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NOTA PRÉVIA
Compreendendo a sistematização dos dados apurados para cada núcleo azulejar que compõe o
conjunto de amostras em análise nesta tese, o volume de Catálogo Analítico que aqui apresentamos
expõe os elementos recolhidos no decurso do trabalho de campo ou simplesmente recenseados na
bibliografia da especialidade (nos casos em que não foi possível o acesso aos imóveis). O termo
núcleo corresponde ao edifício com património azulejar integrado, sendo que as amostras coletadas
incidem especificamente em exemplares associados à produção coimbrã.
A organização deste catálogo faz-se por meio de fichas, correspondendo cada uma delas a um
núcleo. Começámos por estruturar o elenco em função da estratégia do trabalho de campo,
organizando-o segundo a divisão geográfica administrativa portuguesa, e numa lógica geográfica
distrito-concelho-freguesia, respeitando a ordem alfabética. Como forma de auxílio à consulta
apresentamos um índice na abertura do catálogo.
A cada núcleo foi atribuído um código alfanumérico. O conjunto de letras atribuído deve ser
entendido de acordo com a classificação tipológica associada à função arquitetónica primaz de cada
núcleo: EAC, Exemplares na Arquitetura Civil; EACMC, Exemplares na Arquitetura de Complexos
Monástico-Conventuais; EARP, Exemplares na Arquitetura Religiosa Paroquial; ED, Exemplares
Descontextualizados; R, Registos. Ao código tipológico geral adiciona-se o número correspondente à
ordem que o núcleo ocupa na lista inicial, elaborada segundo a lógica geográfica de distribuição dos
núcleos azulejares atrás mencionada.
Cada ficha integra os necessários dados primários identificativos do edifício que integra o
património azulejar em análise (localização, tipologia arquitetónica), alongando-se depois nos dados
descritivos direcionados especificamente para o revestimento azulejar, especificando a exata
localização do mesmo no edifício, a sua datação (exata ou atribuída), a identificação da autoria
(intervenientes implicados), o seu enquadramento dentro das várias tipologias azulejares, dados
relativos à dimensão e estado de conservação, descrição geral do núcleo e do tipo de guarnições
aplicadas, correspondência estilística ou formal com outros núcleos congéneres, não esquecendo
também do campo bibliográfico associado diretamente à obra de azulejo em causa, e de um campo de
dados complementares. Procurámos ainda apresentar uma amostra fotográfica ilustrativa das
tipologias principais de azulejaria integrada em cada núcleo, fruto da reportagem fotográfica produzida
no decurso do trabalho de campo.
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CATÁLOGO ANALÍTICO
DOS NÚCLEOS AZULEJARES DE FABRICO COIMBRÃO
- ÍNDICE GERAL DA ATRIBUIÇÃO DOS CÓDIGOS POR DISTRITO EAC: EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EACMC: EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EARP: EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARPV: EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
ED: EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
R: REGISTOS

DISTRITO
AVEIRO

CONCELHO

FREGUESIA

ÁGUEDA

AROUCA

MACINHATA DO
VOUGA/ SERÉM
ARCOS DE
ANADIA
SÃO LOURENÇO
DO BAIRRO
AROUCA

AVEIRO

GLÓRIA

ANADIA

BRAGA

COIMBRA

BRAGA
GUIMARÃES
PÓVOA DE
LANHOSO
ARGANIL

SÉ
SÃO PAIO
NOSSA SENHORA
DO AMPARO
CELAVISA

CANTANHEDE

ANÇÃ

IMÓVEL
Igreja do antigo Convento de
Santo António de Serém
Igreja Matriz de São Paio de
Arcos de Anadia
Capela de N.ª Sr.ª das
Lezírias
Mosteiro de Santa Maria de
Arouca
Igreja das Carmelitas/ Igreja
do antigo Convento de São
João Evangelista
Museu de Aveiro/ Mosteiro
de Jesus/ Igreja do Antigo
Convento de Santa Joana
Igreja do antigo Convento de
São Domingos de Aveiro/Sé
de Aveiro
Igreja do antigo Convento de
Santo António de Aveiro
Capela da Ordem Terceira
de São Francisco de Aveiro
Casa dos Biscaínhos
Sociedade Martins Sarmento
Santuário de Nossa Senhora
do Pilar
Igreja Matriz de São Miguel
de Celavisa
Igreja Matriz de N.ª Sr.ª do Ó
de Ançã
Igreja do antigo Convento de
N.ª Sr.ª da Conceição de
Cantanhede
Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da
Tocha
Capela de N.ª Sr.ª da Alegria
de Almalaguês
«Vivenda Apóstolo», EN110/
Rua da Estrada Real

CANTANHEDE
TOCHA
COIMBRA

ALMALAGUÊS
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CÓDIGO
EACMC1
EARP1
EARP2
EACMC2
EACMC3
EACMC4
ED1
EACMC5
EACMC6
EACMC7
EAC1
ED2
EARP3
EARP4
EARP5
EACMC8
EARP6
EARP7
ED3

ALMEDINA Colégio de Santo Agostinho
ou da Sapiência
Colégio de Santo António da
Pedreira
Colégio de Santa Rita
Rua Joaquim António de
Aguiar n.º26-28
BOTÃO Igreja Matriz de São Mateus
do Botão
CASTELO VIEGAS Capela de Santa Luzia dos
Pereiros
Igreja Matriz de Santo
Estevão de Castelo Viegas
Capela de N.ª Sr.ª das
Dores da Quinta da Conraria
Antigo Mosteiro de São
Jorge de Milreus
CERNACHE Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da
Assunção de Cernache
LAMAROSA Capela do Senhor dos
Aflitos da Quinta da
Lamarosa
Oratório da casa da Quinta
da Lamarosa
SANTA CLARA Capela de N.ª Sr.ª da
Conceição da Ponte /
Capela da Ordem Terceira
de São Francisco de
Coimbra
Convento de Santa Clara-aNova
Capela de N.ª Sr.ª da
Esperança
Capelas dos Passos
na Cç. de Santa Isabel
Quinta da Copeira
SANTA CRUZ Mosteiro de Santa Cruz
Colégio de N.ª Sr.ª da Graça
Colégio do Espírito Santo ou
de São Bernardo
Colégio de N.ª Sr.ª do
Carmo
Colégio de São Pedro dos
Religiosos Terceiros
Rua da Loiça, n.º52
Rua do Corvo, n.º46-48
Rua do Almoxarife-Rua dos
Sapateiros
SANTO ANTÓNIO Mosteiro de Santa Maria de
DOS OLIVAIS Celas
Igreja do antigo Convento de
Santo António dos Olivais
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EACMC9
EACMC10
EACMC11
R1
EARP8
EARP9
EARP10
ED4
EACMC12
EARP11
EARPV1
EARPV2
EACMC13

EACMC14
EARP12
EARP13
EAC2
EACMC15
EACMC16
EACMC17
EACMC18
EACMC19
R2
R3
R4
EACMC20
EACMC21
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Capela do Crucifixo
Capela de Santa Comba
Quinta da Portela
Praça do Comércio n.º109111
Igreja Matriz de São
Martinho
Casa do Bispo/ Quinta do
Bispo/ Escola Superior
Agrária de Coimbra
Quinta de Coselhas

SÃO
BARTOLOMEU
SÃO MARTINHO
DO BISPO

CONDEIXA-ANOVA

SÃO PAULO DE
FRADES
SÃO SILVESTRE Igreja do antigo Mosteiro de
São Marcos
SÉ NOVA Paço das Escolas –
Universidade de Coimbra
Colégio de São Pedro
Departamento de Ciências
da Terra/ Antigo Edifício das
Ciências Naturais/ Museu de
História Natural
Laboratório Chimico /
Museu da Ciência da UC
Igreja da Colegiada de São
Salvador
Colégio de São Jerónimo
Colégio das Artes
Oratório do antigo Paço
Episcopal (MNMC)
Museu Nacional Machado
de Castro
Casa-Museu BissayaBarreto
Casa de Fresco na antiga
cerca do Colégio de São
Bento/
Jardim Botânico da
Universidade de Coimbra
Parque de Santa Cruz /
Quinta de Santa Cruz
Convento de Santa Teresa
Seminário Maior da Sagrada
Família
VIL DE MATOS Igreja Matriz de São João
Evangelista de Vil de Matos
ANOBRA Igreja Matriz de Santa
Catarina de Anobra
CONDEIXA Capela de N.ª Sr.ª da
-A-NOVA Piedade do
Palácio Lemos
Painel/ Estação dos Passos
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EARP14
EARP15
EAC3
R5
EARP16
ED5
ED6
EACMC22
EAC4
EAC5
EAC6

EAC7
EARP17
EACMC 23
EACMC 24
EARPV3
ED7
ED8
EACMC25

EACMC26
EACMC27
EARP18
EARP19
EARP20
EARPV4
EARP21

CONDEIXA
-A-VELHA

EGA
SEBAL
VILA SECA
FIGUEIRA DA
FOZ

ALQUEIDÃO
BUARCOS
MAIORCA

MIRA
MIRANDA DO
CORVO
MONTEMORO-VELHO

PAIÃO
SANTANA
SÃO JULIÃO DA
FIGUEIRA DA FOZ
MIRA
SEMIDE
VILA NOVA
(TÁBUAS)
ARAZEDE
MONTEMOR
-O-VELHO
PEREIRA
SEIXO DE
GATÕES
VERRIDE

OLIVEIRA DO
HOSPITAL
PENACOVA

OLIVEIRA DO
HOSPITAL
LORVÃO

PENELA

SAZES DE
LORVÃO
SANTA EUFÉMIA

SOURE

TAPÉUS

da Paixão - Rua Dr.
Fortunato Bandeira em
Condeixa-a-Nova
Capela da Quinta de São
Tomé/Casa dos Pereira da
Luz
Igreja Matriz de São Pedro
de Condeixa-a-Velha
Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da
Graça de Ega
Igreja Matriz de São Pedro
de Sebal
Igreja Matriz de São Pedro
de Vila Seca
Casa da Quinta do Canal
Capela de N.ª Sr.ª da
Conceição de Buarcos
Casa da Baía
Paço de Maiorca
Capela de N.ª Sr.ª de Seiça
Quinta da Foja
Museu Municipal Dr. Santos
Rocha
Igreja Matriz de São Tomé
de Mira
Mosteiro de Santa Maria de
Semide
Santuário de N.ª Sr.ª da
Piedade [Malhadinha]
lgreja Matriz de N.ª Sr.ª do
Pranto de Arazede
Igreja do antigo Convento de
N.ª Sr.ª dos Anjos
Igreja da Misericórdia de
Pereira
Igreja Matriz de São João
Baptista de Seixo de Gatões
Capela de Santo António da
Quinta do Cardal
Convento de Almiara/
Mosteiro de Verride
Capela da Casa de Baixo
em Oliveira do Hospital
Museu do Mosteiro de
Lorvão
Capela de São Francisco de
Midões
Igreja do antigo Convento de
Santo António de Penela
Igreja Matriz de Santa
Eufémia de Penela
Igreja Matriz do Divino
Espírito Santo de Tapéus
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EARPV5
EARP22
EARP23
EARP24
EARP25
EAC8
EARP26
EAC9
EAC10
EARP27
EAC11
ED9
EARP28
EACMC28
EARP29
EARP30
EACMC29
EARP31
EARP32
EARPV6
EACMC30
EARPV7
ED10
R6
EACMC31
EARP33
EARP34
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TÁBUA

GUARDA

CELORICO DA
BEIRA
GUARDA
SEIA

LEIRIA

POMBAL

LISBOA
PORTO

LISBOA
GONDOMAR
LOUSADA

MARCO DE
CANAVESES
PORTO

VILA DO
CONDE

VIANA
DO
CASTELO

ARCOS DE
VALDEVEZ
PONTE DE
LIMA
VIANA DO
CASTELO

VILA
REAL

VISEU

MESÃO FRIO

ARMAMAR
CARREGAL
DO SAL

MOURONHO Capela de N.ª Sr.ª da
Conceição de Mouronho
AÇORES Igreja Matriz de Santa Maria
de Açores
SANTA MARIA Igreja Matriz de Santa Maria
de Celorico da Beira
SÃO VICENTE Igreja Matriz de São Vicente
da Guarda
PARANHOS Solar de São Julião
TOURAIS Casa da Prebenda
LOURIÇAL Capela da cerca do
Convento do Louriçal
SÃO JOÃO Museu Nacional do Azulejo
SÃO COSME Igreja Matriz de São Cosme
e São Damião de Gondomar
SÃO MIGUEL Rota do Românico/ acervo
do futuro Centro de
Interpretação dos Bens
Móveis
ALPENDURADA Pousada de Alpendurada
MIRAGAIA Museu Nacional Soares dos
Reis
SANTO Biblioteca Pública Municipal
ILDEFONSO do Porto
SÉ Sé do Porto
AZURARA Igreja Matriz de Santa Maria
de Azurara
VILA DO CONDE Capela de N.ª Sr.ª da Guia
Capela de São Roque
ou de N.ª Sr.ª do Pilar
ARCOS DE Igreja do antigo Convento de
VALDEVEZ São Francisco (vulgo São
Bento) de Arcos de
Valdevez
PONTE DE LIMA Igreja do antigo Convento de
Santo António de Ponte de
Lima/ Museu dos Terceiros
VIANA DO Igreja do antigo Convento de
CASTELO Santo António de Viana do
Castelo
SANTA CRISTINA Casa Nobre do Conselheiro
José Maria de Alpoim / Solar
da Rede
Igreja do antigo Convento de
São Francisco de Mesão
Frio
ARMAMAR Capela de N.ª Sr.ª da
Conceição de Armamar
PAPÍZIOS Igreja Matriz de São Miguel
Arcanjo de Papízios
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EARP35
EARP36
EARP37
EARP38
EAC12
EAC13
EACMC32
ED11
ED12
ED13

ED14
ED15
ED16
EARP39
EARP40
EARP41
EARP42
EACMC33

EACMC34
EACMC35
EAC14
EACMC36
EARPV8
EARP43

CASTRO
D’AIRE
LAMEGO
MANGUALDE

PENALVA DO
CASTELO
SANTA
COMBA DÃO

SATÃO
TAROUCA

VISEU

MEZIO Igreja Matriz de São Miguel
de Mezio
ARNEIRÓS Igreja Matriz de São
VILA NOVA DE Sebastião de Arneirós
SOUTO DE EL-REI
ALMEIDINHA Solar dos Viscondes de
Almeidinha
MANGUALDE Igreja da Misericórdia de
Mangualde
Solar dos Pais do Amaral
SANTIAGO DE Solar de Cassurães/
CASSURRÃES Solar dos Seabras Beltrões
PINDO Capela de São João
Baptista de Pindo (Vila
Garcia)
COUTO DO Casa Nobre dos Gomes
MOSTEIRO Pires/ Solar dos Costas e
Capela do Senhor Jesus
SÃO JOÃO DE Capela do Santo Cristo de
AREIAS São João de Areias
SÃO MIGUEL DE Capela de N.ª Sr.ª da
VILA BOA Esperança de Abrunhosa do
Ladário
SALZEDAS Mosteiro de Santa Maria de
Salzedas
SÂO JOÃO DE Mosteiro de São João de
TAROUCA Tarouca
TAROUCA Capela de N.ª Sr.ª da
Nazaré da Quinta de Cravaz
SANTA MARIA Casa do Miradouro
Solar dos Condes de Prime
Sé de Viseu
Ordem Terceira de São
Francisco de Viseu
Capela de N.ª Sr.ª dos
Remédios
Igreja da Ordem Terceira do
Carmo de Viseu
? Capela da Quinta da
Medronhosa
ORGENS Igreja do antigo Convento de
São Francisco de Orgens
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EARP44
EARP45
EAC15
EARP46
EAC16
EAC17
EARP47
EAC18
EARPV9
EARP48
EARP49
EACMC 37
EACMC 38
EARPV10
EAC19
EAC20
EARP50
EARP51
EARP52
EARP53
EARPV11
EACMC 39
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EAC

