bernardes

Documentada
Azulejador Manuel Borges

António de Oliveira Bernardes [GONÇALVES, 1982, para a nave]

1521 - Instituição da Misericórdia
1535 - Conclusão das obras da primitiva casa da Misericórdia
1585-1594 - Edificação do hospital, de traçado maneirista atribuível a João Lopes o Moço
Século XVIII, início - Ruína da igreja e consequente reedificação
15 de Julho de 1714 - Reunião da mesa para discutir o problema da conservação da igreja, temendo-se mesmo a sua
eminente derrocada, pelo que se determinou chamar mestres de pedraria e carpintaria para fazer a avaliação do estado do
edifício e apontar soluções para a questão 
16 de Julho de 1716  - A Mesa decide-se pela pela construção de uma nova igreja, de acordo com os planos concebidos
pelo Engenheiro Manuel Pinto de Vilalobos

António de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, para a nave]
António de Oliveira Bernardes [SMITH, 1968, p. 233, para a nave]
Policarpo de Oliveira Bernardes [GONÇALVES, 1982, para a capela-mor]
Policarpo de Oliveira Bernardes [MECO, 1989 [1985], p. 51; IDEM, 1993, p. 225; IDEM, 1989, pp. 79-81 e 83; IDEM,
2009, p. 129]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SANTOS, 1957, p. 118, para a capela-mor, assinada]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SERRÃO, 2003, p. 217]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SIMÕES, 1979, p. 92]
Policarpo de Oliveira Bernardes [SMITH, 1968, p. 233, para a capela-mor]
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Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia

Campanhas decorativas 
1718, 28 de Setembro  - Retábulo-mor e as respectivas imagens da autoria de Ambrósio Coelho

1718 - Conclusão da obra

1719 - Ambrósio Coelho é contratado para a realização do retábulos colaterais, dedicados a Santo António, do lado do
Evangelho, e a Nossa Senhora da Misericórdia, do lado da Epístola
1719 - As grades da capela-mor e dos púlpitos, em madeira de jacarandá, visíveis no Álbum das plantas de tudo o que 
contém a Misericórdia, foram oferecidas pelo abade de Perre, Luís Álvares da Cunha e pelo seu irmão, em troca de três
sepulturas
1722 - Alteração ao projecto original com a deslocação dos púlpitos e inclusão dos altares do Senhor da Cana Verde
4 de Setembro de 1721 - Pinturas da cúpula e do tecto da nave por Manuel Gomes
Até 1720 - Notícia de outros pintores a trabalhar na igreja, entre os quais Francisco Rodrigues, responsável pelos
grotescos do zimbório 
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Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia

Iconografia
01
  01.01
    01.01.01

    01.01.02

    01.01.03

    01.01.04

    01.01.05

    01.01.06

    01.01.07

    01.01.08

    01.01.09

  01.02
    01.02.01

    01.02.02

    01.02.03

    01.02.04

    01.02.05

    01.02.06

Nave
Lado do Evangelho
Obra de Misericórdia espiritual - DAR BOM CONSELHO
SEQVEREME ET SVR/GENS SECVTVS EST / EVM. Math. 9v.9 [Partindo dali, Jesus viu um
homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança, e disse-lhe «Segue-me!» E ele
levantou-se e segui-o]
Obra de Misericórdia espiritual - ENCINAR OS IGNORANTES
ERAT ENIM / DOCENS EOS. / Marc. i. v. 2 [Mc 1, 22 - E maravilhavam-se com o seu 
ensinamento, pois os ensinava como quem tem autoridade e não como os Doutores da Lei]
Obra de Misericórdia espiritual - CONSOLAR OS TRISTES 
VENIENTES / VISITARENT EVM / ET CONSOLAREN / TVR. Job. 2v.11  [Três amigos de Job
– Elifaz de Teman, Bildad de Chua e Sofar de Naamá – ao saberem das desgraças que lhe 
tinham sucedido, partiram cada um da sua terra e combinaram juntar-se, a fim de 
compartilharem a sua dor e o consolarem]
Obra de Misericórdia espiritual - CASTIGAR OS QVE ERÃO 
TVAVTEM A DEO / FLAGELATVS / Macab 3.v.34 [«Confessa diante de todos o teu grande
poder, tu que foste castigado por Deus.» Ditas estas palavras desapareceram]
Obra de Misericórdia espiritual - PERDOAR AS INJVRIAS
ILLI / CLEMEN/TER ACCE/DITE INCVIT ATME / Genes 45 v. 4   [José disse aos irmãos: « 
Aproximai-vos de mim, peço-vos!» E eles aproximaram-se. José continuou: «Eu sou José, vosso 
irmão, que vendeste para o Egipto ]
Obra de Misericórdia espiritual - SOFRER COM PASIENSIA AS FRAQVEZAS DO NOSSO
PROXIMO
NEC EGO TE / CONDENABO / Joan 8. v11  [Disse-lhe Jesus: «Também Eu não te condeno.
Vai e de agora em diante não tornes a pecar»]
Obra de Misericórdia espiritual - ROGAR A DEOS PELLOS VIVOS E DEFVNTOS
SALVBRIS EST. CO/GITATIO PRO DEFV/NCTIS EXORARE / Macab. 12. v.46   [Mac 12, 45 -
Era este um pensamento santo e piedoso. Por isso pediu um sacrifício expiatório, para que os 
mortos fossem livres das suas faltas]
Rei David, a tocar harpa
IN AETERNVM / MISERICORDIA / AEDIFICABTVR / Psal 88 v. 3 [Proclamarei que o teu 
amor (misericórdia) é para sempre e que a tua fidelidade é eterna como o céu]
Altar do Senhor da Cana Verde
BEATI MISERICOR / DES QVONIAM IPSI / MISERICORDIAM / CONSEQVENTVR [Mt 5, 7 -
bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia]
EXEMPLVM / ENIM DEDI VOBIS VT / QVEMADMODVM / EGO FECI VOBIS / ITA ET VOS 
FACI / ATIS Joan 13 v.15  [Na verdade, dei-vos exemplo para que, assim como Eu fiz, vós
façais também]
Lado da Epístola
Obra de Misericórdia corporal - ENTERRAR OS MORTOS
SEPELIEBAT COR / PORA EORVM / tob. 1. v.21 [fornecendo pão aos esfomeados e vestindo
os nus, e se encontrava morto alguém da minha linhagem, atirado para junto dos muros de 
Nínive, dava-lhe sepultura]
Obra de Misericórdia corporal - REMIR OS CAPTIVOS
LIBERVIT / QVE DOMINVS / INDIE ILLA ISRA / EL DEMANV E / GISCIORVM / Exod. 14. 
v.30   [O Senhor salvou, naquele dia, Israel da mão do Egipto, e Israel viu os egípcios mortos à 
beira do mar]
Obra de Misericórdia corporal - DAR POVZADA AOS PEREGRINOS
CVCVRRIT IN O/ CCVRSVM EORVM / DE OSTIO TABER / NACVLI SVI. Geni. 18v.2 [Abraão
ergueu os olhos e viu três homens de pé em frente dele. Imediatamente correu da entrada da 
tenda ao seu encontro, prostrou-se por terra]
Obra de Misericórdia corporal - VIZITAR OS ENFERMOS
VENIT IESVS IN / DOMVM PETRI VI/DIT SOCRVM EIVS / IACENT. Math. 8. v.14 [Entrando
em casa de Pedro, Jesus viu que a sogra dele jazia no leito com febre]
Obra de Misericórdia corporal - VESTIR OS NVS
PRO FERTES / TOLAM PRI/MAMET INDVITE / ILLVM / Luc. 15. v.22  [Mas o pai disse aos 
seus servos : Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha; dai-lhe um anel para o dedo e 
sandálias para os pés]
Obra de Misericórdia corporal - DAR DE BEBER A QVEM TEM SEDE
DA NOBIS AQV/AM VT BIBA/MVS . Exod. 17 v.2. [O povo litigou com Moisés, e disse: «Dá-
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Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia