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

1.
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC1
CASA DOS BISCAÍNHOS
EDIFÍCIO

Casa dos Biscaínhos/ Museu dos Biscaínhos
Braga
Braga
Sé
Braga
Presidência do Conselho de Ministros/ Secretaria de Estado da Cultura

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
■ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA____________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
ARQUITETURA CIVIL
■CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA ___________
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: Mitologia Clássica, Costumes
TEMÁTICA
4
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130mmx130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL
□BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar em silhar, de pintura a azul sobre branco, composto

por um conjunto de painéis aplicados na escadaria nobre. A caixa de escada
é retangular e desenvolve-se interiormente adossada a uma parede. As
cenas representadas são as seguintes:
1. Cena de Costumes (1.º patamar): uma figura masculina toca gaita-defoles num ambiente campestre, com uma árvore à esquerda e vegetação
vária.
2. Cena de Costumes (1.º patamar): duas figuras masculinas (uma delas
uma criança) trajam de modo exótico, com turbantes e plumas, remetendo
para o mundo oriental; seguram varas ou objetos semelhantes, estando
direcionados para a esquerda da composição. A cena tem como fundo
construções acasteladas.
3. Cena Mitológica (2.º lanço), Alegoria à Abundância/ Prosperidade (?) Baco, Ceres, Cupido e Vénus: a área central da composição apresenta, em
primeiro plano, quatro figuras – duas femininas, uma masculina com cachos
de uvas e parras na cabeça e um cupido; representadas a meio corpo, as
figuras emergem de um conjunto de frutos (semelhantes a abóboras) e
vegetação; à esquerda, esvoaçam dois cupidos, um deles com arco e
flecha; num plano mais recuado, do lado direito da composição, surge uma
criança, com chapéu pontiagudo que segura uma vara e uma argola, e uma
figura masculina de pé, apoiada num cajado; ao fundo, paisagem de
serrania com várias edificações.
4. Cena de costumes/ Cena galante: no lado direito da composição, junto a
uma árvore, um homem de chapéu, com um alforge sobre o ombro
esquerdo e vara apoiada no ombro direito, aponta para o centro da
composição; em segundo plano, um homem segura um cajado e junto dele
aproximam-se dois cães vindos da direita; ao centro, um grupo de três
personagens destaca-se dos demais pelo traje distinto – o homem com sua
capa, chapéu ornado e sapatos de fivela, a mulher com vestido com rendas
e bordados, um toucado, leque e joias, junto dela uma outra mulher num
plano mais recuado, de traje mais discreto. Trata-se de uma cena galante
que retrata uma conversa de um casal, em que a personagem feminina
surge acompanhada pela dama de companhia que lhe segura a cauda do
vestido. No extremo esquerdo da composição, junto a uma árvore surge um
homem de vestes exóticas, com turbante com pluma. O fundo é preenchido
por casario no sopé de montes, reconhecendo-se entre as construções uma
pequena igreja com torre sineira do lado esquerdo.
DESCRIÇÃO DOS Nos lanços de escadas os painéis assentam sobre um rodapé liso com
ENQUADRAMENTOS/ azulejo esponjado fingindo granito, fazendo a transição para a estrutura
GUARNIÇÃO superior. Sobre este assenta, por sua vez, uma moldura arquitetónica com
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embasamento decorado na parte superior com fiadas contínuas de óvulos e
acantos simplificados. Nas extremidades laterais estão colocadas pilastras
salientes em relação à restante moldura, representadas em perspetiva a
partir de ponto de fuga no interior do painel; apresentam a base e o fuste –
de capitel de inspiração jónica – decorados com acantos sobrepostos em
ambas as faces visíveis. Superiormente está colocado um entablamento
constituído por cornija e friso decorados do mesmo modo que o
embasamento, por fiadas contínuas de acantos; nos painéis dos patamares,
são adicionados dois florões, a partir dos quais pende um panejamento. No
alinhamento das pilastras, o painel é rematado por urnas, das quais pendem
lateralmente frutos e folhagem.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46 (capela-mor)
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4
3. BIBLIOGRAFIA
AZEVEDO, 1988: 119-120.
Guia Roteiro – Museu dos Biscaínhos: 11, 12.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O contacto com este núcleo (e respetivos registos fotográficos do mesmo) deu-se no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002 - Inventário do Património em Azulejo do Século XVIII em Portugal Continental.
Constituição de Repertórios Iconográficos, financiado pela FCT, e coordenado pela Professora Doutora Maria
Alexandra Gago da Câmara, em que a autora destas linhas participou, em 2005, como bolseira de
investigação, juntamente com a Dra. Patrícia Roque de Almeida, para a inventariação dos núcleos azulejares
na área da região Norte.
Iconografia
A representação mitológica teve direta influência de uma gravura seiscentista de Abraham Bloemaert.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Casa dos Biscaínhos
Entrada da caixa de escadas
Foto de Patrícia Almeida (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)

2 | Casa dos Biscaínhos, caixa de escadas
Silhar de azulejos no segundo lanço
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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3 | Casa dos Biscaínhos, caixa de escadas
Pormenor do silhar de azulejos aplicado no segundo lanço:
Alegoria à Abundância/ Prosperidade - Baco, Ceres, Cupido e Vénus
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)

19

4 | Casa dos Biscaínhos, caixa de escadas
Pormenor do silhar de azulejos aplicado no segundo patamar: cena galante
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida (no âmbito do Projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC2
QUINTA DA COPEIRA
1. EDIFÍCIO
Quinta da Copeira
Coimbra
Coimbra
Santa Clara
Coimbra
Privada

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
■ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
■QUINTA
□OUTRA __________

NOME
Agostinho de Paiva

2.3.AUTORIA
ESPECIALIZAÇÃO
_

ATRIBUIÇÃO
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
■ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
Painel
de azulejos colocado no espaldar de uma fonte com cercadura de
DESCRIÇÃO GERAL

azulejos de pintura a azul de padrão C-104, identificado por Santos Simões
(SIMÕES, 1997: I, 158). A composição do painel inclui ao centro uma
representação emblemática (fénix?), de pintura a azul com contorno a
manganês, envolta em cartela de gosto maneirista colocada ao centro do
painel; lateralmente, enquadrando o motivo central, estão dois vasos floridos
ladeados por corujas (4x7) rodeados por azulejos de figura avulsa de
motivos florais alternados com azulejos brancos.
DESCRIÇÃO DOS Cercadura de azulejos de pintura a azul de padrão C-104, identificado por
ENQUADRAMENTOS/ Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 158)

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Albarradas
EAC4 (Sala do Exame Privado)
Figura avulsa
EAC3
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de serviço, jardim)
ED16
Guarnição C-104
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EAC3 (variante C-104)
EAC4 (átrio entrada nos Gerais)
EACMC9 (variante C-104-claustro principal, escadaria acesso ao dormitório)
EACMC10 (claustro; sacristia-variante C-104)
EACMC14 (variante C-104)
EACMC15 (variante C-104-escadaria de acesso ao dormitório e coro alto)
EACMC16 (variante C-104-portaria-sala à direita)
EACMC19 (variante C-104)
EARP15
EARP26
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 1997: I, 158.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Esta quinta localiza-se na vertente Este do Mondego, na margem oposta ao Polo II da Universidade de Coimbra.
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.

ILUSTRAÇÕES

1 | Quinta da Copeira, jardim
Painel de azulejos no espaldar de fonte com representação emblemática ladeada por albarradas
emoldurado por cercadura C-104
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
Foto SIPA/IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC3
QUINTA DA PORTELA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Quinta da Portela
Coimbra
Coimbra
Santo António dos Olivais
Coimbra
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
■ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
■ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■SIM
□ NÃO
25

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A cozinha da casa apresenta o interior totalmente revestido com azulejos

de figura avulsa, de pintura a azul e branco, num revestimento assente
sobre rodapé de dois azulejos de altura de padrão polícromo de
massarocas. A composição utiliza uma cercadura de motivos
vegetalistas, de pintura a azul e branco, que forma painéis retangulares
no topo das superfícies murárias e contorna vãos de portas, janela e
chaminé. O interior do vão da chaminé apresenta uma composição por
aglomeração de unidades diferenciadas que inclui azulejos seiscentistas,
hispano-árabes e um conjunto de unidades de figura avulsa iguais às do
revestimento da restante cozinha.
É digna de nota a imaginativa variedade de motivos aplicados: flores,
frutos, aves e outros animais (lebres, insetos, leões, cavalos, um gato,
uma rã), representações antropomórficas (bustos masculinos e
femininos, de perfil ou a três quartos, figuras em cenas de costumes, p.e.
fiadeira), representações de arquiteturas, figuras do universo fantástico
ou grotesco, querubins.
DESCRIÇÃO DOS Cercadura de motivos vegetalistas, de pintura a azul e branco,
ENQUADRAMENTOS/ aproximada à cercadura C-104/C-59 (SIMÕES, 1997: I, 158).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Figura Avulsa
EAC2
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
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ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de serviço, jardim)
ED16

Guarnição: Variante C-104
EAC3 (variante C-104)
EACMC9 (variante C-104-claustro principal, escadaria acesso ao dormitório)
EACMC10 (sacristia-variante C-104)
EACMC14 (variante C-104)
EACMC15 (variante C-104-escadaria de acesso ao dormitório e coro alto)
EACMC16 (variante C-104-portaria-sala à direita)
EACMC19 (variante C-104)
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 1997: II, 65.
SIMÕES, 2010: 205.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Na base da chaminé azulejos de padrão P-101 (de massarocas), misturados com unidades mudéjares segundo Santos Simões vindos da Sé Velha (SIMÕES, 1997: II,65) – e fragmentos de um painel brasonado.

ILUSTRAÇÕES

1 | Quinta da Portela, cozinha
Revestimento azulejar a toda a altura das paredes
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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2 | Quinta da Portela, cozinha
Pormenor do revestimento azulejar
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA

3 | Quinta da Portela, cozinha
Pormenor do revestimento azulejar com a guarnição (cercadura variante C-104/ C-59)
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC4
PAÇO DAS ESCOLAS – UNIVERSIDADE DE COIMBRA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Paço das Escolas – Universidade de Coimbra
Coimbra
Coimbra
Sé Nova
Coimbra
Universidade de Coimbra

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA
□ IGREJA | CORO
Gerais: sala de aula na planta baixa do
□IGREJA | CAPELA-MOR
lado Norte
□ IGREJA | SACRISTIA
Gerais: planta baixa, dependências dos
□ IGREJA | BATISTÉRIO
serviços académicos da FDUC
□ CLAUSTRO
Gerais: claustro, galeria da planta baixa
□ DORMITÓRIO
Gerais: claustro, galeria do 1.ºAndar
□ ESCADARIA
Gerais: 1.º andar, corredor de acesso à Via
□ CAPELA DOMÉSTICA
Latina e átrio da Torre da Universidade
□ REFEITÓRIO
Gerais: entrada átrio da Torre da
□ SALA DO CAPÍTULO
Universidade
Gerais: escadaria de ligação entre a planta □ CERCA
baixa dos Gerais, o vestíbulo que antecede □ OUTRA
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
■OUTRA Universidade

o átrio da Capela da Universidade e o 1.º
andar dos Gerais (lado Sul)
Escadaria interior que da galeria da Sala
dos Capelos desce para o claustro dos
Gerais
Vestíbulo que antecede o átrio da Capela
da Universidade
Sala de Aula (sala 14, lado Sul), junto à
Capela da Universidade
Átrio da Capela da Universidade
Salas anexas à Capela da Universidade
(antigo Museu de Arte Sacra)
Corredor ou galeria das tribunas da Sala
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dos Capelos, do lado Norte
Paço Reitoral: Quarto do Rei
Paço Reitoral: Gabinete do Reitor
Paço Reitoral: Sala do Senado
Sala de Farmácia (Sala Rosa)
Paço Reitoral: Corredor da ala do Paço
Reitoral
Paço Reitoral: Vestíbulo da Sala do
Senado
Paço Reitoral: Sala das Congregações (ou
Sala do Conselho)
Galeria das tribunas da Sala dos Capelos,
no lado Norte do Paço das Escolas
Sala do Exame Privado

2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1696; 1701; 1702; 1774; 1773
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
João da Fonseca
_
□ SIM
(azulejo que havia de fazer)
■ NÃO (Gerais, 07.1696)
Inácio Roiz (Rodrigues)
oleiro
□ SIM
(azulejo que fez)
■ NÃO
(Gerais, 07.1696-08.1697)
Joseph de Goes
azulejador (assenta azulejos) □ SIM
mestre ladrilhador
■ NÃO
ladrilhador
(Gerais, desde 09.1696, 1702)
mestre de azulejo
(Sala do Exame Privado, 1701-1702)
mestre de azulejador
Agostinho de Paiva
oleiro
□ SIM
pintor de azulejo
■ NÃO
(Gerais, 1702)
(Sala do Exame Privado, 1701-1702)
Salvador de Sousa Carvalho
Administrador da Fábrica de □ SIM
Fábrica da Telha da Telha da universidade
■ NÃO
Universidade
mestre de tenda de olaria
pintor de azulejos
Manuel da Costa Brioso
Fábrica da Telha
Universidade
Manuel da Cruz

Administrador da Fábrica de □ SIM
da Telha da universidade
■ NÃO
mestre de tenda de olaria
azulejador

□ SIM
■ NÃO
2.4.TIPOLOGIA

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
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■ PADRONAGEM
■ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Paisagens, cenas de costumes
Sala de aula na planta baixa dos Gerais
NUMERO
(16)
TOTAL DE
Vestíbulo da Torre da Universidade (4)
PAINÉIS
Sala do Senado (4+6)

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 129x129mm; 127x127mm (padronagem pombalina);
129x129mm (galeria da planta baixa dos Gerais);
130x130mm (albarradas da galeria do 1.º piso do
claustro dos Gerais); 131x131mm (figura avulsa do
vestíbulo Gerais entrada átrio da Torre da
Universidade); 130x130mm (vestíbulo do átrio da
capela da Universidade); 129x129mm (sala 14);
129x129mm (átrio da capela da Universidade);
129x129mm (Gabinete do Reitor); 127x127mm (Sala
do Senado); 128x128mm (Sala de Farmácia,
padronagem pombalina);128x128mm (vestíbulo da
Sala do Senado);128x128mm (corredor ala do paço
Real); 128x128mm (Sala das Congregações);
128x128mm (corredor da Galeria Norte – figura
avulsa);131x131mm (Sala do Exame Privado)
ESTADO DE □ MAU
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na área ocupada hoje pelas instalações da Faculdade de Direito da