    01.02.07

    01.02.08

  01.03
    01.03.01
  01.04
    01.04.01
02
  02.01
    02.01.01

    02.01.02
    02.01.03

    02.01.04

    02.01.05
  02.02
    02.02.01

    02.02.02
    02.02.03

    02.02.04

    02.02.05

nos água para beber»]
Obra de Misericórdia corporal - DAR DE COMER A QVEM TEM FOME
DATE ILLIS / VOS MANVCA/RE. Math. 14. v.16  [«Mas Jesus disse-lhes : «Não é preciso que
eles vão; dai-lhes vós mesmo de comer»]
Altar do Senhor da cana Verde
PRECIPIO TIBIVT / APEBIAS MANUM / FRATRI TVO EGT / NO ET PAVPERI  [Dt 15,11 -
Sem dúvida, nunca faltarão pobres na terra; por isso, eu te ordeno: Abre generosamente a mão
ao teu irmão, ao pobre e ao necessitado que estiver na tua terra ]
SEMPER / ENIM PAV / PERES HA / BEBITIS VO / BISCVM Marc 14, v. 7  [Sempre tereis
pobres entre vós, e podereis fazer-lhes bem quando quiserdes; mas a mim, nem sempre me 
tereis]
Arco triunfal
Virgem da Misericórdia
Coro alto
Agnus Dei [alusivo ao quinto sinal do Apocalipse, e aos que se mantêm fiéis a Cristo]
Capela-mor
Lado do Evangelho
Apresentação de Jesus no Templo
NVNC DIMITTIS / SERVVM / TVVM DOMINE Luc. 2 v29 [Agora podeis deixar partir o teu 
servo]
Circuncisão
Nascimento de Jesus
GLÓRIA IN EXCELSIS DEO [Glória a Deus nas alturas]
Adoração dos Magos
ET VENI / MVS ADO / RARE DO / MINV  [Mt 2, 2 - e viemos adorar o Senhor ]
Cartela com fonte
Lado da Epístola
Anunciação
FIAT MIHI / SECUNDVM VER / BVM TVVM [Faça-se em mim segundo a Tua Palavra]
Casamento da Virgem
Apresentação da Virgem no Templo 
IN SANCTA / SANCTORVM / IN DOMO TVA / DOMINE [no Santo dos Santos, na Tua Casa
Senhor]
Nascimento da Virgem
QVASI / AURORA COM / SVRGENS [Ct 6, 10 - levantando-se com a Aurora]
Cartela com poço
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Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A nave é totalmente revestida por azulejos com a representação das catorze obras de misericórdia, em dois registos. As
cartelas inferiores informam sobre a obra pintada, acrescentando-se, em alguns painéis, o respectivo número. Nas
cartelas superiores encontra-se a transcrição de um versículo, em latim, alusivo ao episódio bíblico representado . Está
presente um jogo de intertextualidades, no qual as palavras e as imagens manifestam as obras, esclarecendo, num
imediatismo de leitura, o sentido do programa doutrinal que se pretende transmitir.

As obras espirituais estão representadas do lado do Evangelho e as corporais do lado da Epístola, numa distribuição que
confere maior importância às primeiras. Os números referentes a cada obra permitem seguir uma leitura correcta,
iniciando-se as espirituais no sub-coro, com a primeira – dar bom conselho a quem o pede -, e terminando junto ao arco
triunfal com a sétima – rogar a Deus pelos vivos e mortos. Já as espirituais obedecem a uma lógica inversa, com a
primeira junto ao arco triunfal – dar de comer a quem tem fome -, e a última no sub-coro – enterrar os finados. Observa-
se, assim, um percurso circular, com início e fim no sub-coro. O enunciado desta sequência não corresponde ao que se
fixou nos Compromissos de Lisboa; pelo contrário, segue a ordem expressa no Memorial dos Pecados, de Garcia de
Resende, com data de 1521; na obra de um anónimo franciscano intitulada Manual de Confessores e Penitentes, de
1549; na obra do jesuíta Marcos Jorge, de 1561, Doutrina christam ordenada a maneira de dialogo, pera ensinar os
mininos, pello P. Marcos Jorge; no Baculo Pastoral de Flores e Exemplos, colhidos de varia & authentica historia
espiritual sobre a Doutrina Christã , da autoria de Francisco Saraiva de Souza, em 1624, na Excellencias da
Misericordia e Fructos de Esmolla, de frei Luís da Apresentação, com data de 1625, e na Alma instuída na doutrina e
vida christã  do Padre Manoel Fernandes, escrita em 1688-1699.

No arco triunfal um amplo painel representa a Virgem da Misericórdia e, junto às impostas, figuram duas virtudes, que
se adaptam ao espaço disponível. Do lado do Evangelho é a Justiça, com a espada numa das mãos e a balança na outra.
Do lado oposto, é a Paz com um ramo de oliveira, também  símbolo de misericórdia, e uma coroa de louros na cabeça.
Em correspondência com Nossa Senhora da Misericórdia, encontra-se, já no coro alto, o Agnus Dei, alusivo ao quinto
sinal do Apocalipse, e aos que se mantêm fiéis a Cristo. Ao centro da composição, e suspenso por anjos, o Cordeiro,
símbolo cristológico, surge com o estandarte da Ressurreição. No plano terreno, várias figuras louvam Cristo, e algumas
estendem o que parece ser uma taça, talvez para recolher  o sangue que flui do seu peito, numa clara mensagem
Eucarística. Os homens da extremidade tocam harpa.

Cada obra de misericórdia tem como fonte de inspiração um episódio bíblico, revelando uma compreensão tradicional
destas associações. Por exemplo, para ilustrar a remissão dos cativos, optou-se pela analogia com a travessia do Mar
Vermelho. Os cativos eram, neste caso, o povo de Israel, que Moisés fez sair do Egipto. A cena da mulher adúltera, a
quem Jesus perdoou os pecados, é o mote para sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Passagens do
Antigo e do Novo Testamento que se complementam, tal como as obras espirituais e corporais. À medida que os fiéis
percorrem a nave na direcção da capela-mor, estão enquadrados pelo espiritual e corporal, numa dualidade e
complementaridade permanente, o mesmo acontecendo em relação aos livros bíblicos, pois a cada episódio do Antigo
Testamento corresponde, do lado oposto, uma cena do Novo Testamento. A única repetição ocorre nas obras que 
marcam a entrada, ambas ilustradas pelo Antigo Testamento.

Na capela-mor, os panos murários a revestir são delimitados por um arco de volta perfeita, no interior do qual se abre a
porta da sacristia (lado do Evangelho) ou o túmulo de António Monteiro Maciel (lado da Epístola), e uma janela, ambos
rematados por sanefas de talha dourada. A estrutura azulejar divide-se em três registos: o primeiro, que acompanha a
porta da sacristia, é seccionado por pilastras com duplas volutas (com grinaldas e querubins), que enquadram o vão e as
cenas figurativas. Sobre estas, as pilastras prolongam-se, definindo secções centrais côncavas, onde se inscrevem as 
cartelas reproduzindo versículos em latim e, sobre a porta,  uma outra cartela mais decorativa. No último registo, que
corresponde ao arco de volta perfeita, as arquitecturas fingidas são substituídas por cercaduras de enrolamentos
vegetalistas, que integram a janela através de volutas e grinaldas.

Do lado do Evangelho distribuem-se quatro cenas da vida de Cristo, que se opõem a um número idêntico de episódios
da vida da Virgem, numa interessante equivalência temática, através dos Nascimentos e Apresentações no Templo. A
leitura de ambos os conjuntos é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Cristo corresponde às obras 
espirituais e a Virgem às obras corporais, explorando-se, também aqui, a superioridade da vertente cristológica.
Todavia, e seguindo uma perspectiva cronológica, deveria primeiro observar-se o ciclo da Virgem, que se interrompe na
Anunciação e tem seguimento no primeiro quadro do lado oposto, com o Nascimento de Jesus. O mistério do
Nascimento de Jesus e da Imaculada Conceição está presente nas quatro cenas, ganhando expressão após o Nascimento,
do lado oposto, mas não se prolongando mais além do que a Apresentação no Templo. É esta a primeira vinda de Jesus,
que se opõe ao anúncio da segunda e definitiva, encontrando-se no meio o apelo à prática das obras de misericórdia,
mais próximas do quotidiano dos fiéis e entendidas como fundamentais  na preparação do Dia do Juízo.

Sobre a porta da sacristia e sobre o túmulo que lhe é fronteiro (de António Monteiro Maciel), figura uma fonte e um
poço, que são símbolos marianos alusivos à água da vida, e que se encontram em estreita ligação com as representações
de Jesus e Nossa Senhora, porque é de vida que estas imagens falam. Mas enquanto a fonte, entendida como água que
jorra do alto, pode ser associada a Deus e, por ventura, às obras espirituais, que se encontram deste lado, do Evangelho; 
o poço, que  recebe a água, é um recipiente, como aquele onde a humanidade se banha para a cura e, ou, Redenção e,
por isso mesmo, mais próximo das obras corporais.

1278



Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia

Tal como em tantos outros conjuntos assinados, os painéis revelam o recurso a técnicas distintas entre si, o que coloca a
discussão sobre a autoria e sobre a asinatura de Policarpo de Oliveira Bernardes num nível muito superior, pois nem
sequer chega a haver uniformidade entre os painéis da nave ou da capela-mor. Na verdade, a pintura articula tendências
tão distintas como um contorno fino e pinceladas suaves apesar de marcadas [01.02.07], pinceladas pouco uniformes a
caracterizar fundos escuros ou sombras, rostos suaves, um recurso ao contorno muito vincado e por vezes quase
escultórico, panejamentos muito duros e com contorno [01.01.01]. Todavia, a uniformidade ou um “certo ar de família”
são conferidos pelas guarnições, as da nave comuns a outras obras de António de Oliveira Bernardes e invugares as da
capela-mor.

Características Particulares

Encomenda
Logo no ano seguinte à conclusão das obras, em 1719, Vilalobos foi encarregue de “thomar as medidas a Igreja e fazer
planta”, que a Mesa enviou para Lisboa, ao cuidado do Coronel Engenheiro Joseph da Silva Paiz, este último
responsável por consultar os melhores pintores de azulejo da capital e verificar os custos de mandar azulejar todo o seu
interior. O elevado montante envolvido levou a que a Mesa e o definitório, certamente reunido propositadamente para
deliberar sobre a questão, consultasse “os irmãos de maior ponderação, respeito e qualidade, que viviam principalmente
nas suas quintas dos arredores” (ADVC, “Acordo q se faz pella Meza e definidores sobre de haver de azilejar a Igreja
desta S. Caza “, Livro dos Acórdãos, fls. 312 v. e ss. Cf. ARAÚJO, 1983, pp. 38-40.), que se manifestaram
unanimemente a favor da obra. Para além de invocar o revestimento cerâmico como “huma das principais circunstancias
do adorno das Igrejas” (ibidem), a Mesa e o definitório aludiam ao custo que, apesar de considerável, acabaria por se
revelar compensador se se tivesse em consideração a despesa anual com a armação da igreja e os estragos que daí 
advinham, os quais necessitavam, naturalmente, de reparação.

Era provedor, nesse ano, D. António de Noronha, Conde de Vila Verde e Governador da Província, mas pelo que se
intui do documento referido, a escolha do pintor, em Lisboa, ficou a cargo daquele que se acredita ser o contacto da
Misericórdia na capital do reino, o Coronel Engenheiro Joseph da Silva Paiz. Sobre esta figura, nada se conhece, a não
ser que, em última instância, a ele se deve a escolha da oficina dos Oliveira Bernardes. Do mesmo modo, não se conhece
o autor do programa iconográfico que é revelador de uma enorme erudição. Todavia, a documentação subsistente
permite acompanhar o processo, bem como a chegada e a montagem dos azulejos, e os pagamentos a Manuel Borges, o
mestre azulejador que estabeleceu a ligação entre o encomendador e o pintor, assumindo desta forma um papel de
grande relevo. No caso de Viana, este papel foi ainda mais determinante uma vez que, apesar dos painéis terem sido
expressamente concebidos para este espaço, parece ter havido erros nas medições, com consequências ao nível do
quadro da Virgem da Misericórdia, adaptado sob as ordens de Manuel Borges, trabalho pelo qual a Mesa achou por bem 
gratificá-lo com nove mil e seiscentos reis a mais do que o inicialmente previsto (ADVC, Livro das Obras da Igreja, fl.
47 v., p. 34, cf. ARAÚJO, 1983, p. 34). Apesar das contas existentes, algumas informações são de difícil interpretação e
outras suscitam algumas dúvidas.

O primeiro cálculo enviado de Lisboa previa que seriam necessários dezasseis mil azulejos, número que os ajustes
posteriores viriam a aumentar ligeiramente (ibidem, fl. 43 e IDEM, pp. 28-29). Em qualquer dos casos, as despesas
assinadas por Manuel Borges são mais precisas, indicando dezasseis mil e noventa e dois azulejos (ibidem, fl. 44-44v e
IDEM, pp. 29-31). É comummente aceite que, depois dos problemas com o painel do arco triunfal, foi necessário pedir a
Lisboa mais azulejos, ideia que levantou algumas dúvidas, pois a documentação apenas refere o pedido de trezentos e 
cinquenta azulejos para o último painel da capela-mor (dos quais sobraram cento e vinte, que foram aplicados no coro)
(ibidem, fl. 47v.-48 e IDEM, pp. 33-34). Admite-se que Manuel Borges adaptou o conjunto do arco triunfal com os
azulejos disponíveis e, somente em 1721, foi necessária nova encomenda. Esta alteração aos planos iniciais corresponde
à mudança para o local actual do túmulo de António Monteiro Maciel, decidida em 9 de Maio de 1721, tendo sido
pedido a Lisboa um painel para preencher o espaço deixado vago pelo túmulo (ADVC, “Acrodão q. se fes sobre
mudarse o tumullo de Antonio Montr.º Maciel”, Livro dos Acórdãos, fl. 335v. Cf. ARAÚJO, 1983, pp. 40-41).
Curiosamente, o painel em questão é aquele em que se encontra a assinatura de Policarpo Oliveira Bernardes.