Universidade de Coimbra, na planta baixa do claustro dos Gerais está uma
sala de aula que acompanha o desenvolvimento longitudinal de parte da
ala Norte do complexo do Paço das Escolas; esta sala apresenta um
revestimento azulejar em silhar retilíneo contínuo, de pintura a azul e
branco, que reveste todas as superfícies murárias no perímetro da sala,
respeitando o ritmo da abertura dos vãos de portas e janelas, e descansa
sobre rodapé marmoreado de pintura azul. Os painéis acolhem em reservas
centrais trechos de paisagens com casario, ora campestres, ora marítimas/
fluviais, sem qualquer introdução da figura humana.
A sala anteriormente descrita é antecedida por um vestíbulo (vestíbulo 1)
que acolhe também um revestimento azulejar de padrão pombalino, de
pintura a azul, formando painéis colocados sobre rodapé marmoreado a
verde e manganês, de dois azulejos de altura; o padrão é formado por
motivo solto floral alterando com unidades lisas, a branco, tomando uma
distribuição visual em linhas diagonais.
Outro vestíbulo (vestíbulo 2) na planta baixa dos Gerais com revestimento
azulejar de fabrico coimbrão localiza-se na ala Este e antecede uma sala de
aula com trabalho artístico de estuque com as representações de reis de
Portugal (DIONISIUS I/S. ELISABETH; JOANNES III; JOSEPHUS I; MARIA
I/PETRUS III); trata-se de um silhar retilíneo de azulejos em painéis
ornamentais de efeitos marmoreados e pintura a azul e manganês, sobre
rodapé de dois azulejos de altura também de efeitos marmoreados a verde
e manganês; há sinais de trabalho de esgrafito/ raspado nas áreas de
efeitos marmoreados a manganês nas reservas centrais dos painéis.
Nas dependências onde atualmente funcionam os serviços académicos
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da Faculdade de Direito, na ala Oeste da planta baixa dos Gerais, estão
duas salas antecedidas por um pequeno vestíbulo (vestíbulo 3). O
vestíbulo apresenta silhar de azulejos de padronagem pombalina sobre
rodapé de azulejos marmoreados a manganês e verde; a padronagem
combina dois módulos de repetição – um de pintura a azul, representando
uma estrela de oito pontas, o outro também com motivo estrelado, mas de
recorte mistilíneo, com botão com reserva em grade diagonal de pintura a
manganês – resultando um tapete de forte ritmo diagonal pela malha
formada pelos elementos a manganês a enquadrar as estrelas a azul (no
conjunto surgem algumas peças com contaminações de coloração verde, e
um dos painéis reúne um terceiro motivo de pintura a manganês com
desenho de florão com estames prolongados e ondulantes). Na sala da
secretaria dos serviços académicos o teto é em estuque pintado com as
armas de Portugal (assume linguagem rocaille, numa decoração singela
com introdução pontual de motivos vegetalistas e florais) e as paredes
apresentam silhar de azulejos em silhar contínuo de padronagem pombalina
de pintura a azul e manganês, sendo que o tapete é formado por dois
módulos de repetição, um deles a azul com uma estrela de oito pontas e o
outro com um motivo floral a partir do qual partem quatro hastes em «s»
numa disposição simétrica como se fossem estames. Na sala seguinte,
ainda nas dependências dos serviços académicos, o tipo de
revestimento de padronagem pombalina repete-se, assim como a respetiva
cercadura.
Nas galerias da planta baixa do claustro dos Gerais, um silhar retilíneo,
contínuo, de painéis figurativos de temática profana (na sua maioria
paisagens e cenas de costumes) corre em todo o perímetro deste espaço,
apenas interrompido pelas aberturas dos vãos de portas. Algumas unidades
foram substituídas na última intervenção de restauro, contudo continuam a
observar-se problemas de conservação com a degradação visível de alguns
painéis. Estes painéis assumem pintura polícroma, a amarelo, verde e azul,
ao nível dos enquadramentos e pintura a manganês nas reservas
figurativas, as quais apresentam um diversificado conjunto de
representações: paisagens com arquiteturas (revelando um tratamento
deficitário da perspetiva), paisagens com jardins, cenas marítimas/ fluviais
com portos e ancoradouros, cenas de pesca (Cf. EACMC2, Mosteiro de
Santa Maria de Arouca), cenas de costume (pastor guardando rebanho de
ovelhas – Cf. EACMC9, Colégio de Santo Agostinho, sala de aula;
guardadores de bovinos; rabequista e jogadores de malha, lavadeira),
cenas bucólicas em contexto campestre (com figuras sentadas tocando
instrumentos – flautista) e cenas de caça (caça à lebre). Verifica-se a
repetição de alguns motivos nos vários painéis (p.e., nas representações de
embarcações).
A planta baixa dos gerais tem acesso ao piso superior por meio de
escadarias, interessando-nos particularmente a escadaria na ala Sul que dá
acesso aos vestíbulos que antecedem a Capela de São Miguel (escadaria
1) e a escadaria da ala Norte que dá acesso aos pisos superiores do
claustro (escadaria 2).
A escadaria da ala Sul (escadaria 1) integra uma caixa de escadas com
revestimento em silhar contínuo de azulejos, de perfil retilíneo e pintura
polícroma, que volta a incluir cenas paisagísticas campestres e urbanas: a
reserva figurativa dos painéis volta assume pintura a manganês e verde
(representação de espelhos de água). Há uma consonância evidente com a
arquitetura do espaço que integra o revestimento azulejar, os
emolduramentos vão repercutir as formas dos trabalhos em cantaria,
nomeadamente das pilastras arquitetónicas rematadas por esferas e
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corrimão em mármore do segundo lanço de escadas.
A escadaria da ala Norte (escadaria 2), de caracter secundário (escadaria
interior de serviço que da galeria da Sala dos Capelos - ou Sala Grande dos
Atos - desce para o claustro dos Gerais), apresenta-se revestida em todos
os seus lanços e patamares (4 lanços, seis patamares) por um silhar de
azulejos formado por painéis ornamentais cuja reserva central é preenchida
por pintura de marmoreado a manganês com apontamentos a verde. Datam
de 1773 estes painéis de azulejo a roxo que decoram as paredes (Cf.
Documento 3).
As galerias do 1.º andar do claustro dos Gerais apresentam um silhar de
azulejos retilíneo, contínuo (respeitando a abertura dos vãos de portas),
com 13 unidades de altura, assente sobre rodapé de meio azulejo branco,
com composições de motivos seriados de vasos floridos em pintura a azul
sobre fundo branco, num módulo de repetição 6x9 – jarra asada florida
ladeada por dois papagaios com pequena ramagem com três folhas – e
intercalado por duas fiadas de azulejos brancos, apresentando
emolduramento de barra com motivos vegetalistas. Nos painéis mais
estreitos, gerados pelos intervalos resultantes entre os cantos das galerias e
aberturas de vãos de portas, representa-se festão de flores e frutos (alguns
motivos que reconhecemos na azulejaria de figura avulsa do mesmo
período e para a mesma mão) suspenso em argola. A intervenção do
ladrilhador José de Gois neste espaço está documentada para 1696 e 1702.
No mesmo piso, no corredor de acesso à Torre da Universidade e Via
Latina continua o silhar de albarradas e festões caídos a partir de argolas,
bem como a Sala de Leitura, ou Sala Gomes Teixeira (parte do
revestimento apresenta sinais de intervenção de restauro).
No vestíbulo de entrada nos Gerais (e de acesso à Torre da
Universidade) um silhar de azulejos de 13 unidades de altura, de pintura a
azul e branco, apresenta um conjunto de unidades de figura avulsa de
temática diversa em painéis emoldurados por cercadura de motivos
vegetalistas; embora predominem as flores, há também representações de
frutos, barcos, arquiteturas, representações antropomórficas (bustos, cenas
de costumes), aves e outros animais (coelhos/lebres, um leão, uma raposa
– a célebre da tradição académica dos alunos do curso de Direito).
Os revestimentos cerâmicos que acabámos de referir apresentam um
branco estanífero pouco puro, adquirindo inclusivamente um tom
amarelado.
O vestíbulo que antecede o átrio da capela apresenta um silhar contínuo,
retilíneo, de 10 unidades de altura e composições ornamentais de
movimentados efeitos concheados rocaille, assentes em rodapé de três
azulejos de altura simulando supedâneo arquitetónico de pintura a azul e
manganês com efeitos marmoreados e cartela rocaille com palmas em
disposição lateral simétrica colocada no centro entre duas almofadas. O
fundo do silhar é preenchido com pintura marmoreada a amarelo com notas
a azul, observável nos extremos laterais dos painéis. A pintura das reservas
principais dos painéis é a azul sobre fundo branco, sendo o conteúdo da
cartela desenhada ao centro das composições preenchido, em alguns
casos, por efeitos marmoreados em ténues tons de azul, manganês e
verde, ou num forte amarelo mesclado com notas a azul e manganês. O
desenho das composições consiste na colocação de uma cartela na zona
central dos painéis com uma moldura de exuberantes concheados rocaille,
a partir da qual se desenvolvem, de forma simétrica, ornatos contracurvados
direcionados para ambos os lados da cartela, num emaranhado complexo
de curvas e contracurvas que se cruzam e interpenetram com concheados
de efeitos chamejantes.
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O vestíbulo cujo património azulejar acabadas de descrever dá acesso a
uma sala de aula (hoje chamada de sala 14) no alinhamento da fachada
voltada para o pátio das escolas onde encontrámos também um conjunto
azulejar em silhar retilíneo de 9 unidades de altura que revestiria todo o
perímetro do espaço (incluindo os vãos das janelas). Este silhar descansa
sobre rodapé de dois azulejos de altura, de pintura de efeitos marmoreados
a verde e manganês, e apresenta-se atualmente incompleto, faltando vários
painéis. O conjunto que permanece é de temática paisagística com a
reserva figurativa de pintura a manganês e emolduramento de pintura a
azul, verde e manganês. As paisagens incluem representações de casario
por entre vegetação, lagos com patos, trechos de marinhas, com pontes e
embarcações, figuras pescando na margem ou em pequenos barcos,
lavadeiras. Alguns elementos indicam uma possível influência de matrizes
gráficas norte-europeias (trechos de casario com moinhos) e repetem temas
observados no revestimento azulejar da planta baixa do claustro dos Gerais.
O átrio da Capela da Universidade apresenta as paredes revestidas com
um silhar retilíneo de azulejos de 11 unidades de altura com painéis
figurativos com representações de paisagens (cenários urbanos e marinhas
– trecho de casario com ancoradouros, cena de porto de mar) pintadas a
manganês sobre fundo branco e emolduramentos arquitetónicos fingidos
pintados a azul. Os painéis descansam em rodapé de três unidades de
altura simulando supedâneos arquitetónicos pintados a azul e manganês,
de efeitos marmoreados.
Nas dependências anexas à Capela (espaço museológico) está um
silhar de azulejos retilíneo (igual ao silhar da Escadaria 2), de seis unidades
de altura, formado por um conjunto de painéis ornamentais cuja reserva
central é preenchida por pintura de marmoreado a manganês com
apontamentos a verde. Os painéis descansam num rodapé marmoreado a
verde e manganês.
No Paço Reitoral, e outros espaços sob gestão direta da Reitoria da
Universidade de Coimbra, surge um amplo conjunto de revestimentos
azulejares de fabrico coimbrão, maioritariamente associados ao labor da
Fábrica de Telha da Universidade (ativa no tempo da Reforma Pombalina
da Universidade). São eles: o Quatro do Rei (atualmente gabinete de vicereitora), o Gabinete do Reitor, a Sala do Senado, a Sala de Farmácia (sala
rosa), o corredor da ala do Paço Reitoral e vestíbulo da Sala do Senado
(ligação à Sala de Farmácia), a Sala das Congregações, a Galeria das
Tribunas da Sala dos Capelos na ala Norte do Paço das Escolas. Mais
antigos são os azulejos da Sala do Exame Privado, de 1701, colocados em
silhar de motivos seriados de vasos floridos ladeados por pequenas corujas,
tendo sido documentado o seu fornecimento por Agostinho de Paiva, e a
sua montagem e aplicação pelo ladrilhador José de Góis.
Aquando da nossa visita não foi possível aceder à sala denominada Quarto
do Rei, contudo, através de um registo fotográfico disponível on line no
SIPA/ IHRU, o conjunto afigura-se em silhar retilíneo de 8 unidades de
altura, com painéis figurativos de pintura a azul sobre fundo branco, que
descansam sobre rodapé de um azulejo de altura de pintura a manganês e
verde, de efeitos marmoreados, com ornatos mistilíneos e motivos
fitomórficos. A temática das cenas representadas é paisagística.
O Gabinete do Reitor tem silhar de azulejos retilíneo de oito unidades de
altura, formando vários painéis de temática paisagística (cenas de pesca,
cenas bucólicas; Cf. EACMC2; Mosteiro de Santa Maria de Arouca) com
emolduramentos polícromos (a azul, verde, amarelo e manganês) e
reservas de pintura a manganês e verde (espelhos de água), tudo
descansando num rodapé de um azulejo de pintura marmoreada a
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manganês e verde; atualmente, parte do silhar encontra-se invisível pela
colocação de volumosos móveis (segundo a Dra. Ana Goulão, que
acompanhou a nossa visita, vindos do desaparecido edifício do
Observatório).
A configuração atual da Sala do Senado é composta por duas unidades
espaciais autónomas no século XVIII, divididas por uma parede que terá
sido demolida em inícios do século XX. Observam-se, portanto, dois
revestimentos azulejares de configuração distinta, apesar de,
cronologicamente, datarem do mesmo período: o 3.º quartel de Setecentos,
e período de laboração da Fábrica da Telha da Universidade. Na área maior
da sala observa-se um silhar retilíneo, de azulejos de 9 unidades de altura,
constituído por vários painéis de temática paisagística (marinhas, cenas
campestres, cenas de costumes) de pintura a azul sobre fundo branco, os
quais descansam em rodapés, de duas unidades de altura, de pintura de
efeitos marmoreados a manganês com reservas mistilíneas preenchidas a
marmoreado verde. O restante espaço apresenta silhar de azulejos
retilíneo, de 9 unidades de altura, descansando sobre rodapé de um azulejo
e pintura de efeitos marmoreados a azul, com filete colocado superiormente
num tom azul mais carregado; os painéis, de temática paisagística
(paisagens com casario e trechos de marinhas), apresentam reserva de
pintura a azul e os emolduramentos de configuração arquitetónica em tromp
l’oeil, de pintura também a azul, e ornatos a amarelo, manganês e verde.
Na Sala de Farmácia (Sala Rosa) está um silhar de azulejos de
padronagem pombalina de 8 unidades de altura, de pintura a azul, amarelo
e manganês; os painéis descansam num rodapé de azulejos de pintura
marmoreada a manganês e são emoldurados por cercadura de pintura a
azul e amarelo. A composição do tapete inclui dois módulos de repetição: a)
uma flor, de pintura azul, colocada no centro da unidade azulejar; b) um
elemento cruciforme, em aspa, de pintura a manganês, que se desenvolve a
partir de uma pequena flor de quatro pétalas, colocada no centro da unidade
azulejar, gerando linhas diagonais na direção dos cantos da unidade onde
está a quarta parte de um segundo elemento floral de quatro pétalas. É
formada uma grade de desenvolvimento diagonal, a manganês, que acolhe
em cada reserva uma flor azul. Esta composição voltará a surgir no
corredor da ala do Paço Real.
No vestíbulo da Sala do Senado (ligação à Sala de Farmácia)
encontramos outro silhar de azulejos de padrão pombalino, de 8 unidades
de altura, cujos painéis estão colocados sobre rodapé de azulejos de pintura
de efeitos marmoreados a manganês e verde, emoldurados por cercadura
de pintura a azul e branco. A composição do tapete é formado por dois
módulos de repetição: a) uma roseta de pintura a manganês de desenho de
efeito espiralado; b) um elemento cruciforme em aspa com botão ao centro,
de pintura a azul.
A Sala das Congregações (ou Sala do Conselho) tem um silhar de
azulejos retilíneo de 10 unidades de altura, estando os painéis colocados
sobre um rodapé de dois azulejos de altura, e pintura de efeitos
marmoreados a manganês e verde; os painéis apresentam emolduramento
arquitetónico fingido de perfil clássico, retilíneo, de pintura a azul e
manganês, e com as reservas figurativas pintadas a manganês e verde. A
temática é paisagística, incluindo paisagens com casario e trechos de mar
ou de rio com pequenas embarcações.
Na Galeria das Tribunas da Sala dos Capelos, no Lado Norte do Paço
das Escolas está um silhar retilíneo de 5 unidades de altura sobre rodapé
de meio azulejo de pintura de efeitos marmoreados a amarelo e manganês,
formado por painéis azulejos de figura avulsa, sem ornatos nos cantos, de
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pintura a azul, em emolduramentos concheados também a azul; os azulejos
de figura avulsa apresentam o motivo principal colocado no centro da
unidade: são representadas aves (três variantes) e flores (quatro variantes).
Pontualmente, estes elementos surgem misturados com unidades de
padrão pombalino (flores).
A Sala do Exame Privado tem silhar de azulejos, de dez unidades de
altura, aplicado em todo o seu perímetro (respeitando vãos de portas) com
motivos seriados de vasos floridos ladeados por corujas, num módulo de
repetição 4x7, de pintura a azul sobre fundo branco, intercalados por fiadas
de dois azulejos brancos; os painéis apresentam guarnição compósita com
friso e cercadura.
DESCRIÇÃO DOS Sala de Aula na planta baixa dos Gerais: o emolduramento dos painéis é
ENQUADRAMENTOS/ de pintura a azul sobre fundo branco e simula uma estrutura arquitetónica
GUARNIÇÃO fingida que inclui: um embasamento clássico retilíneo que desenha uma
projeção na zona central, na direção do observador, nos painéis mais largos
fingindo arqueamento ao centro, onde é colocado um supedâneo
arquitetónico que recebe uma cartela de formato ovalado, de moldura com
exuberantes concheados de gosto rocaille, onde se inclui a reserva
figurativa, surgindo lateralmente à cartela duas figuras femininas (painéis
mais largos) sentadas, segurando palmas, olhando na direção da reserva
figurativa, numa disposição simétrica; pilastras sobrepostas de efeito
saliente, pelo seu desenho em perspetiva, de perfil retilíneo singelo,
colocam-se lateralmente à composição do painel, e incluem no fuste
atlantes barbados colocados de pé com ornato concheado sobre a cabeça;
um entablamento retilíneo vai rematar superiormente a composição e definir
a área central do painel de formato retangular (mais ou menos alongado)
que recebe uma trama de efeito capitonê, de forte dinamismo diagonal,
emoldurada por filete singelo que define o retângulo de cantos cortados da
área central do painel com a inclusão de ornatos concheados rocaille
nesses mesmos cantos.
Vestíbulo 1 (vestíbulo que antecede a sala de aula descrita, na planta
baixa dos Gerais, ala Norte): cercadura de pintura a azul e branco de
módulo de repetição formado por dois azulejos, em desenvolvimento linear,
com molduras mistilíneas, de forma aproximada ao retângulo com cantos
cortados, que acolhem flores de quatro pétalas, enquadradas por duas
pérolas, sendo a sequência da forma base intercalada por botões (algumas
unidades têm contaminação de pintura verde).
Vestíbulo 2: o emolduramento inclui pilastras lisas de fuste marmoreado a
manganês; todas as molduras arquitetónicas fingidas são pintadas a azul
com as reservas a manganês de efeitos marmoreados.
Vestíbulo 3: cercadura de módulo de repetição composto por um azulejo
em que uma forma sextavada (hexágono alongado) enquadra uma flor de
oito pétalas, e liga-se ao hexágono seguinte por um ponto onde se
desenvolve uma flor de três pétalas lembrando uma túlipa (Vd. ED6,
EARP18).
Salas dos serviços académicos da FDUC: a cercadura é de pintura a
azul, formada por um módulo de repetição de um azulejo, sendo o motivo
principal um hexágono alongado que emoldura uma flor de quatro pétalas
de pequena dimensão e como pontos de ligação botões de flores de três
pétalas, dispostos no sentido vertical para cima e para baixo.
Galerias da planta baixa do claustro: os emolduramentos deste conjunto
de painéis assumem uma linguagem tardobarroca sobre uma estrutura
clássica que recebe pontualmente motivos vegetalistas e concheados de
gosto rocaille; é simulada uma composição arquitetónica com embasamento
e entablamento retilíneo que recebem ornatos rocaille colocados ao centro,
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sobre o eixo axial da composição, e pilastras laterais que simulam um efeito
saliente pela sua representação em perspetiva em cujo fuste se colocam na
base e capitel enrolamentos que desenham volutas, sendo aberta uma
reserva retangular de ténue efeito marmoreado, e com a inclusão de um
festão de flores que pende a partir das volutas da consola superior; no
alinhamento das pilastras, como remate superior do silhar descansam vasos
floridos de pintura policroma; enquadrando a reserva figurativa dos painéis é
desenhado uma moldura retangular de cantos cortados por meio de um
filete de pintura a azul, sobre o qual é desenhado o enrolamento de um
serpentinado fitomórfico de pintura a amarelo com folhas preenchidas a
verde.
Escadaria 1: o emolduramento dos painéis assume policromia a amarelo e
manganês, simulam-se as pilastras em cantaria rematadas por esferas e o
corrimão em mármore que se observa no segundo lanço da escadaria
colocado como remate do silhar de azulejos; nas arquiteturas fingidas em
azulejo as pilastras são pintadas a manganês com efeitos marmoreados e o
corrimão é pintado a amarelo também de efeitos marmóreos, com laivos a
manganês. As reservas figurativas apresentam discreta moldura ondulada
de pintura a azul com discretos ornamentos rocaille, a qual é enquadrada
por uma segunda moldura que consiste num filete de pintura a manganês
com concheados no eixo axial e cantos com um enrolamento fitomórfico
serpentinado de pintura a amarelo com folhagem a verde.
Escadaria 2: o emolduramento apresenta composição arquitetónica fingida
de perfil retilíneo e singelo, pintada a azul, assentando num rodapé de um
azulejo com pintura marmoreada a manganês e verde, pintura aplicada na
reserva dos painéis e fustes das pilastras de separação; pequenos ornatos
concheados são colocados nos cantos das reservas retangulares
marmoreadas e nas reservas dos fustes das pilastras.
Galeria do Piso 1 do Claustro dos Gerais e corredor de acesso à Torre
e Via Latina: emolduramento de barra com enrolamentos de acantos, num
encadeado curto, apresentando cantos ocupados por mascarões
enquadrados por motivos vegetalistas, possivelmente inspirados em
gravuras de grotesche.
Vestíbulo de entrada nos Gerais (e acesso à Torre da Universidade):
cercadura de pintura a azul e branco de padrão de motivos vegetalistas C104, identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 158).
Vestíbulo que antecede o átrio da capela da Universidade:
emolduramento singelo constituído por embasamento retilíneo simples,
filetes laterais desenhando perfil ondulante, terminando a meia altura do
painel em pequenas volutas, entablamento com cornija retilínea simples – a
pintura do embasamento e cornija é de efeitos marmoreados.
Sala de Aula (sala 14): emolduramento arquitetónico de moldura retilínea,
de pintura a azul sobre fundo branco, constituído por embasamento simples,
pilastras salientes em tromp l’oeil e entablamento; os fustes das pilastras
desenham almofada preenchida com pintura de efeitos marmoreados
verdes e com ornato de concheados rocaille a manganês.
Átrio da capela da Universidade: emolduramento arquitetónico fingido, de
pintura azul e branco, constituído por embasamento retilíneo simples,
simulando retração na zona central, correspondente com a largura da
reserva figurativa, com cartela rocaille ao centro ladeada por duas palmas,
numa organização simétrica; lateralmente colocam-se duas pilastras,
simulando efeito saliente pela sua representação perspética, de fuste
bipartido com efeito ondulante advindo do jogo com formas côncavas e
convexas e pequenos apontamentos decorativos de caracter vegetalista;
superiormente coloca-se um entablamento simples, de perfil clássico,
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retilíneo, que recebe ao centro cartela de moldura de concheados rocaille e
reserva de pintura de efeitos marmoreados a azul.
Dependências anexas à Capela (espaço museológico): emolduramento
de composição arquitetónica fingida de perfil retilíneo e singelo, pintada a
azul; à semelhança da reserva dos painéis, os fustes das pilastras de
separação apresentam a mesma pintura marmoreada a manganês e verde;
pequenos ornatos concheados são colocados nos cantos das reservas
retangulares marmoreadas e nas reservas dos fustes das pilastras (iguais
ao silhar da Escadaria 2).
Quarto do Rei: emolduramento consiste numa cartela colocada sobre fundo
de ténues efeitos marmoreados a azul, a qual tem moldura de exuberantes
efeitos concheados de gosto rocaille que se desenvolvem a partir de formas
contracurvadas, num desenvolvimento com uma ligeira assimetria, e com a
inclusão de motivos florais nas abas laterais superiores; lateralmente são
desenhados motivos de ferronerie também de gosto rocaille num azul mais
carregado.
Gabinete do Reitor: emolduramento de motivos arquitetónicos fingidos de
perfil retilíneo pintados a azul sobre fundo branco e ornamentados a verde,
amarelo e manganês; a estrutura inclui um embasamento de perfil clássico,
simples, com uma pequena cartela de moldura rocaille com reserva
marmoreada a amarelo e manganês, ladeada por palmas pintadas a
amarelo, colocada ao centro; lateralmente à reserva figurativa desenham-se
duas pilastras de efeito saliente, as quais apresentam os fustes decorados
por almofada de pintura a amarelo, verde e manganês, de efeitos
marmoreados, com festão de flores e folhas de pintura a amarelo, pendente
a partir do topo do fuste, sobre o capitel surge uma pequena cartela
preenchida a marmoreado amarelo e manganês, ladeada por elementos
florais; o entablamento volta a incluir outra cartela de moldura de
concheados rocaille a azul com reserva pintada a amarelo e manganês.
Toda esta estrutura enquadra uma moldura retangular, com ornatos nos
cantos, de pintura a azul, preenchida por pintura de marmoreado a
manganês e azul.
Sala do Senado/ área maior da sala: os emolduramentos dos painéis
desenham-se sobre fundo marmoreado a azul e consistem numa cartela de
moldura com movimentados e assimétricos efeitos concheados de gosto
rocaille, ladeada por elementos florais, a partir dos quais se desenham
motivos de ferronerie que formam reservas preenchidas com grade tipo
capitonê com pequenas flores de quatro pétalas, terminando em pequenos
ornatos concheados, tudo numa disposição simétrica lateral em relação à
cartela da reserva figurativa.
Sala do Senado/ topo da sala: emolduramentos constituídos por
elementos arquitetónicos fingidos de perfil clássico, retilíneos, que incluem:
um embasamento simples, com a inclusão de uma cartela de moldura de
concheados rocaille, ladeada por palmas, e com reserva de pintura a
amarelo de efeitos marmoreados, como ornato central; pilastras colocadas
lateralmente à reserva figurativa do painel que consistem em três elementos
sobrepostos – uma pilastra mais larga, de fuste com almofada preenchida a
marmoreado a amarelo e azul, sobre a qual se desenha outra mais estreita
com o mesmo tipo de ornamentação do fuste, a qual vai receber, por uma
vez, uma estípite de pintura a azul, com cariátide segurando cesto de flores
(cesto a manganês e flores policromas), e fuste marmoreado a verde; um
entablamento retilíneo, de perfil clássico, com uma cartela central de
moldura de concheados rocaille e reserva marmoreada a amarelo como
ornato central.
Sala de Farmácia (Sala Rosa): cercadura de módulo de repetição de um
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azulejo que desenha um filete pintado a amarelo em redor do qual se
enrolam folhas de acanto pintadas a azul, resultando num dinâmico efeito
ondulante.
Vestíbulo da Sala do Senado (ligação à Sala de Farmácia): cercadura, de
pintura a azul, cujo padrão resulta da repetição de um azulejo, definindo-se
duas fitas entrecruzadas – uma lisa, preenchida a azul, desenvolvida
longitudinalmente em ziguezague, e outra ondulada, preenchida a branco,
desenvolvendo-se em serpentina.
Sala das Congregações (ou Sala do Conselho): emolduramentos
arquitetónicos fingidos de perfil retilíneo, pintados a azul sobre fundo
branco; a estrutura inclui um embasamento de perfil clássico, simples, com
uma pequena cartela de moldura rocaille ladeada por palmas, colocada ao
centro, nos painéis de maior largura; lateralmente à reserva figurativa
desenham-se duas pilastras de efeito saliente, as quais apresentam os
fustes decorados por almofada de pintura a manganês de efeitos
marmoreados, com ornato de concheados rocaille formando duas reservas
ovais; o entablamento volta a incluir outra cartela de moldura de
concheados rocaille a azul ladeada por pequenas flores. Toda esta estrutura
enquadra uma moldura de formato retangular, com ornatos nos cantos, de
pintura a azul, preenchida por pintura de marmoreado também a azul,
desenhando recorte ondulado da reserva figurativa pela inclusão de um
filete mistilíneo.
Galeria das Tribunas da Sala dos Capelos, no Lado Norte do Paço das
Escolas: sobre fundo marmoreado a amarelo e manganês os
emolduramentos dos painéis de figura avulsa formam embasamento e
entablamento retilíneo que definem os limites de desenvolvimento de uma
cartela de moldura de movimentados concheados de gosto rocaille, tudo de
pintura a azul.
Sala do Exame Privado: guarnição compósita formada por friso e
cercadura de pintura a azul sobre fundo branco. O friso tem um bordo e
motivos geométricos e a cercadura é uma variante de produção local da
cercadura C-6, identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 138),
formada por uma sequência de folhas de acanto de duas dimensões,
colocadas alternadamente.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7. NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Padronagem pombalina, composições ornamentais
emolduramentos rocaille
EAC6
EAC7
EAC9
EAC10
EAC14
EAC17
EAC20
EACMC2
EACMC5
EACMC8
EACMC9 (aula)
EACMC10 (capela portaria; igreja- capela-mor)
EACMC11
EACMC15 (capela ala sul)
EACMC20
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rocaille,