Mais do que o valor final da obra, orçada na sua totalidade e com todas as despesas incluídas, em cerca de dois mil
cruzados, há vários montantes e verbas que se revelam especialmente interessantes para um maior conhecimento do
mundo envolvente à pintura de azulejos (ADVC, Livro das Obras da Igreja, fls. 44 v. a 48, Cf. ARAÚJO, 1983, pp. 30 a
34.). Pelas contas de Manuel Borges, sabe-se que o pintor ganhava o mesmo que o oleiro, o que à partida pouco parece
dignificar o trabalho do pintor, não se distinguindo, em termos monetários, de um artificie. Esta coincidência verifica-se
em todos os envios de azulejos. Por outro lado, estes constituem os valores mais elevados, pois as restantes despesas

1279



Viana do Castelo - Igreja da Misericórdia

Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0014

Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia
B-H-R-c/+-0013

Estremoz - Igreja de Nossa Senhora da Consolação do antigo Convento de Santo Agostinho
B-V-R-f-0043
B-H-R-aa/+-0044
B-V-R-f-0044
R-0018

Braga - Igreja do Pópulo, capela de Santa Apolónia

Obras Relacionadas
- Évora - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça > Nascimento da Virgem [01.01.01] - [01.02.04]

ficam bastante aquém, embora não seja de descurar a importância gasta no corte, armação e encaixe dos mesmos, a 
cargo do azulejador/ladrilhador, sensivelmente um terço do valor da manufactura e pintura.

A montagem no interior do templo deveria ser bem mais complexa do que à partida se poderia pensar, envolvendo para
além dos materiais implícitos (cal, areia, respectivo servente e transportes), a armação de andaimes executados por um
carpinteiro, e os “carretos de taboados para os d.os andames”. 

Mas, até chegarem a Viana do Castelo, os azulejos percorreram um longo caminho. O primeiro carregamento veio de
barco, no patacho Nossa Senhora da Vitória Mestre Manuel Barbosa Vogado, sendo depois necessário transportá-los até 
à vila. O segundo, para o arco triunfal e capela-mor veio por terra, num percurso conhecido desde Valada até Coimbra,
depois até ao Porto e por fim até Viana, cujo custo era superior ao do azulejo em si (feitura, pintura e corte). Neste
transporte não foi esquecido o seguro, feito pelo Coronel Engenheiro Joseph da Silva Paiz sobre os quarenta e oito
caixotões enviados salvaguardando assim o investimento da Misericórdia no caso de “fogo corssarios inimigos falços
amigos e de retençois de Reis e Princepes e de todos os dannos que possão vir a cauzar” (ibidem, fl. 46-46v e IDEM, p.
32).

Uma referência final para o financiamento da obra de arquitectura e campanhas decorativas, pois uma das rubricas aqui
incluídas está relacionada com a venda das antigas talhas e altares (ARAÚJO, 1983, pp. 19-20), para além de um
empréstimo de dois contos e oitocentos mil reis, contraído logo em 1716 a Manuel Barbosa Teixeira e dos onze mil 
cruzados concedidos por D. João V para a grandiosa obra. Apesar das contas referentes ao azulejo não estarem
excessivamente fora das possibilidades da Misericórdia, ficou registada a preocupação da Mesa e do definitório em
calcular bem os gastos, de forma a assegurar os seus deveres caritativos para com os pobres.

Bibliografia específica
- ARAÚJO, José Rosa, A Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, 2ª ed., Viana do Castelo, Ed. da
Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, 1983.
- FERNANDES, Francisco José Carneiro, O Azulejo – um olhar no Alto Minho e Baixo Minho Litoral, Viana do
Castelo, Centro de Estudos Regionais, 2000.
- GONÇALVES, Flávio, “As obras setecentistas da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda de Peniche e o seu
enquadramento na Arte Portuguesa da primeira metade do século XVIII”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de
Lisboa, Lisboa, 1982, pp. 5-270.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NOÉ, Paula, “Misericórdia de Viana do Castelo”, n.º IPA PT011609310005, Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1992/2002/2005. URL: www.monumentos.pt, 
consultado em Fevereiro de 2011.
- SANTOS, Reinaldo dos, O azulejo em Portugal, Lisboa, Ed. Sul, imp. 1957.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco , Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII - edição revista e actualizada , Lisboa,
Calouste Gulbenkian, 2010.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, The Art of Portugal (cerâmica), Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1968.
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Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta da igreja com legendas
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Fotografias

00 - Perspectiva geral da igreja
01.01.03 - CONSOLAR OS TRISTES

01.01.05 - PERDOAR AS INJVRIAS 01.02.02 - REMIR OS CAPTIVOS

01.02.03 - DAR POVZADA AOS PEREGRINOS

01.02.05 - VESTIR OS NVS
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Fotografias

01.03.01 - Virgem da Misericórdia 02.01.01 - Apresentação de Jesus no Templo

02.01.04 - Adoração dos Magos
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Fontes gráficas

01.01.06 - SOFRER COM PASIENSIA AS FRAQVEZAS DO NOSSO PROXIMO
Gravura a buril de Jean Baptiste Barbé segundo Maarten de Vos

A partir da pintura dos Carracci para o Palazzo Fava, em Bolonha

 - Guarnições - Homem a subjugar uma harpia
Gravura de Giuseppe Maria Mitelli, 1663 [SERRÃO, 1996]
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Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capela-mor

Datação

1700, c. de
[SIMÕES, 1979, p. 424]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de dimensão reduzida aplicados nas paredes laterais do altar-mor são definidos por atlantes de rosto rude,
com os braços cruzados sobre a cabeça apoiando a voluta e o entablamento superior. A base, formada por um plinto em
ponta de diamante, encontra-se parcialmente oculta pelo degrau de madeira onde assenta o túmulo do Senhor Morto. 
Entre os atlantes, desenhados em perspectiva, surge um tronco de árvore com cachos de uvas enrolados, e meninos a
trepar pelo ramo tentando apanhar as uvas ou a brincar com uma cabra, que lhes serve de trampolim para chegar mais
alto [02]. O painel do lado oposto [01] encontra-se muito alterado na zona inferior pelo que, muito embora seja possível
perceber que existe também um animal, apenas se observam as orelhas.

A pintura, rápida e sumária, é muito expressiva recorrendo a uma pincelada em mancha, mas com contorno forte e
pinceladas paralelas. As árvores são pinceladas, desenhadas e esfumadas, e os rostos quer dos atlantes quer dos meninos
são muito rudes. Os atlantes recordam outras figuras masculinas que suportam volutas nas guarnições dos painéis da
Igreja de São Tiago de Évora, obra assinada por Gabriel del Barco.

Características Particulares

Atribuída [revestimentos de colaboração]
Pintor Gabriel del Barco

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 64 IDEM, 1980, p. 91; IDEM; 1993, p. 216]

 - Lamentação sobre Cristo Morto, da autoria, documentada, do mestre entalhador Francisco Delgado Camaninho, de
Lisboa

1592 - Construção
1687 - Incêndio causou grandes danos
Século XVI, final - século XVIII, início - Reconstrução do templo

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1979, p. 424]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Atlantes e meninos a brincar
02 Lado da Epístola
  02.01 Atlantes e meninos a brincar com uvas e uma cabra
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Catalogação das guarnições
B-V-R-arq/+-0032

Obras Relacionadas
- Évora - Igreja de São Tiago > Figura masculina sentada que segura voluta
- Torres Novas - Igreja de São Tiago, capela do Senhor Jesus dos Lavradores > Atlantes

Encomenda

Bibliografia específica
- FALCÃO, José; PEREIRA, Ricardo, “Igreja da Misericórdia da Vidigueira”, n.º IPA PT040214030009, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Manuel dos Santos. Definição e análise da obra”, separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, n.º 86, 1980, Lisboa. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
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Fotografias

01 - Lado do Evangelho 01 - Lado do Evangelho, pormenor do atlante

01 - Lado do Evangelho, pormenor dos meninos 02 - Lado da Epístola

02 - Lado da Epístola, pormenor da zona superior
02 - Lado da Epístola, pormenor do atlante
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Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capelas colaterais

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis que revestem as paredes laterais das capelas colaterais encontram-se danificados, com muitos azulejos
trocados. Apesar dos danos, é possível identificar a temática geral: eremitas a rezar ou a meditar. Do lado do Evangelho
surge um casal com um cão, e o homem transporta uma caçadeira ao ombro. Do lado da Epístola destaca-se um pavão.