figuração

temática

profana,

EACMC23 (portaria e escadaria)
EACMC24
EACMC27 (padronagem pombalina, emolduramentos painéis emblemática)
EACMC28 (padronagem pombalina – coro, antecoro, portaria, claustros; paisagens e emolduramentos claustro
quinhentista)
EACMC29 (padronagem pombalina)
EACMC36 (emolduramentos)
EARP9
EARP18
EARP25 (emolduramentos)
EARP27 (emolduramentos)
EARP31 (emolduramentos)
EARPV3 (emolduramentos)
ED3
ED5 -1774
ED6
ED7 (MNMC inv.11228, 11229,11781)
ED8 (sala da faiança-figura avulsa pombalina; sala planta baixa-painéis de temática paisagística)
Figura avulsa
EAC2
EAC3
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de serviço, jardim)
ED16
Albarradas – Gerais
EACMC9 (claustro imperfeito)
EACMC14 (refeitório)
EACMC16 (portaria)
EACMC18 (Ala São Jacinto – átrio antiga biblioteca)
EACMC19 (fragmentos)
EACMC37 (claustro)
EACMC38 (evidencias arqueológicas)
EARP24 (fragmento)
EARP26
ED11 (MNAz inv.517)
ED8 (jardim)
Albarradas – Sala Exame Privado
EAC2
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4. DADOS COMPLEMENTARES
Desde a instalação da Universidade no Paço Real coimbrão no século XVI, até aos finais do século XVIII, o
complexo em causa não cessará os seus empreendimentos de reformação e melhoramento arquitetónico e
artístico.
Nos meados do século XVII, durante o Reitorado de D. Manuel Saldanha, entre 1639 e 1659, operam-se obras
de reformação em alguns espaços do complexo, entre eles, a Sala dos Capelos (1654-1656) com a obra de
pintura do teto por Jacinto Pereira da Costa, a feitura da obra das grades de pau-santo e cátedra, os retratos
régios por Karl Falch nave e a colocação de um silhar de azulejos polícromos de padronagem, adquiridos em
Lisboa por 172 600 reis, cujo assentamento foi feito pelo mestre azulejador Manuel Fernandes, tendo
necessitado de mais 550 ladrilhos azuis que mandou fazer em Coimbra (CORREIA, 1946: I, 177-187).
Décadas mais tarde, no Reitorado de D. Nuno da Silva Teles, entre 1694 e 1702, voltam a acontecer obras de
reformação nas várias dependências do Paço das Escolas: renovaram-se os Geraes de Teologia e o de
Instituta e todos os mais se reformarao; acrescentou-se a casa dos exames privados [Sala do Exame Privado],
e quasi se fez de novo; e por cima das portas de cada hum dos Geraes se puserao epigramas muito bem feitos
(1701-1702, Claude Laprade), e apropriados as sciencias que nelles se ensinão – datando a licença régia para
a despesa das mesmas de 1795 (CORREIA, 1946: I,138). Há também referências a intervenções na Capela da
Universidade (1695-1697): obra de estuque e pintura do teto em brutesco pelo pintor lisboeta Francisco Ferreira
de Araújo (pai de José Ferreira de Araújo, o autor da pintura do teto da Sala do Exame Privado).
Os lançamentos de notas de despesa num livro sobre a despesa com obras no edifício universitário intitulado
Agência (1601-1707), divulgados por Vergílio Correia, revelaram importantes dados sobre as intervenções
realizadas.
Nos Gerais edificaram-se as abóbadas ao mesmo tempo que se preparam as intervenções decorativas
(CORREIA, 1946: I,143). Sobre a obra de azulejaria, ocorrida entre 1696 e 1697, João da Fonseca recebeu 30
mil reis à conta do azulejo para a Universidade, o oleiro Inácio Roiz (até agosto de 1697, fornecedor de todo o
azulejo) recebeu a mesma quantia pelo azulejo que fez para os Gerais e o azulejador José de Góis recebeu 6
mil reis pelo azulejo que assentou nos Gerais (CORREIA, 1946: I,144); a partir de1702 surge Agostinho de
Paiva, oleiro e pintor de azulejo, como fornecedor do azulejo, continuando José de Gois, mestre ladrilhador, a
fazer o seu assentamento (CORREIA, 1946: I,146).
A casa dos exames privados (Sala do Exame Privado) é também obra deste período, recebendo a aplicação do
pavimento, azulejo, forro de pintura e a obra sumptuária de pintura de brutesco do teto na qual participa o pintor
José Ferreira de Araújo (CORREIA, 1946: I, 152). A obra de encomenda e assentamento do silhar de azulejos,
presentemente in situ, está documentada entre 14 de abril de 1701 e 4 de abril de 1702 – segundo as notas de
despesa do livro da Agência, atrás citado – ficando a cargo de Agostinho de Paiva, pintor de azulejo, a sua
feitura, e a José de Góis, mestre de azulejo ou mestre de azulejador, o seu assentamento (CORREIA, 1946:
I,153-154).
A Casa da Livraria (Biblioteca Joanina) teve contrato para as obras de alvenaria e cantaria em 1717 com João
Carvalho Ferreira, mestre de obras da Universidade, tendo participado na empreitada de construção e
acabamentos, diversos artistas entre os quais o arquiteto Gaspar Ferreira (também riscador de talha e
mobiliário), o pintor ornamentista Manuel da Silva (vindo de Lisboa, com o qual foi contratada em 1723 a obra
de pintura e acharoado das estantes) e os pintores António Simões Ribeiro e Vicente Nunes (também vindos de
Lisboa, com os quais foi contratada em 1723 a obra de pintura do teto em perspetiva).
Entre 1728-1733 o Paço das Escolas receberia a Torre que viria a erguer-se no ângulo NO do terreiro,
adossando-se aos Gerais – uma obra dirigida por Gaspar Ferreira, sendo reitor D. Jorge de Almeida
(GONÇALVES & DIAS, 1990: 47; PIMENTEL, 1998: 38).
No terceiro quartel do século XVIII, durante o reitorado de D. Francisco de Lemos Pereira Coutinho, BispoConde Reformador Reitor, no contexto da Reforma Pombalina da Universidade, iniciada em 1772, ocorre uma
profunda intervenção no conjunto edificado do Paço das Escolas. É o próprio D. Francisco de Lemos que
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descreve na Relação Geral do Estado da Universidade as intervenções realizadas no Paço das Escolas até
1777:
O edifício dos Paços da Universidade ate agora estava todo dividido sem comunicação interior que desse
serventia a todas as suas partes. Não se podia hir as Aulas senão publicamente, não havia serventia para a
Capella senão pelo Patio e da mesma sorte para a Casa da Meza da Fazenda, que ficava em lugar
subterraneo. A mesma Caza Reytoral estava muito mal disposta, e sem as acomodações necessarias […].
Havia huma varanda aberta pela qual se hia da Caza Reytoral para a dos Exames Privados, na qual estavam
as janelas, que servem de tribunas para a Salla Grande dos Actos, exposta Á chuva e aos ventos. Todos esses
defeitos se emendaram; formou-se na varanda aberta a Galaria […] a qual deu formozura ao Edifício, e facilitou
o uso das Tribunas, e a serventia para as mais partes do Edifício: levantou-se o tecto das varandas dos Geraes,
e se formaram corredores, que circulam todas as Aulas, e dam Tribunas para ellas […]. Facilitou-se por meio de
escadas e outras aberturas a comunicação interior para todas as partes do edifício. Emendarão-se os defeitos
da Caza Reytoral […] Separaram-se os Paços dos torpes e insignificantes Edificios Velhos, que com eles
pegavao […] Formaram-se Novas Aulas, dividiram-se outras para as Liçoes das seis Faculdades […].
A otimização das estruturas do edifício do Paço das Escolas inicia-se em 1773 atingindo todo o complexo:
ergue-se a Via Latina, é construído um piso alto nos Gerais, é completada a galeria de circulação construída
durante a reforma de Silva Teles na fachada Norte (substituindo antigas grades por uma galeria com janelas), e
operam-se grandes reformações nos interiores (levantam-se novas salas, dividem-se outras). É revisto o
acesso à Capela da Universidade (que acabaria por resistir incólume ao projeto de demolição inicialmente
previsto e construção de uma nova livraria): em 1780 é aberta uma porta para serviço dos Gerais, sob a
orientação de José Carlos Magne, chefe do gabinete de obras, obrigando à amputação da parte fundeira da
nave, tornando-a menos profunda, e originando o átrio que hoje encontramos (GONÇALVES & DIAS, 1990: 2328).
A renovação dos interiores do Paço Reitoral acontece por volta de 1773 e 1775 e inclui obras de azulejaria,
pintura e estuque de tetos.
Sobre as intervenções de azulejo, são várias as referências nas notas dos Livros de Despesa com as Obras da
Universidade:
. na semana terminada a 10 de julho de 1773, Salvador de Souza recebe 600 reis por assentar o revestimento
numa sala (segundo notas do Livro de Despesa com as Obras da Universidade, citadas por MORA, 1993: 143).
. em setembro seguinte, João Silva recebeu 840 reis por andar quatro serões a assentar azulejo, Joaquim
Ferreira de Cellas, Joaquim do Valle, João da Silva, Luís da Silva e António Domingues, todos pedreiros, são
pagos por andar a assentar azulejo, João Vicente Torres recebe 80 reis por serões a limpar azulejo, e Manuel
da Cruz recebe 2400 reis por dez dias de também assentar azulejo (segundo notas do Livro de Despesa com
as Obras da Universidade, citadas por MORA, 1993: 144);
. na semana de 27 de novembro, Salvador de Souza é pago pelos azulejos de orelha para os torreões do
Palácio (que Feliciano Guimarães interpreta como sendo soletos – GUIMARÃES, 1932: 48-49), recebendo um
total de 26 640 reis, e também por 2935 azulejos ditos roxo para a escada do Palácio (segundo notas do Livro
de Despesa com as Obras da Universidade, citadas por MORA, 1993: 145);
. em 1774, na semana que findou a 15 de janeiro, Salvador de Souza recebe 77 640 reis por 3500 azulejos a 22
mil reis o milheiro para a Gallaria do Pallacio, e no mês seguinte, há referência ao transporte de mais azulejos a
partir da Fábrica da Telha por um grupo de mulheres e à colocação de azulejos por um grupo de pedreiros (Vd.
Vol.2, Secção 2, Doc. 11).
. na semana que findou a 28 de maio, Salvador de Souza é pago por 1250 azulejos para uma huma sala que
fica ao pé da Livraria de S. Ex.ª pagos a 32 mil reis o milheiro (Vd. Documento 11);
. em outubro e novembro, Salvador de Souza recebeu 67120 reis por três milheiros e 40 azulejos para as sallas
do Palácio a 22 mil reis o milheiro e numa segunda fase mais 3674 reis por 167 azulejos para as mesmas, e o
azulejador Manuel da Cruz 14 200 reis por assentar 4059 azulejos nas sallas do palácio, artífice que no mês
seguinte assentou mais 657 azulejos a 350 cada cento, auferindo um total de 2229 reis (Vd. Vol.2, Secção 2,
Doc. 11).
. em 1775, em inícios de janeiro, o azulejador Manuel da Cruz faz o assentamento de 459 azulejos na sala de
estuque assima da escada interior a 350 reis cada cento; a 13 de Maio, Salvador de Sousa recebe por 3110
azulejos para a casa de Ducel e dous Gavinetes do Pallacio, a 32 mil reis o milheiro, 99 722 reis; a 15 de junho,
Manuel da Costa Briozo recebe um total de 27425 reis pelos azulejos para a Sala do Palácio mediata à Capela
(Capela dos Reitores), assentes por Salvador de Souza (Vd. Vol.2, Secção 2, Doc. 11).
Em 1778, sob a direção de Manuel Alves Macomboa e José de Carvalho, trabalhava-se na parte que ia da
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escada nova que tem entrada nos Gerais ate ser completa a parte que ade ser secretaria com huma caza que
se faz no lugar donde esta o passadiço (CRAVEIRO, 1990: 14-16). As obras nos Gerais continuam em 1784 e
deveram estar finalizadas em 1798, ano em que se reportam trabalhos de serralharia (MORA, 1993: 153).
Em 1782 Manuel Alves Macomboa assume-se como mestre arquiteto de todas as obras, vindo a projetar o novo
edifício do Observatório Astronómico para o qual se iniciam as obras em 1790, ocorrendo a sua inauguração
em 1799 (CRAVEIRO, 1990: 26-28). De acordo com informações cedidas pela Dra. Ana Goulão, os recentes
trabalhos arqueológicos, acontecidos por ocasião da reabilitação do terreiro do Paço das Escolas, forneceram
fragmentos azulejares de características próximas aos revestimentos setecentistas in situ em várias
dependências do Paço das Escolas.
No edifício do Paço das Escolas funciona a Reitoria da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito da
mesma universidade; os espaços da Faculdade de Direito com património azulejar de fabrico coimbrão
integrado correspondem ao Claustro dos Gerais, dependências contíguas à Capela de São Miguel,
dependências dos serviços académicos e Sala de Leitura, ou Sala Gomes Teixeira (correspondente a uma das
grandes salas de aula abobadadas) na Ala Poente, sala de aula e átrio contíguo na ala Norte, escadarias
interiores de acesso aos pisos superiores do claustro dos Gerais.
Os azulejos da Sala dos Archeiros, Sala das Ciências e Sala de Letras são de fabrico de Lisboa. As
características técnicas e formais assim o confirmam: composições decorativas, paleta cromática e formas
típicas à azulejaria Rococó lisboeta (p.e. afinidades formais com peças in situ no Palácio Marquês de Pombal
em Oeiras), lisura e regularidade das unidades azulejares, e dimensão média de 140x140mm, marca
característica à produção azulejar de Lisboa.
Na década de 1990 – entre 1996-1998 – foram intervencionados os azulejos do piso térreo do claustro dos
Gerais (Faculdade de Direito) pela empresa Azularte, Azulejos de Arte, Lda sob a coordenação técnica de Maria
Manuela Malhoa e acompanhamento do MNAz. (PIRES et alli, 1998: 110-111).
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ILUSTRAÇÕES

1 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Sala de aula na planta baixa do lado Norte: painel de azulejos figurativos
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

2 | Paço das Escolas da Universidade de
Coimbra - Gerais
Vestíbulo de sala de aula na planta
baixa do lado Norte: painel de
azulejos de padrão
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da
Telha da Universidade, Salvador de
Sousa Carvalho atrib.
FA

3 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Vestíbulo de sala de aula na planta baixa do lado Este: painel de composição ornamental
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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4, 5 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Duas composições de padronagem pombalina aplicadas nos espaços dos
atuais serviços académicos da Faculdade de Direito, na planta baixa do
claustro dos Gerais
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

6 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Painel do silhar de azulejos aplicado na galeria da planta baixa do claustro dos Gerais
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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7 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Escadaria do lado Sul que estabelece a ligação entre a galeria da planta baixa do claustro
dos Gerais à Capela da Universidade e piso 1: painel de azulejos de temática paisagística
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

8 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Outra perspetiva da escadaria do lado Sul
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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9 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Escadaria do lado Norte que estabelece a ligação entre a galeria da planta baixa do claustro dos Gerais e os
pisos superiores até à galeria da tribuna da Sala dos Capelos: silhar de azulejos de composição ornamental
(azulejos ditos roixo)
1773, Salvador de Sousa Carvalho
FA

10 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Galeria do 1 piso do claustro dos Gerais: silhar de azulejos de motivos seriados – painel com vasos floridos
1702, Agostinho de Paiva (oleiro e pintor de azulejo) e José de Góis (mestre ladrilhador)
FA
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11, 12 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Galeria do 1 piso do claustro dos Gerais: painel de azulejos com festão de frutos e flores
1 piso do claustro dos Gerais – vestíbulo de ligação à Via Latina e à Torre: painel de azulejos de figura avulsa
1702, Agostinho de Paiva (oleiro e pintor de azulejo) e José de Góis (mestre ladrilhador)
FA

13 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Vestíbulo que antecede o átrio da Capela da Universidade: silhar de azulejos de composições ornamentais
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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14 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Sala de aula junto ao átrio da Capela da Universidade: painel de azulejos de temática paisagística
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade
FA

15 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Gerais
Átrio da Capela da Universidade: painel de azulejos de temática paisagística
ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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16 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Reitoria
Quarto do Rei: painel de azulejos com cena paisagística
1774-1775, Fábrica da Telha da Universidade, Salvador de Sousa Carvalho atrib
Foto SIPA/ IHRU

17 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Reitoria
Gabinete do Reitor: painel de azulejos com cena de pesca
1774-1775?, Fábrica da Telha da Universidade, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

18 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Reitoria
Sala do Senado: painel de azulejos com marinha
1774-1775, Fábrica da Telha da Universidade, Salvador de Sousa Carvalho
FA
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19 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Reitoria
Sala do Senado – antiga sala do Dossel: painel de azulejos com paisagem com cena pesca
1774-1775, Fábrica da Telha da Universidade, Manuel da Costa Brioso e Salvador de Sousa Carvalho
FA

20 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Reitoria
Sala de Farmácia: painel com padronagem pombalina
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade
FA

21 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra
- Reitoria
Vestíbulo da Sala do Senado; painel com
padronagem pombalina
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da
Universidade
FA
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22 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra - Reitoria
Sala das Congregações: painel de azulejos com cena paisagística
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade, Salvador de Sousa Carvalho
FA

23 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra
Galeria das Tribunas da Sala dos Capelos/Ala Norte: painel de azulejos de figura avulsa
1774, Fábrica da Telha da Universidade, Salvador de Sousa Carvalho
FA
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24 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra
Sala do Exame Privado: painel de azulejos com vasos floridos
1701-1702, Agostinho de Paiva, pintor de azulejo, e José de Góis, mestre de azulejo / mestre de azulejador
FA

25 | Paço das Escolas da Universidade de Coimbra
Sala do Exame Privado: pormenor do motivo com a respetiva guarnição
1701-1702, Agostinho de Paiva, pintor de azulejo, e José de Góis, mestre
de azulejo / mestre de azulejador
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC5
COLÉGIO DE SÃO PEDRO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Colégio de São Pedro
Coimbra
Coimbra
Sé Nova
Coimbra
Universidade de Coimbra

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA Colégio
□ PRIVADA
□ OUTRA_________________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ IGREJA | GALILÉ
□ ESCADARIA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ SALA
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ IGREJA | SUBCORO
□ JARDIM
□ IGREJA | CORO
■ OUTRA Corredor
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/BRUTESCO/OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO TOTAL
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
Na
ala de São Pedro do Paço das Escolas subsistem no primeiro andar
DESCRIÇÃO GERAL
alguns painéis do silhar que deveria revestir a área do dormitório do antigo
Colégio de São Pedro dos Nobres, hoje maioritariamente substituído por
réplicas.
No extremo do corredor do antigo dormitório, do lado da Porta Férrea,
observam-se painéis de azulejo de padrão, originais e de pintura a azul e
branco; o padrão do tapete apresenta um módulo de repetição 4x4,
identificado por Santos Simões como P-486 (SIMÕES, 1997: I, 100),
constituindo pela representação de motivos fitomórficos, tendo como centro
de rotação principal um elemento floral. A guarnição é feita por uma barra de
elementos fitomórficos, com a inclusão do mesmo tipo de elemento floral
observado no padrão aplicado na reserva dos painéis.
DESCRIÇÃO DOS Barra de motivos vegetalistas de pintura a azul, identificada por Santos
ENQUADRAMENTOS/ Simões como B-48 (SIMÕES, 1997: I, 181).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7. NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Padrão P-486
EARP2
EARP26
EACMC9 (escadaria de acesso ao dormitório)
EACMC21 (capela-mor)
EACMC37
EARPV8
Guarnição, barra B-48
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
EARPV8
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ED8
ED11 (MNAz in.517)
ED16
3. BIBLIOGRAFIA
VASCONCELOS, 1987: 198.
CORREIA & GONÇALVES, 1947:113-114.
DIAS & GONÇALVES, 1990: 38-41.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Colégio maior para mestres de sciencias maiores, o Colégio de São Pedro no Paço das Escolas, localizou-se à
esquerda da Porta Férrea após a sua transferência da Rua da Sofia (onde havia sido fundado em 1540) por D.
Sebastião, em 1574. O portal principal, voltado para o terreiro, foi levantado em 1713.

ILUSTRAÇÕES

1 | Colégio de São Pedro, corredor do antigo dormitório.
Pormenor do silhar de azulejos de pintura monocroma a azul.

Finais do século XVII/ inícios do século XVIII

FA

57

58

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC6
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA TERRA /
ANTIGO EDIFÍCIO DAS CIÊNCIAS NATURAIS/ MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Departamento de Ciências da Terra/
Antigo Edifício das Ciências Naturais/ Museu de História Natural
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Sé Nova
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Universidade de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ OUTRA Edifício das Ciências Naturais/ Museu
□ PRIVADA
de História Natural
□ OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
■ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
■ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
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Salvador de Sousa Carvalho
Fábrica de Telha da Universidade?

_

■ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: cena bucólica.
TEMÁTICA
NUMERO TOTAL _
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm (Biblioteca do Departamento de
Ciências da Terra)
129x129mm (átrio/acesso R. Matemática)
130x130mm (caixa de escadas ala Poente)
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Nos espaços atualmente ocupados pela Biblioteca do Departamento de

Ciências da Terra há azulejos pombalinos, provenientes da Fábrica da
Telha da Universidade.
Na sala de leitura um silhar de azulejos de onze unidades de altura
apresenta composição de padronagem pombalina de pintura a azul e
manganês com dois motivos alternados: a) uma flor de oito pétalas
pintada a manganês faz-se representar no centro da unidade azulejar,
nos cantos colocam-se quatro pequenas volutas a azul; b) um motivo
fitomórfico apresenta quatro hastes contracurvadas que se desenvolvem
a partir do centro da unidade azulejar na direção dos cantos, de pintura a
azul. Resulta, portanto, numa composição em grelha, de forte dinamismo
diagonal, em cujos interstícios surgem as flores a manganês. Os painéis
descansam sobre rodapés de dois azulejos de altura e de pintura de
efeitos marmoreados a azul e verde, e sobre esse, colocam-se mais três,
de pintura a manganês e a azul, simulando supedâneo arquitetónico A
guarnição apresenta cercadura de motivos fitomórficos de pintura a azul e
manganês e azul. Parte do silhar está obstruído por grandes armários de
livros. E, em algumas partes há sinais de mexidos no revestimento, com a
inclusão de elementos exógenos ao conjunto (peças com policromia a
amarelo – p.e., cercadura idêntica à descrita mas com o filete pintado a
amarelo, Cf. EAC4, Paço das Escolas, Sala de Farmácia)
Na sala do depósito, totalmente ocupada por estantes de livros que
dificultam a perceção global do revestimento, observa-se um silhar de
azulejos de doze unidades de altura, com painéis com composições
ornamentais, padronagem pombalina (vãos de portas e janelas) e, pelo
menos um painel figurativo com uma cena bucólica (que foi possível
observar numa das paredes de topo da divisão), os quais descansam
sobre rodapé de dois azulejos de pintura com efeitos marmoreados a
verde e manganês, sobre o qual é colocado um supedâneo arquitetónico
fingido de pintura de efeitos marmoreados. A paleta cromática aplicada
utiliza o azul, o manganês e o verde.
Painéis com composições de padrão pombalino ocupam os vãos de
portas e janelas, em painéis estreitos, verificando-se quatro módulos de
repetição nas reservas e dois tipos de emolduramentos. Os módulos de
repetição são os seguintes: a) motivo fitomórfico que apresenta quatro
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hastes contracurvadas que se desenvolvem a partir do centro da unidade
azulejar na direção dos cantos, de pintura a manganês; b) flor de quatro
pétalas, com folhas nos interstícios, de pintura a azul, colocada no centro
da unidade azulejar e com pequenas volutas, de pintura a manganês,
colocadas nos cantos; c) flor de quatro pétalas, de pintura a azul, com
motivos flor-de-lis partindo dos interstícios e projetados na direção dos
cantos da unidade azulejar onde estão pequenas volutas pintadas a
manganês; d) motivo cruciforme em aspa, pintado a manganês, com
pequeno botão ao centro, cujos braços se projetam tocando os cantos da
unidade azulejar.
Os painéis ornamentais ocupam a parede interior da sala e as superfícies
murárias nos interstícios das janelas; a sua composição compreende uma
cartela central preenchida com pintura de efeitos marmoreados a
manganês e verde, cuja moldura apresenta concheados rocaille que se
desenvolvem a partir de elementos contracurvados em «c» e «s», e em
redor da qual um emaranhado de motivos de ferronerie e ornatos rocaille
pintados a azul se expande nas direções laterais, inferior e superior,
desenhado sobre fundo branco, e numa disposição lateral simétrica em
relação ao eixo axial da composição.
A cena figurativa de caracter bucólico é de pintura monocromática a
manganês e insere-se numa cartela de moldura de concheados rocaille
assimétricos, pintada a azul. Representa uma figura masculina reclinada
dormitando, com um braço apoiado numa pedra onde se encosta também
um cajado; o fundo inclui construções, árvores e uma figurinha de costas,
sentada. A composição apresenta pormenores com trabalho de esgrafito/
raspado no tratamento da copa das árvores e cabelos da figura em
primeiro plano.
Na ala Poente do edifício, na planta baixa, há um laboratório (Mitolab)
com teto de abóbada em tijolo e com estruturas antigas de
armazenamento de líquidos (dois tanques) em cujas cavidades subsistem
um aglomerado de azulejos de várias cronologias: p.e., figura avulsa de
inícios do século XVIII sem cantos e com cantos de estrelas de oito
pontas, fragmentos de padronagem a azul e branco de finais do século
XVII e inícios do século XVIII (P-603a, B-39, C-12 – a azul e branco),
elementos de padrão pombalino (flores de pintura azul com pétalas de flor
secundária de pintura a manganês).
Ainda na mesma ala vamos encontrar o átrio que dá acesso à Rua da
Matemática e uma escadaria de acesso aos andares superiores,
unidades espaciais que vão receber revestimentos azulejares também do
período pombalino, fornecidos pela Fábrica de Telha da Universidade.
No átrio, sobre um rodapé de dois azulejos e meio de altura, de pintura
de efeitos marmoreados, a manganês e verde, erguem-se os painéis
cujas composições, de emolduramentos arquitetónicos fingidos,
compreendem a colocação central de uma cartela de reserva oval,
preenchida com pintura de marmoreado amarelo e notas a manganês,
cuja moldura é carregada de ornatos concheados de gosto rocaille que
carregam duas palmas colocadas lateralmente, tudo num
desenvolvimento simétrico e pintura a azul; enquadrando lateralmente a
cartela central abrem-se, simetricamente, almofadas preenchidas com
pintura de marmoreados a manganês e verde, delimitadas por moldura
mistilínea, a azul, que desenha recorte a acompanhar o perfil ondulante
da cartela, e com ornatos concheados nos ângulos.
A escadaria de acesso aos pisos superiores é revestida por silhar
contínuo de padronagem pombalina de nove unidades de altura, cujos
painéis respeitam o ritmo dos lanços de escadas e patamares, bem como
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a abertura de vãos de portas. Separam os painéis, pilastras de fuste
retilíneo simples, de pintura a azul, que descansam sobre plinto, pintado a
marmoreado fingido a manganês, tal como a almofada do fuste. Nos
lanços os painéis estão assentes sobre rodapé de azulejos marmoreados
a manganês, colocado sobre azulejos brancos que recortam a
triangulação dos degraus das escadas, e apresentam-se emoldurados
por cercadura de pintura a azul e branco com motivos vegetalistas. Nos
patamares os painéis descansam em rodapé de dois azulejos e meio,
também de pintura a manganês de efeitos marmoreados. Em maior área,
predomina o padrão de módulo 2x2, que desenha elemento cruciforme
em aspa partindo de flor central de quatro pétalas, com pequenas flores
nas reservas em losango, de pintura a manganês, formando flores de oito
pétalas, a azul, como motivo secundário – forma-se, portanto, uma grelha
a manganês, de forte dinamismo diagonal, que enquadra os motivos
florais a azul. O padrão alternativo tem o mesmo princípio compositivo
mas coloca um botão nas reservas em losango dos braços do elemento
cruciforme em aspa, pintado a manganês e substitui, também o elemento
floral a azul por flor de quatro pétalas arredondadas com folhas nos
interstícios, sendo acompanhado por diferente tipo de cercadura. Este
padrão surge no segundo patamar, onde o rodapé é de dois azulejos e
meio, de pintura de marmoreado fingido, a manganês e verde, e há
alguns sinais de mexidos com a substituição pontual por peças exógenas
ao conjunto.
DESCRIÇÃO DOS Biblioteca do Departamento de Ciências da Terra/ Sala de Leitura:
ENQUADRAMENTOS/ cercadura de módulo de repetição de um azulejo, que desenha um filete
GUARNIÇÃO pintado a manganês em redor do qual se enrolam folhas de acanto
pintadas a azul, resultando num dinâmico efeito ondulante.
Biblioteca do Departamento de Ciências da Terra/ Sala do Depósito:
o emolduramento do painel figurativo desenha-se sobre fundo de pintura
marmoreada a verde e manganês visível nas extremidades laterais; a sua
composição é desenhada sobre uma área de pintura de ténues efeitos
marmoreados a azul, de desenho recortado lateralmente, descansando
sobre embasamento de perfil clássico e rematada por moldura retilínea;
sobre o ténue fundo marmoreado a azul, é colocada uma cartela de
moldura com movimentados e assimétricos efeitos concheados de gosto
rocaille, de pintura a azul, na zona central do painel, sendo ladeada por
motivos de ferronerie, também a azul, terminando em pequenos ornatos
concheados, que formam reservas preenchidas com grade tipo capitonê
com pequenas flores de quatro pétalas, de pintura a manganês, tudo
numa disposição simétrica lateral em relação à cartela da reserva
figurativa. Os painéis de padronagem pombalina apresentam cercaduras
com dois motivos principais: 1. Encadeado de pintura a azul com botões
de flores colocados nos pontos de cruzamento das duas linhas no lado
interior dos elos e duas pérolas no exterior desses mesmos pontos de
cruzamento; 2. Cercadura de sequência de acantos, de pintura a azul.
Ala Poente/ átrio (acesso à Rua da Matemática): emolduramento de
motivos arquitetónicos fingidos de perfil retilíneo pintados a azul sobre
fundo branco e ornamentados a verde, amarelo e manganês; a estrutura
inclui um embasamento de perfil clássico, simples; lateralmente à reserva
central do painel desenham-se duas pilastras de efeito saliente, as quais
apresentam os fustes decorados por almofadas de pintura a verde e
manganês, de efeitos marmoreados, delimitadas por moldura de pintura
azul com pequenos elementos concheados; como remate superior do
painel, sobre um entablamento retilíneo de perfil clássico, é colocado o
espaldar recortado, de formato trapezoidal, com cartela rocaille
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desenhada ao centro sobre fundo marmoreado a amarelo e azul, e com
moldura desenhada com vários ornatos em curva e contracurva com
concheados rocaille, estrutura coroada por frontão mistilíneo que recebe
carga ornamental rocaille de terminações chamejantes, e ladeada por
dois vasos de flores colocados no alinhamento das pilastras laterais.
Toda esta estrutura enquadra uma reserva central de fundo neutro e
formato perfeitamente retangular.
Escadaria/ ala Poente: Cercadura de sequência de acantos, de pintura a
azul; nos painéis de padrão alternativo, o motivo consiste num encadeado
de pintura a azul com botões de flores colocados nos pontos de
cruzamento das duas linhas no lado interior dos elos e duas pérolas no
exterior desses mesmos pontos de cruzamento.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7. NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Padronagem pombalina
EAC4
EAC10
EACMC2 (cercadura)
EACMC27 (noviciado)
EACMC28 (coro, ante-coro; antiga portaria; claustros)
EACMC31 (cercadura)
EARP18
ED3
ED5 - 1774
ED6
Painéis de composição ornamental
EAC14
EAC17