A pintura é rápida, pouco elaborada e muito pincelada, denotando grande movimento e dinamismo.

Santos Simões refere estes painéis destacando-os pelo muito mau desenho. Sugere semelhanças com os da Igreja de 
Santa Maria de Olivença (1979, p. 424). Mas a semelhança efectiva que se regista é com os painéis da capela do Palácio
dos Arciprestes, em Linda-a-Velha, e com os da sala do Consistório da Irmandade da Ordem Terceira do Convento de
São Francisco, em Évora. Trata-se certamente do mesmo pintor que utilizou nos três conjuntos gravuras idênticas.

Características Particulares

Encomenda

Atribuída
Pintor Grupo 1

 - Lamentação sobre Cristo Morto, da autoria, documentada, do mestre entalhador Francisco Delgado Camaninho, de 
Lisboa

1592 - Construção
1687 - Incêndio causou grandes danos
Século XVII, final  - Reconstrução do templo

Iconografia
01 Capela colateral do lado do Evangelho
  01.01 Painel do lado esquerdo truncado
  01.02 Painel do lado direito com eremita sentado a ler e casal caçador com um cão
02 Capela colateral do lado da Epístola
  02.01 Painel do lado esquerdo com eremita a rezar um rosário e pavão
  02.02 Painel do lado direito truncado com cruz e caveira entre troncos de árvore
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Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capelas colaterais

Catalogação das guarnições

Obras Relacionadas
- Évora - Convento de São Francisco, sala do Consistório da Irmandade da Ordem Terceira  > Figuras de eremita a
andar [02.01] - [01.01]; Figuras de eremita sentado a ler e eremita de joelhos a rezar perante cruz e caveira [01.01] -
[02.01 e 02.01]
- Linda-a-Velha - Palácio dos Arciprestes, capela > Figuras de eremita sentado a ler [01.01] - [01.02]; Figuras de
eremita sentado a ler e eremita de joelhos a rezar perante cruz e caveira [01.01] - [02.01 e 02.01]
- Olivença - Igreja de Santa Maria de Olivença, capela-mor > SIMÕES, 1979, p. 424

Bibliografia específica
- FALCÃO, José; PEREIRA, Ricardo, “Igreja da Misericórdia da Vidigueira”, n.º IPA PT040214030009, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1979.
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Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capelas colaterais

Fotografias

01.01 - Painel do lado esquerdo truncado 01.01 - Painel do lado esquerdo truncado, pormenor

01.01 - Painel do lado esquerdo truncado, pormenor 01.02 - Painel do lado direito com eremita sentado a ler e casal
caçador com um cão

01.02 - Painel do lado direito com eremita sentado a ler e casal
caçador com um cão, pormenor do casal

01.02 - Painel do lado direito com eremita sentado a ler e casal
caçador com um cão, pormenor do eremita
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Vidigueira - Igreja da Misericórdia, capelas colaterais

Fotografias

02.01 - Painel do lado esquerdo com eremita a rezar um rosário e 
pavão

02.01 - Painel do lado esquerdo com eremita a rezar um rosário e 
pavão, pormenor do eremita

02.01 - Painel do lado esquerdo com eremita a rezar um rosário e 
pavão, pormenor do pavão

02.01 - Pormenor da adaptação do azulejo à talha

02.02 - Painel do lado direito truncado com cruz e caveira entre
troncos de árvore 

02.02 - Painel do lado direito truncado com cruz e caveira entre
troncos de árvore, pormenor
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Vidigueira - Igreja da Misericórdia, falso transepto [e fragmentos dos frontais de 
altar das capelas colaterais]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Assinada [painel Cristo e a Samaritana]
An.to p.ra f.

Pintor António Pereira

 - Lamentação sobre Cristo Morto, da autoria, documentada, do mestre entalhador Francisco Delgado Camaninho, de 
Lisboa

1592 - Construção
1687 - Incêndio causou grandes danos
Século XVII, final -  século XVIII, início - Reconstrução do templo

Iconografia
01 Falso transepto, lado do Evangelho
  01.01 Jesus e a Samaritana
  01.02 Pavão
02 Capela colateral do lado do Evangelho
  02.01 Frontal de altar
03 Capela colateral do lado da Epístola
  03.01 Frontal de altar
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Vidigueira - Igreja da Misericórdia, falso transepto [e fragmentos dos frontais de 
altar das capelas colaterais]
Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Na zona que antecede a capela-mor e as capelas colaterais, talvez um falso transepto mas já elevado em relação à nave,
surgem, do lado do Evangelho e a ladear o acesso à sacristia, dois painéis de azulejo, um dos quais assinado por António
Pereira, com um “f” à frente que corresponde à palavra fez ou fecit.

Ambos os painéis apresentam barra de enrolamentos de acantos largos, com elementos amendoados nos cantos.
Inspirado no Evangelho de São João 4, 1-42, em que Jesus se sentou no poço de Jacob, na cidade de Sicar, para
descansar, o painel de azulejo representa a conversa com a samaritana, que veio buscar água. Jesus, sentado à esquerda,
fala-lhe da água da vida, da água que Ele dá a beber e da qual quem bebe nunca mais terá sede, compreendendo a
mulher que Jesus é o Salvador e revelando-o, depois, à cidade. A obra de misericórdia que aqui se representa é dar de
beber aos que têm sede, estando implícito na própria história a ideia de Salvação.

Do lado oposto da porta, observa-se um pavão pousado num tronco de árvore, tal como outra ave mais acima.

O desenho é largo, apesar dos panejamentos um pouco duros. Os rostos surgem muito expressivos. As árvores são
pinceladas nas folhas, ou esponjadas, e os troncos densos e escuros, resultantes de pinceladas sobrepostas e cruzadas.
Esta é, aliás, a característica que mais se destaca, os borrões, a mancha e a pincelada pingada, que se verifica em
especial nas pinceladas curtas e paralelas. Trata-se, em dúvida, de uma forma de pintar muito característica de António
Pereira e que serve de base comparativa para a atribuição de outras obras.

É possível que o revestimento da autoria de António Pereira tivesse sido mais vasto. Assim o indicam os azulejos
isolados dos frontais de altar das capelas colaterais, cujo tipo de pintura apresenta a mesma pincelada pingada
característica deste mestre.  As barras que servem de sanefa e sebastos são também idênticas às dos painéis de Pereira.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0053

Lisboa - Convento de Santos-o-Novo, capela de Nossa Senhora da Encarnação [claustro]

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- FALCÃO, José; PEREIRA, Ricardo, “Igreja da Misericórdia da Vidigueira”, n.º IPA PT040214030009, Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1997. URL: www.
monumentos.pt, consultado em Outubro de 2009.
- MECO, José, “António Pereira”, Dicionário de Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 349-350.
- MECO, José, Azulejaria Portuguesa, 3ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1989 [1985].
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Vidigueira - Igreja da Misericórdia, falso transepto [e fragmentos dos frontais de 
altar das capelas colaterais]
Fotografias

01 - Jesus e a Samaritana 01 - Jesus e a Samaritana, pormenor

01 - Jesus e a Samaritana, pormenor 02 - Pavão

02 - Pavão, pormenor

02.01 - Frontal de altar
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Vidigueira - Igreja da Misericórdia, falso transepto [e fragmentos dos frontais de 
altar das capelas colaterais]
Fotografias

02.01 - Frontal de altar, pormenor

03.01 - Frontal de altar

1295



Vila do Conde - Capela de Nossa Senhora do Socorro

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Capela de planta centralizada, circular, com revestimento azulejar que respeita a tipologia do espaço e cobre
integralmente os panos murários. Divide-se entre silhar alto com elementos que simulam arquitecturas, e uma cartela

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1989, p. 364; IDEM, 1993, p. 228; IDEM, 2009, p. 131]

Século XVIII - Talha e azulejos

1599, 12 de Março - Petição ao Arcebispo de Braga por Gaspar Manuel Carneiro e sua mulher Bárbara Ferreira de
Almeida, para a construção da Ermida de Nossa Senhora da Boa Viagem 
1603 - Conclusão da capela, conforme lápide sobre a porta
1610 - Morte de Gaspar Manuel Carneiro
1621 - Sepultura dos fundadores da capela

Mestre P.M.P. [SERRÃO, 2003, p. 222]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 37, obra atribuível]
Policarpo de Oliveira Bernardes [CORTEZ, 1946]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Cartela
  01.02 Adoração dos Magos
  01.03 Fuga para o Egipto
  01.04 Cartela
  01.05 Jesus entre os Doutores
02 Lado da Epístola
  02.01 Cartela
  02.02 Adoração dos pastores

GLORIA IN EXCELSIS DEO
  02.03 Anunciação
  02.04 Casamento da Virgem
  02.05 Apresentação da Virgem no Templo
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Vila do Conde - Capela de Nossa Senhora do Socorro

central ladeada por anjos sentados nas volutas que a envolvem e que parecem expor o conteúdo representado. As
guarnições dos painéis superiores apresentam enrolamentos de acanto na horizontal e, na vertical, figuras femininas com
os braços elevados segurando um vaso. Estão apoiadas numa voluta da qual se projecta um leão e, sobre o vaso de flores
e frutos, surge um menino sentado. Do lado da Epístola a guarnição é uniforme, sem a interrupção da porta que se
observa do lado do Evangelho, exibindo uma cartela central em cima e em baixo.

Estes painéis são contínuos, apresentando como elemento de separação entre as diversas cenas motivos vegetalistas
(lado do Evangelho) e arquitectónicos (lado da Epístola), numa solução de grande imaginação.

Neste conjunto pictórico destacam-se os brancos que sobressaem dos painéis figurativos, cuja pintura recorre
essencialmente ao contorno. As pinceladas são marcadas e, por vezes, em mancha, com excepção dos fundos ou
sombras mais escuros, onde é bem visível a marca do pincel e a sobreposição de pinceladas. Os tecidos e os pormenores
são tratados com grande cuidado. Os rostos são muito bem desenhados e característicos do Mestre P.M.P. As
arquitecturas são simples mas com traço seguro e direito. Merece especial referência o painel do Casamento da Virgem
(02.04) pela arquitectura circular do espaço em que as figuras se inscrevem.

Nas cartelas inferiores, a pintura é muito ténue e simplificada, contrastando vivamente com a profusão de elementos
decorativos que as envolvem e com a maior qualidade pictórica dos quadros superiores.

Uma referência final para os painéis que se prolongam para trás no altar-mor, já na zona da sacristia, muito
interrompidos e certamente objecto de alterações, mas que permitem suspeitar de um revestimento original de
dimensões superiores ao que hoje conhecemos.

Relativamente ao programa iconográfico, e seguindo uma leitura cronológica, este tem início junto ao altar-mor, do lado
da Epístola, com a Apresentação da Virgem no Templo, desenvolve-se circularmente e termina do lado oposto com 
Jesus entre os Doutores. Deste modo, fica em oposição um episódio da infância de Maria e outro da infância de Cristo,
surgindo as restantes cenas no intervalo temporal que medeia os episódios citados.

Catalogação das guarnições
B-V-R-f-0040
R-0076
B-H-R-ea/+-0104

Características Particulares
O silhar do lado do Evangelho apresenta tons mais escuros que denunciam uma intervenção de restauro a frio.

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- ABREU, Jorge Brito e, “Restauro e investigação histórica em azulejos”, Encontro sobre preservação e tratamento do
azulejo, Lisboa, Fundação das casas de Fronteira e Alorna, 11 e 12 de Março de 1988, texto policopiado.
- CORTEZ, Russel, “Vila do Conde e os seus azulejos”, A Renovação, n.º 283, 4 de Maio de 1946, p.
- MECO, José, “Algumas fontes flamengas do Azulejo português. Otto van Veen e Rubens”, Azulejo, n.º 3-7, Lisboa,
Museu Nacional do Azulejo, 1995-1999, pp. 23-60.
- MECO, José, “Azulejo”, Arte Portuguesa da Pré-História ao século XX, vol. 13, Lisboa, Fubu editores, 2009, pp. 111
-142.
- MECO, José, “Mestre P.M.P.”, Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 364. 
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- NEVES, Joaquim Pacheco, “Breve estudo sobre os azulejos de Vila do Conde”, Vila do Conde - Boletim Cultural da 
Câmara Municipal, n.º 9, 1992, pp. 50-70.
- SERENO, Isabel, “Ermida de Nossa Senhora da Boa Viagem / Capela de Nossa Senhora do Socorro”, n.º IPA 
PT011316280015, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1994. URL: www.monumentos.pt, consultado em Setembro de 2009.
- SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal - o Barroco, Barcarena, Editorial Presença, 2003.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Vila do Conde - Capela de Nossa Senhora do Socorro

Esquema de plantas ou alçados

01 - Planta

1298



Vila do Conde - Capela de Nossa Senhora do Socorro

Fotografias

01 - Lado do Evangelho

01.01 - Cartela

01.02 - Adoração dos Magos 01.03 - Fuga para o Egipto

01.04 - Cartela, pormenor
01.05 - Jesus entre os Doutores
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Vila do Conde - Capela de Nossa Senhora do Socorro

Fotografias

02.01 - Silhar inferior 02.02 - Adoração dos pastores

02.03 - Anunciação 02.04 - Casamento da Virgem

02.05 - Apresentação da Virgem no Templo
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Vila Franca de Xira - Igreja Matriz, sala sobre a sacristia [NÃO VISITADA]

Datação

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.

Atribuída
Pintor Mestre P.M.P.

Mestre P.M.P. [MECO, 1993, p. 228]
Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 37, obra atribuível]

Iconografia
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Vila Viçosa - Igreja do Convento dos Agostinhos, capela de São Nicolau Tolentino

Datação

1715-1720
[SIMÕES, 1979, p. 419]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
Os painéis de azulejo cobrem na totalidade os dois panos murários da capela,acompanhando o remate semicircular dos
mesmos e integrando, no do lado da Epístola, uma janela rectangular. As guarnições são de enrolamentos de acanto, e os
painéis assentam num rodapé de azulejos a imitar cantaria, com duplas volutas laterais em perspectiva, decoradas por
grinaldas que se prolongam até à cartela central. Estas são definidas por atlantes e máscaras, exibindo paisagens. Esta
base é ainda preenchida por meninos, elementos vegetalistas e florais, a par de carrancas e vieiras. 

No painel do lado da Epístola, o plano terreno é ocupado por dois episódios da vida de São Nicolau, ambos passados 
num quarto com o santo deitado. A dividir a cena, uma mesa com livros, na zona inferior e outros no tampo juntamente

Atribuída
Pintor Desconhecido

Desconhecido [CORREIA, 2007, p. 144]

 - Retábulo de talha cujo douramento não se efectuou. É contemporâneo dos azulejos.