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947:108-109.
FRANCO, 1983.
GONÇALVES & DIAS, 1990.
TRINDADE, 1998: 53-57.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O átrio tem aplicado um silhar de azulejos constituído por painéis de composição ornamental e espaldar
recortado, de pintura polícroma a azul, manganês, verde e amarelo. Atualmente, parte do conjunto é composto
por réplicas executadas em 1896, facilmente reconhecíveis pela tonalidade mais carregada dos pigmentos
empregues, sobretudo dos amarelos, insistente linha de contorno das formas, entre outros aspetos.
Em 1773 têm inicio as obras na Universidade de Coimbra, recorrendo-se ao inglês Guilherme Elsden para
direção das obras, com exercício de engenheiro em Portugal desde 1760.
Entre 1772 e 1777 são empreendidas as obras de edifícios projetados de raiz, corporizando o verdadeiro
espirito reformista pombalino.
Os novos edifícios previstos destinavam-se a servir as faculdades de Medicina, Filosofia e matemática; criandose o Teatro Anatómico, o Dispensário Farmacêutico, o novo Hospital (transferido da Praça velha) e os
Gabinetes de História Natural e Física Experimental.
Guilherme Eldsen, Manuel Alves Macomboa e José Carlos Magne serão alguns nomes com papel relevante
nesta transformação arquitetónica, o primeiro essencialmente projetista, os segundos executores e divulgadores
da nova linguagem. As principais premissas da reforma arquitetónica seriam modernidade, funcionalidade,
pragmatismo, controle de custos e rapidez de execução (TRINDADE, 1998:57).
Para o lugar do antigo colégio jesuíta seria projetado o Museu de História Natural. A primeira pedra seria
lançada a 1773 e, em 1775, o principal das obras estava acabado, e os edifícios em funcionamento.
Em frente ao novo edifício das Ciências Naturais viria a erguer-se o Laboratório Chímico.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Edifício do antigo Museu de História Natural
Sala de leitura da biblioteca do Departamento de Ciências da Terra:
Pormenor de painel de padronagem pombalina
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade
FA

2 | Edifício do antigo Museu de História Natural
Sala de depósito da biblioteca do Departamento de Ciências da Terra:
Pormenor de painel de composição figurativa: cena bucólica
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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3, 4 | Edifício do antigo Museu de História Natural
Sala de depósito da biblioteca do Departamento de Ciências da Terra:
Dois pormenores de painéis de padronagem pombalina
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade
FA

5 | Edifício do antigo Museu de História Natural
Átrio de acesso à Rua da Matemática: painel ornamental
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade
FA
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6 | Edifício do antigo Museu de História Natural
Escadaria, ala Poente: painel de padronagem pombalina
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade
FA

7 | Edifício do antigo Museu de História Natural
Escadaria, ala Poente: painel de padronagem pombalina
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC7
LABORATÓRIO CHÍMICO / MUSEU DA CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Laboratório Chímico / Museu da Ciência da Universidade de Coimbra
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Sé Nova
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Universidade de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ OUTRA Laboratório
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Fábrica de Telha da _
■ SIM
Universidade
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No interior do edifício e atual espaço expositivo permanente do Museu da

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

Ciência da Universidade de Coimbra, na sala da exposição Segredos da Luz
e da Matéria dedicada ao Sistema Solar, subsiste parte do revestimento
azulejar que revestia a antiga sala da Primeira Officina das Operaçoens
Chymicas do Laboratório Chímico. Trata-se de parte de um silhar de azulejo
de 11 unidades de altura constituído por painéis de padrão pombalino com
uma cercadura como guarnição, que descansam sobre rodapé de azulejos
de pintura de efeitos marmoreados a verde e manganês. O padrão é
constituído por dois módulos colocados em alternância, produzindo o efeito
de uma grelha de forte dinamismo diagonal, a saber: a) florão de pintura a
manganês, com a definição de uma zona de sombra e uma ténue linha
radial concêntrica sugere a volumetria do elemento, fazendo-o destacar do
fundo neutro branco; b) flor de oito pétalas, pintada a azul, de pequenas
dimensões, colocada no centro da unidade azulejar, enquadrada por quatro
elementos, também a azul, que partem dos cantos do azulejo, do meio de
duas meias pétalas de flores azuis, as quais são o ponto de ligação com o
motivo vizinho.
Como guarnição está uma cercadura, de pintura a azul, cujo padrão resulta
da repetição de um azulejo, definindo-se duas fitas entrecruzadas – uma
lisa, preenchida a azul, desenvolvida longitudinalmente em ziguezague, e
outra ondulada, preenchida a branco, desenvolvendo-se em serpentina.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7. NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4 (cercadura)
EACMC20
EACMC24
EACMC29
EARP9 (cercadura)
ED9
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947:109.
FRANCO, 1983.
GONÇALVES & DIAS, 1990.
TRINDADE, 1998: 53-57.

MOTA, 2006.
PIRES, 2006.
4. DADOS COMPLEMENTARES
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Em 1773 têm inicio as obras na Universidade de Coimbra, recorrendo-se ao inglês Guilherme Elsden para
direção das obras, com exercício de engenheiro em Portugal desde 1760.
Entre 1772 e 1777 são empreendidas as obras de edifícios projetados de raiz, corporizando o verdadeiro
espirito reformista pombalino. Os novos edifícios previstos destinavam-se a servir as faculdades de Medicina,
Filosofia e Matemática, criando-se o Teatro Anatómico, o Dispensário Farmacêutico, o novo Hospital
(transferido da Praça velha) e os Gabinetes de História Natural e Física Experimental.
Guilherme Eldsen, Manuel Alves Macomboa e José Carlos Magne serão alguns nomes com papel relevante
nesta transformação arquitetónica, o primeiro essencialmente projetista, os segundos executores e divulgadores
da nova linguagem. As principais premissas da reforma arquitetónica seriam modernidade, funcionalidade,
pragmatismo, controle de custos e rapidez de execução (TRINDADE, 1998:57).
Em frente ao novo edifício das Ciências Naturais viria a erguer-se o Laboratório Chímico, recebendo o traço de
Guilherme Elsden, o qual em 1777 se encontrava quase finalizado necessitando apenas de alguns ornatos e
perfeições que não impedem o uso que já se faz delle (FRANCO, 1983:16). O edifício viria a adquirir, contudo,
uma fachada distinta da projetada por Eldsen, com um remate central mais desproporcionado
comparativamente com o risco do engenheiro inglês.

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Laboratório Químico
Silhar de azulejos subsistente da antiga sala da Primeira Officina das Operaçoens Chymicas do
Laboratório Chímico (dividida no século XIX)
Pormenor do padrão e cercadura
3.º Quartel do Século XVIII – Coimbra, Fábrica da Telha da Universidade
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC8
CASA DA QUINTA DO CANAL
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Casa da Quinta do Canal
Coimbra
Figueira da Foz
Alqueidão
Alqueidão
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
■ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos
■ SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
■ QUINTA
□ OUTRA _________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Profana: paisagens
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Santos Simões refere a existência de azulejos na casa da quinta,

localizados no átrio de entrada, numa aplicação em silhar de 9 unidades de
altura com representações de paisagens. O mesmo autor refere ainda que
os emolduramentos apresentam ornatos concheados de pintura manganês
sobre fundo azul, e coloca a hipótese de se tratar de um conjunto produzido
por Salvador de Sousa Carvalho.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7. NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953:
SIMÕES, 2010: 223.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
O SIPA/ IHRU não dispõe de nenhum registo fotográfico sobre este edifício.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC9
CASA DA BAÍA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO Casa da Baía
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Figueira da Foz
FREGUESIA Maiorca
LOCALIDADE Maiorca
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: paisagística
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Em sala no andar nobre está aplicado um silhar de azulejos retilíneo, de

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

pintura polícroma, com representações paisagísticas – maioritariamente
cenas de pesca – descansando sobre rodapé de azulejos de pintura de
efeitos marmoreados a verde e manganês de um azulejo de altura. As
composições narrativas, de pintura a manganês e verde, inserem-se
quadros retangulares com emolduramentos arquitetónicos fingidos, de
pintura a azul com apontamentos a amarelo e manganês.
Emolduramento de motivos arquitetónicos fingidos de perfil retilíneo,
pintados a azul sobre fundo branco e ornamentados a verde, amarelo e
manganês; a estrutura inclui um embasamento de perfil clássico, simples,
com uma pequena cartela de moldura rocaille com reserva marmoreada a
amarelo e manganês, ladeada por palmas pintadas a azul, colocada ao
centro da composição; lateralmente à reserva figurativa desenham-se duas
pilastras de efeito saliente, as quais apresentam os fustes decorados por
almofada de efeitos marmoreados de pintura a amarelo e manganês; o
entablamento volta a incluir outra cartela de moldura de concheados rocaille
a azul com reserva pintada a amarelo e manganês. Toda esta estrutura
enquadra uma moldura retangular, definida por dois filetes a azul, com
ornatos concheados nos cantos, de pintura a azul e com botões ovais a
amarelo.
_

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.6.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4
EAC10
EAC14
EAC17
EACMC2
EACMC9 (aula)
EACMC23
ED7 (MNMC inv.11228, 11229,11781)
ED8
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 98.
SIMÕES, 2010:

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Casa da Baía, sala no andar nobre
Painel do silhar retilíneo com representações de marinhas: cena de pesca
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto de Inês Pinto

2 | Casa da Baía, sala no andar nobre
Painel do silhar retilíneo com representações de marinhas: cena de pesca
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto de Inês Pinto
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC10
PAÇO DE MAIORCA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Paço de Maiorca
Coimbra
Figueira da Foz
Maiorca
Maiorca
Município da Figueira da Foz

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
■ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
■ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
■ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Oratório
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos
■ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: paisagística
TEMÁTICA
10 (vestíbulo de entrada)
NUMERO
12 (sala 1)
TOTAL DE
8 (oratório)
PAINÉIS

5 (vestíbulo de acesso ao jardim)
4 (cozinha)
7 (sala 2)
9 (sala 3)
4 (sala 4)