Século XVII, final - Capela cedida a Filipe Mascarenhas da Gama
1715 - Pedro Mascarenhas da Gama, irmão do primeiro, compra a capela destinando-a a panteão familiar

Manuel dos Santos [TORRINHA, 1998, p. 173]
Raimundo do Couto [MECO, 1991, p. 41]

Iconografia
01 Lado da Epístola
  01.01 Mesa cheia de livros, com papéis e tinteiro
  01.02 Aparição da Virgem com o Menino a São Nicolau

A Virgem entrega o pão milagroso a São Nicolau, salvando-o da doença (CORREIA, 2007, p. 
143)

  01.03 Santo deitado recebe a visita de anjos músicos
  01.04 Escudos dos Sousa, Brito e Mascarenhas
02 Parede fundeira
  02.01 Caixão com São Nicolau por cima do qual estão quatro braços relicário

CORPVS QVOD EST ACCVLTVMET BRACCHIA MANIFESTA / S NICOLAI TOLENTINATIS.
  02.02 Casa e pintura a cair
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Vila Viçosa - Igreja do Convento dos Agostinhos, capela de São Nicolau Tolentino

com um tinteiro. De cada um dos lados da janela, no plano celeste, várias nuvens trazem, à esquerda, Nossa Senhora e o
Menino e, à direita, um coro de anjos músicos. O primeiro representa um milagre da Virgem que curou São Nicolau
quando este se encontrava enfermo e o segundo ao tempo que antecede a sua morte, pois Deus enviou-lhe anjos músicos
todas as noites, durante seis meses, como forma de compensar todos os bons serviços aos pobres e mais desfavorecidos,
antes do seu glorioso transito (CORREIA, 2007, p. 144). Sobre a janela, o escudo de ponta esquartelado: “no primeiro e
quarto, os brasões dos Sousa, no segundo dos Brito, e no terceiro dos Mascarenhas, encimado por elmo e paquife de
motivos vegetalistas” (CORREIA, 2007, p. 144).

No painel fronteiro ao retábulo, as portas que se abrem neste pano obrigaram à redução do rodapé. Sobre este e por entre
nuvens, São Nicolau está deitado no túmulo seguro por dois anjos, com os braços cortados, e com os braços relicários
por cima. As árvores prolongam-se até ao registo seguinte, com a representação de uma fonte e de uma casa, em cujo
patamar de entrada várias pessoas gesticulam e um quadro com a imagem de um frade, parece rolar escada abaixo. Uma
torre atrás do edifício está em processo de destruição e um outro que se observa nessa zona parece dissonante em
relação ao conjunto.

O túmulo de São Nicolau exibe, na zona inferior, uma cartela que explica primeiro o sentido da representação,
apresentando de seguida um soneto de frei António de São Guilherme:
PRODIGIOZAMENTE SE DESSANGRAZ / OS BRAÇOS DE NICOLAO SANETO QAVNDO DEOS / INTENTA
CASTIGAR AO CRISTIANISMO

NESTE QVE MAVZVLEOREAL SE ALISTA / ARA SEMPRE DO AMOR NO BEM QVE OSTENTA / NICOLAO
SANGVE DA, AMOR SE ALENTA / NO MESMO QVE HE DESMAIO A TODA A VISTA, / POR VENCER DA
PIEDADE IRA PREVISTA, / DE FERIDO VENCER NUNCA SE ALENTA, / ANDA A BRAÇOS COM DEOS SE NOS
ATORMENTA, / QVE QVANDO SENTE AMOR GRAÇAS CONQVISTA / PORQVÊ OAS CEOS EM SEV CEO 
MODERE AVGVSTO, / DANDO EM MAR DERVBINS FAVOR E ESPANTO, / AVIZA COM SEV SANGVE A TODO O
CVSTO / SENDO NUM TEMPO OS DOIS BRAÇOS DESTE SANTO / SE SANGVINEOS COMETAS PARA O SVSTO /
AMBOS SRIS DEPAS NO PROPRIO PRANTO / POR / SEV MAIS HVMILDE DEVOTO, / FR ANTONIO DE S 
GVIAULME

A pintura recorre muito ao contorno, mas apresenta muitas manchas ao nível dos volumes e das sombras. Nas zonas
mais escuras e, nos fundos, as pinceladas podem ser sobrepostas mas nunca formando uma teia muito densa. Os rostos
são muito desenhados e os panejamentos duros. Os instrumentos musicais são desenhados com grande pormenor. No
que diz respeito à arquitectura, caracterizada com muito rigor, apresenta traço recto e seguro, mas por vezes
interrompido.

Catalogação das guarnições
B-HV-R-ea/+-0071

Lisboa - Palácio do Marquês de Tancos, sala 4
R-0078

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CORREIA, Ana Paula Rebelo, “Azulejos de Vila Viçosa”, Monumentos, n.º 27, Lisboa, IHRU, 2007, pp. 134-145.
- MECO, José, “Le «cycle des maitres» baroques”, Azulejos, Catálogo da exposição apresentada na Europália 91,
Bruxelas: Europália 91, 1991, pp. 41-48.
- NUNES, Castro; CORREIA, Paul; OLIVEIRA, Lina; AVELLAR, Filipa; LIMA, Pereira, “Antigo Convento dos 
Agostinhos / Convento de Santo Agostinho / Panteão dos Duques de Bragança / Seminário de São José e Igreja de
Nossa Senhora da Graça da Ordem de Santo Agostinho”,  n.º IPA PT040714030005, Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico [IPA], 1994/2006. URL: www.monumentos.pt,
consultado em Agosto de 2009.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII , Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “As «reservas cordiformes» na obra de Manuel dos Santos”, Callipole, n.º9,
Vila Viçosa, Câmara Municipal de Vila Viçosa, 2001, pp.169-178.
- TORRINHA, Joaquim Francisco Soeiro, “Azulejaria antiga de Vila Viçosa”, A Cidade de Évora, n.º 45-46, 1963, pp.
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Vila Viçosa - Igreja do Convento dos Agostinhos, capela de São Nicolau Tolentino

Fotografias

01 - Lado da Epístola 

01.01 - Mesa cheia de livros, com papéis e tinteiro

01.02 - Aparição da Virgem com o Menino a São Nicolau 01.03 - Santo deitado recebe a visita de anjos músicos

02 - Casa e pintura a cair 02 - Parede fundeira
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Vila Viçosa - Igreja do Convento dos Agostinhos, capela de São Nicolau Tolentino

Fontes gráficas

Relazione delle prodigiose effusioni di sangue scaturite dalle
sante braccia di S. Nicola da Tolentino, dell'Ordine agostiniano,
Roma, 1710

02.01 - Caixão com São Nicolau por cima do qual estão quatro braços relicário [CORREIA, 2007, p. 142]

1305



Viseu - Igreja de Santo António [antigo Convento de São Bento], capela-mor

Datação

1695-1700
[SIMÕES, 1997, p. 57]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Influenciada por Gabriel del Barco
Pintor Desconhecido

Gabriel del Barco [MECO, 1979 b), p. 62]

Anterior a 1690
[MECO, 1979, p. 62]

Século XVIII [?] - Tecto em perspectiva

1569 - Fundação do convento feminino da Ordem de São Bento, dedicado ao Bom Jesus, por testamento de Belchior
Lourenço e sua mulher Maria de Quirós Castelo Branco 
1578 - Construção do convento
1592 - Obras concluídas
1628 - Data sobre o portal principal
Século XVII, final - Campanha azulejar da capela-mor
1739-1740 - Campanha azulejar da nave
1749, 8 de Maio - Data do contrato para a execução do retábulo-mor celebrado com o entalhador João Correia Monteiro,
pago por José Guedes da Silva e sua mulher (ver inscrição no arco triunfal)
1993 - Reassentamento dos azulejos da capela-mor (IHRU, Intervenção realizada)
1993-1994 - Conservação e consolidação do revestimento azulejar da capela-mor e nave da igreja, compreendendo a 
colocação de azulejos em falta

Gabriel del Barco [SIMÕES, 1997, p. 57 - painéis a azul e branco]

Iconografia
01 Lado do Evangelho
  01.01 Eucaristia
  01.02 Vaso florido
  01.03 Eremitas
02 Lado da Epístola
  02.01 Santa Escolástica
  02.02 Vaso florido
  02.03 São Bento
03 Arco triunfal
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Viseu - Igreja de Santo António [antigo Convento de São Bento], capela-mor

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A capela-mor da Igreja de Santo António, do antigo Convento de São Bento de Viseu, apresenta capela-mor revestida
por azulejo de padrão do século XVII que integra alguns painéis figurativos policromos e azuis e brancos. Do lado da
Epístola, a Adoração do Santíssimo Sacramento articula-se com outro painel que se encontra entre as janelas, e que 
representa um vaso florido ladeado por aves. Ao lado, junto ao altar-mor, surge um painel em tons de azul e branco com
dois eremitas. As cercaduras são ainda contornadas a roxo.

Do lado do Evangelho, no espaço correspondente às duas janelas, surgem painéis de azulejo azuis e brancos, o de baixo
representando Santa Escolástica e o superior São Bento. Entre ambos, o mesmo vaso florido, idêntico ao já referido.

Entre os painéis e as portas do primeiro registo de ambos os lados encontram-se painéis verticais policromos, de figuras
femininas desnudas com vasos de flores à cabeça e, sobre o lintel das portas, um friso de meninos transportando festões.

No arco triunfal surge, também, um friso de enrolamentos vegetalistas com meninos, interrompido ao centro por um
painel de dimensão reduzida com a representação de uma coroa, encimado por outro com  um vaso florido ladeado por
pássaros.

É evidente que este revestimento foi executado por diversos autores e, certamente, oficinas, como pretendia Santos
Simões (1997, p. 57) que defendia que o revestimento de padrão já existia e foi depois combinado com as composições
figurativas. Todavia, a perfeita articulação entre cercaduras, barras e painéis e os elementos arquitectónicos fazem
duvidar desta certeza e questionar se não estaremos perante uma conjugação de gostos pouco comum. O facto das
guarnições dos três painéis azuis e brancos serem idênticas também contribui para esta dúvida, muito embora as
diferenças entre a pintura do painel dos eremitas e as outras duas seja muito clara.

Se os painéis policromos recordam exemplos como a Igreja Matriz de Carcavelos ou o Palácio da Praia (actualmente no
MNAz), a sua execução é muito inferior. Por sua vez, no painel dos eremitas a pintura é ainda muito presa, sumária,
com contorno acentuado e de volumes menos bem definidos. Nos dois restantes painéis a azul e branco, a pincelada é
mais solta, mais aguada, mas as figuras apresentam um contorno fino e pincelada paralela da definição de volumes.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas
- Alvito - Capela de Nossa Senhora das Candeias > Composição policroma com painéis a azul e branco

Encomenda

Bibliografia específica
- CARVALHO, João; FERNANDES, Maria, “Antigo Mosteiro de Bom Jesus / Igreja de Santo António”, n.º IPA 
PT021823240022, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1996/1999. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2008.
- MECO, José, “O pintor de azulejos Gabriel del Barco”, História e Sociedade, n.º 6, Dezembro de 1979 b), pp. 58-67.
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
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Fotografias

01.03 - Eremitas 02 - Lado da Epístola

02.01 - Santa Escolástica 02.03 - São Bento

03 - Arco triunfal

1308



Viseu - Igreja de Santo António [antigo Convento de São Bento], nave

Datação

1730-1740
[SIMÕES, 1979, p. 125]

Autoria

Atribuições / Justificações

História

Cronologia sumária do imóvel

Campanhas decorativas

Descrição histórico-artística da campanha azulejar
A nave da Igreja de Santo António apresenta um complexo revestimento azulejar que se estrutura na simulação de uma
estrutura arquitectónica com três registos convexos, ocupando a totalidade do pano murário até ao púlpito. Trata-se,
todavia, de uma composição muito dinâmica, que se afasta da prática do Ciclo dos Mestres, e cuja pintura não se 
inscreve em nenhuma das correntes analisadas. Pelo contrário, parece aproximar-se dos pintores da geração seguinte,

Atribuída
Pintor Desconhecido

Mestre P.M.P. [CORREIA, 1989, p. 50]

1730-1740 - Campanha azulejar da nave

1569 - Fundação do convento feminino da Ordem de São Bento, dedicado ao Bom Jesus, por testamento de Belchior
Lourenço e sua mulher Maria de Quirós Castelo Branco 
1578 - Construção do convento
1592 - Obras concluídas
1628 - Data sobre o portal principal
Século XVII, final - Campanha de ampliação
1739-1740 - Campanha azulejar da nave
1749, 8 de Maio - Data do contrato para a execução do retábulo-mor celebrado com o entalhador João Correia Monteiro,
pago por José Guedes da Silva e sua mulher (ver inscrição no arco triunfal)
1887 - Ainda aqui vivia a última freira
Século XX - Campanha de readaptação do espaço a Asilo
1933 - Reassentamento dos azulejos da capela-mor (IHRU, Intervenção realizada)
1993-1994 - Conservação e consolidação do revestimento azulejar da capela-mor e nave da igreja, compreendendo a 
colocação de azulejos em falta

Mestre P.M.P. [SIMÕES, 1979, p. 125]
Mestre P.M.P. [SMITH, 1973, p. 400]
Teotónio dos Santos [MECO, 1993, p. 230]

Iconografia
Cenas da Vida de São Bento
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entre os quais Teotónio dos Santos. Em todo o caso, as figuras que seguram elementos arquitectónicos recordam as
obras dos Bernardes. É muito evidente a eficaz articulação com o espaço, nomeadamente com a porta e o nicho em talha
dourada, mas a organização interna dos episódios representados, com várias cenas em simultâneo, é bem demonstrativa
das dificuldades que o pintor sentiu. A pintura figurativa apresenta uma linha de contorno suave, os rostos são muito 
duros e de nariz afilado, tal como os corpos das figuras, por vezes excessivamente quadrados.

Catalogação das guarnições

Características Particulares

Obras Relacionadas

Encomenda

Bibliografia específica
- CARVALHO, João; FERNANDES, Maria, “Antigo Mosteiro de Bom Jesus / Igreja de Santo António”, n.º IPA 
PT021823240022, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana [IHRU], Inventário do Património Arquitectónico
[IPA], 1996/1999. URL: www.monumentos.pt, consultado em Outubro de 2008.
- CORREIA, Alberto, Viseu, Lisboa, 1989.
- MECO, José, O azulejo em Portugal, 2ª ed. Lisboa, Publicações Alfa, 1993 [1986].
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. 
- SIMÕES, João Miguel dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1979.
- SMITH, Robert, “French models for portuguese tiles”, Apollo, Londres, n.º 134, Abril de 1973, pp. 396-407.

1310


	00_capa_anexo_B
	00_indice_anexo_B
	01_A
	02_A
	03_A
	04_A
	05_A
	06_B
	07_B
	08_B
	09_C
	10_C
	11_E
	12_E
	13_F
	14_G_H_I
	15_L
	16_Lx
	17_Lx
	18_Lx
	19_Lx
	20_Lx
	21_Lx
	22_Lx
	23_Lx
	24_Lx
	25_Lx
	26_Lx
	27_L
	28_M
	29_N_O
	30_P
	31_R
	32_S
	33_S
	34_S
	35_T
	36_V