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
□ RAZOÁVEL
■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O vestíbulo de entrada no andar nobre apresenta um silhar de azulejos

figurativos de espaldar recortado onde se incluem vários painéis que
representam nas reservas historiadas cenas equestres – cavaleiros de
diferentes indumentárias em distintos contextos de fundo – de pintura a azul
sobre fundo branco, envolvidas por emolduramento de pintura a manganês
com ornamentação rocaille. No total são dez painéis com 19 unidades de
altura máxima que descansam sobre rodapé de um azulejo de altura de
pintura de efeitos marmoreados a amarelo, azul e manganês.
À direita e à esquerda deste salão, numa sequência enfilade, seguem-se
várias salas também revestidas a azulejo em silhares mais baixos.
A sala 1, situada à direita do vestíbulo de entrada, e antecedendo o oratório,
apresenta um silhar de azulejos retilíneo, de 9 unidades de altura, de fundo
de pintura de efeitos marmoreados a amarelo, sobre o qual se dispõem
vários painéis de moldura de concheados rocaille de pintura a manganês,
que acolhem cenas paisagísticas a azul – cenas de pesca, cenas bucólicas,
cenas de costumes (jogo da petanca, músicos – rabequista, gaiteiro –
fiadeira, lavra de arado).
O oratório apresenta um silhar de azulejos de nove unidades de altura com
composições ornamentais com emolduramentos polícromos a azul, amarelo
e manganês, e colocadas sobre rodapé de azulejos de pintura de efeitos
marmoreados a manganês e verde. As composições ornamentais
desenham-se a azul sobre fundo branco e organizam-se em função de uma
cartela de moldura de concheados rocaille que envolve um medalhão oval
colocado no centro da composição preenchido a pintura de efeitos
marmoreados a amarelo, azul e manganês; a partir desta cartela central
desenham-se ornatos de inspiração fitomórfica imbricados com ferroneries,
numa disposição simétrica em relação ao eixo axial da composição.
Estabelecendo a ligação entre o salão de entrada e o jardim, um vestíbulo
comunicante também com o oratório tem as paredes revestidas por silhar de
painéis de azulejos de espaldar recortado com composições figurativas de
pintura a manganês, e emolduramentos de pintura a azul, desenhados sobre
um fundo marmoreado a amarelo; os painéis de altura máxima de 15
unidades, descansam sobre rodapé de azulejos de padrão pombalino de
pintura a azul sobre fundo branco, sendo reconhecíveis dois tipos de padrão
aplicados. As cenas representadas são paisagens com cenas de costumes
e cenas de pesca.
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Na antiga sala de jantar está um silhar de azulejos de padrão de 9
unidades de altura constituído por vários painéis de padronagem pombalina
emoldurados por cercaduras de motivos vegetalistas, colocados sobre
rodapé de azulejos de pintura marmoreada a verde e manganês; a
composição faz a alternância de dois elementos de repetição, a saber: a)
motivo floral de quatro pétalas a azul com folhas nos interstícios; b) ornato
de desenho cruciforme pintura a manganês sobre fundo branco com botão
central preenchido com trama diagonal a partir do qual se projetam na
direção dos cantos da unidade quatro hastes.
No vestíbulo que antecede a cozinha observa-se silhar de 9 unidades de
alto, com painéis que descansam sobre rodapé de um azulejo de altura, de
pintura de efeitos marmoreados a verde e manganês; as composições
integram azulejos de padrão – ornato cruciforme em aspa de pintura a
manganês – alternados com azulejos de figura avulsa de motivos florais
(cardo, rosa, cravo, malmequer), de pintura a azul, sendo guarnecidas por
cercadura de motivos vegetalistas de pintura a azul e manganês.
Na cozinha as paredes são revestidas por azulejos de padrão formando
silhar contínuo cuja disposição dos vários painéis respeita os ritmos das
aberturas dos vãos das pias de água, armários de parede e portas
comunicantes com outras divisões. O silhar descansa sobre um rodapé de
azulejos de pintura de efeitos marmoreados fingidos a verde e manganês de
um azulejo e ½ de altura, e é rematado por espaldares de pintura a azul
sobre fundo branco de ornamentação composta por concheados de gosto
rocaille e a inclusão de vasos floridos em azulejo sobre as mísulas em pedra
colocadas sobre os vãos das pias de água e antigos armários, cujas flores e
folhas assumem pintura polícroma a amarelo, manganês e verde. Junto à
sanca observa-se um friso recortado de azulejos que desenham sobre fundo
branco festões de flores e frutos que pendem de argolas, de pintura a
manganês com notas a amarelo. As composições dos painéis de
padronagem são iguais às dos painéis aplicados na sala de jantar: dois
motivos alternados de pintura a azul e a manganês com cercadura de
motivos vegetalistas a azul.
Na lareira, colocada no centro do espaço de planta centralizada da cozinha,
três das quatro faces dos ângulos truncados da chaminé apresentam painéis
de azulejos 4x6 com composições figurativas, alusivas a atividades
culinárias – serviçal segurando um bolo, serviçal escaldando uma ave,
serviçal assando uma ave no lume; seriam quatro composições figurativas
na origem, contudo, presentemente apenas restam três, tendo a quarta sido
substituída por painel de padronagem idêntica à do silhar das paredes.
A sala 2 (antiga Sala D. José), a primeira à esquerda do átrio de entrada,
acolhe um silhar retilíneo de 9 unidades de altura com várias composições
de temática paisagística que incluem representações de cenas de costumes
de pintura a azul. O silhar descansa em rodapé de azulejos de pintura de
efeitos marmoreados a amarelo com notas de manganês e desenha sobre
fundo azul marmoreado cartelas alongadas de moldura de concheados
rocaille de pintura a manganês, que acolhem nas suas reservas as
composições paisagísticas, enquadradas por imbricações de ornatos rocaille
miscigenados com ornatos de ferronerie também de pintura a manganês.
Na sala seguinte – sala 3 (antiga Sala Nobre) – o revestimento azulejar volta
a apresentar-se em silhar de 9 unidades de alto, sendo o cromatismo
invertido em relação aos azulejos da sala precedente; aqui a reserva central
figurativa assume monocromia a manganês e as molduras de concheados
rocaille pintura a azul sobre fundo branco, colocando-se sobre fundo de
pintura de efeitos marmoreados fingidos a amarelo com notas a manganês,
descansando sobre rodapé de azulejos marmoreados a manganês, efeito

79

pictórico e cromatismo que se verificará também na cornija em tromp l’oeil
colocada como remate do silhar. A temática do conjunto narrativo é
venatória e inclui várias cenas de caça ao javali, ao veado, à lebre, ao urso,
ao elefante, à raposa.
Padronagem pombalina integra o revestimento azulejar da sala seguinte,
designada por sala do papel, formando vários painéis assentes em rodapé
de azulejos de pintura de efeitos marmoreados fingidos a verde e
manganês, e com cercadura a azul, cujas composições alternam dois
motivos principais: a) um florão de oito pétalas e pintura a manganês; b) um
motivo fitomórfico que apresenta quatro hastes contracurvadas que se
desenvolvem a partir do centro da unidade azulejar na direção dos cantos,
de pintura a azul.
A sala seguinte – sala 4 (antigo Quarto de Hóspedes) – é revestida por um
silhar retilíneo de azulejos figurativos de 9 unidades de altura com
representações de marinhas, descansando sobre rodapé de azulejos de
efeitos marmoreados a verde e manganês e é rematado por uma linha de
cornija fingida do mesmo tipo de pintura e cromatismo do rodapé. As
composições figurativas são pintadas a manganês sobre fundo branco e
ocupam a reserva de cartelas de molduras decoradas com motivos
concheados de desenho assimétrico de pintura a azul, colocadas sobre um
fundo de ténues efeitos marmoreados também a azul; lateralmente às
cartelas com as representações figurativas desenham-se reservas, que
resultam do cruzamento de linhas de ferronerie que integram ornatos
concheados rocaille, preenchidas com uma trama de efeito capitonê com
linhas diagonais cruzadas e a inclusão de pequenos motivos florais nos
pontos de cruzamento, e pérolas no centro dos múltiplos losangos formados.
O corredor de comunicação entre as várias divisões integrou também
azulejos de padronagem de composição semelhante à aplicada na sala do
papel (FOLHADELA, 1999: 44).
DESCRIÇÃO DOS Vestíbulo de entrada: emolduramentos constituídos por embasamento
ENQUADRAMENTOS/ retilíneo, recuando acentuadamente ao centro para receber uma cartela com
GUARNIÇÃO moldura de concheados rocaille. Lateralmente desenham-se pilastras
sugerindo-se a sua tridimensionalidade pelo tratamento perspético que lhe é
conferido num trabalho de escorço projetado na direção central da reserva
figurativa; o fuste das pilastras é bipartido e explora os efeitos de côncavo e
convexo no seu perfil ondulante. Superiormente, em jeito de remate
superior, simulando um frontão mistilíneo projetam-se túrgidas formas
rocaille, que embora deixando de parte os efeitos assimétricos que lhe são
típicos, assumem um significativo movimento e volumetria, desenvolvendose a partir de molduras de efeitos contracurvados e espiralados, e acusando
em algumas áreas um desenho semelhante a cartilagens e projeções
chamejantes; no alinhamento das pilastras laterais desenham-se urnas de
desenho rocaille.
Oratório: emolduramentos de pintura polícroma a manganês e azul sobre
fundo marmoreado a amarelo e manganês que desenham molduras de
ornatos concheados rocaille numa disposição simétrica, desenvolvidos a
partir de segmentos de curvas e contracurvas. As molduras dos painéis são
enquadradas inferior e superiormente por embasamento e entablamento
retilíneo simples contínuo, de pintura a azul; lateralmente incluem pilastras
fingidas de perfil ondulante, de desenho em escorço, sugerindo a sua
tridimensionalidade, com os fustes pontuados por ornatos concheados
assimétricos de gosto rocaille.
Vestíbulo de ligação entre o oratório, o átrio de entrada e o jardim:
emolduramentos de pintura a azul e branco, de exuberante composição
arquitetónica fingida de gosto rocaille, com direta influência de matrizes
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gráficas da escola alemã.
O embasamento e pilastras laterais estão representados em tromp l’oeil,
sendo trabalhados os seus efeitos perspéticos pela pintura e marcação das
zonas de luz e sombra, simulando-se o recuo da zona central do
embasamento retilíneo face à projeção encurvada das pilastras laterais na
direção do espectador; no embasamento, base das pilastras e marcando a
zona dos capitéis são colocados ornatos rocaille de desenho assimétrico
simulando os repuxados de cartilagens, com trabalho de modelado bem
conseguido no jogo dos tons de azul em função da simulação de efeitos de
claro-escuro. Como coroamento destas estruturas são colocados espaldares
de formato trapezoidal com virtuosos efeitos ondulantes decorrentes do
desenho de assimétricos concheados rocaille de terminações chamejantes.
Antiga sala de jantar e cozinha: cercadura de sequência de acantos, de
pintura a azul.
Vestíbulo que antecede a cozinha: cercadura de módulo de repetição de
um azulejo, que desenha um filete pintado a manganês em redor do qual se
enrolam folhas de acanto pintadas a azul, resultando num dinâmico efeito
ondulante.
Sala do papel: encadeado de pintura a azul com botões de flores colocados
nos pontos de cruzamento das duas linhas no lado interior dos elos e duas
pérolas no exterior desses mesmos pontos de cruzamento.
LEGENDA/ _

INSCRIÇÃO
2.7. NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4 (Quarto do Rei; padronagem pombalina; Gerais-piso térreo; painéis ornamentais vestíbulo
átrio da capela da Universidade, Sala do Senado; figura avulsa galeria das tribunas)
EAC6 (padronagem pombalina; painel figurativo)
EAC14 (sala andar nobre; capela)
EAC17
EAC16 (salão de baile)
EACMC2 (padronagem; cenas de costumes - lavadeira)
EACMC9 (aula) – reservas figurativas
EACMC18 (emolduramentos –claustro piso térreo, Capela N.ª Sr.ª da Piedade)
EACMC23 (átrio da portaria)
ED4 (emolduramentos)
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 98.
AZEVEDO, 1988:152.
FOLHADELA et alli, 1999.
SIMÕES, 2010: 223-224.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Os temas representados nos painéis do átrio de entrada do Paço poderão reproduzir gravuras de um tratado
equestre, tendo sido reconhecidas semelhanças com desenhos de Abraham van Diepenbeek. (Cf. «Paço de
Maiorca/Paço dos Viscondes de Maiorca.» in www.monumentos.pt).
O silhar de azulejos de figura avulsa descrito como existente no quarto de banho do corredor a Oeste
desapareceu nas obras de reconversão do edifício em hotel de charme, num projeto aprovado pela Direção
Regional de Cultura do Centro.
Segundo informações prestadas pela Dra. Teresa Folhadela, técnica superior da Câmara Municipal da
Figueira da Foz, nomeada pelo Gabinete da Presidência para acompanhar a nossa visita, nestas obras de
reconversão os azulejos foram intervencionados por técnicos da Fundação Ricardo Espírito Santo. Não foi
possível obter mais dados sobre essa intervenção, uma vez que o Município da Figueira da Foz não
acompanhou a obra e não teve acesso ao relatório dos trabalhos executados.
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A vila de Maiorca foi couto da Universidade de Coimbra.
O Paço de Maiorca pertenceu à família dos Cunhas desde o século XVI, quando de fixa em Maiorca
adquirindo uma casa antiga pertencente aos Coutinhos. Em 1768 D. Luís Vaz da Cunha e Sá Moniz de Melo
(1718-1782), 11.º senhor de Antanhol, casa com a sua prima D. Caetana Rangel Pereira de Sá (ramo dos
Rangéis com senhorio junto da ribeira de Coselhas), ocorrendo, consequentemente, a inclusão na Casa de
Maiorca do património dos Rangeis (FOLHADELA et alli, 1999: 16).

ILUSTRAÇÕES

1 | Paço de Maiorca, vestíbulo de entrada
Painel de espaldar recortado com retrato equestre
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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2 | Paço de Maiorca, sala 1
Painel com representação de cena de costumes
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

3 | Paço de Maiorca, oratório
Silhar de azulejos de composição ornamental
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

83

4 | Paço de Maiorca, vestíbulo de acesso ao jardim
Dois painéis de espaldar recortado de temática paisagística
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

5, 6 | Paço de Maiorca: antiga sala de jantar e vestíbulo de acesso à cozinha
Duas composições em azulejo de padrão pombalino de pintura a azul e manganês
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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7 | Paço de Maiorca: cozinha
Silhar de azulejos de padronagem pombalina e painéis figurativos
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

8 | Paço de Maiorca: cozinha
Painel figurativo colocado na chaminé
3.º quartel do século XVIII
Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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9 | Paço de Maiorca: sala 2
Silhar de azulejos com painéis figurativos com cenas de costumes
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

10 | Paço de Maiorca: sala 3
Silhar de azulejos com painéis figurativos com cenas de caça
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

11 | Paço de Maiorca: sala do papel
Pormenor da composição de padrão pombalino
3.º quartel do século XVIII
Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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12 | Paço de Maiorca: sala 4
Painel de composição de temática marítima: ancoradouro com galeão e pequena embarcação
3.º quartel do século XVIII
Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

13 | Paço de Maiorca: sala 4
Pormenor do desenho de ferroneries em combinação com ornatos concheados rocaille
3.º quartel do século XVIII
Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC11
QUINTA DE FÔJA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Quinta de Fôja
Coimbra
Figueira da Foz
Santana
Santana
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
■ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
□ PRIVADA
□ OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
■ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUB-CORO
■ OUTRA Capela
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA____________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
89

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
NUMERO TOTAL _
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
Santos
Simões refere a existência de um silhar de azulejos de composições
DESCRIÇÃO GERAL

ornamentais polícromas aplicado na entrada e na sala de jantar da casa da
quinta. Ainda na zona habitacional o autor menciona azulejos em sala anexa
à sala de jantar com composições paisagísticas. E na capela descreve os
azulejos de padronagem aplicados na nave, e na capela-mor a aplicação de
um silhar de azulejos de espaldar recortado de gosto rocaille.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 96.
BOBONE, 2005.
SIMÕES, 2010: 223.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Quinta de Fôja pertenceu aos monges crúzios.
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.

90

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC12
SOLAR DE SÃO JULIÃO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Solar de São Julião
Guarda
Seia
Paranhos
Paranhos
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Pátio de entrada
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
ESPECIALIZAÇÃO

NOME
_

_

ATRIBUIÇÃO
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: temas venatórios e de costumes
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Santos Simões reportou a existência de painéis de azulejos aplicados no
pátio de entrada, descrevendo-os como de emolduramentos de pintura
polícroma e ornamentação de motivos concheados, apresentando nas
reservas figurativas de pintura a azul cenas de temática venatória e de
costumes (cena tauromáquica).
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 166.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Os conteúdos disponíveis no SIPA/ IHRU pouco informam acerca deste edifício, nada referindo acerca do
revestimento azulejar e não disponibilizando qualquer registo fotográfico do seu interior.
O imóvel está classificado de IP - Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 5/2002, DR, 1ª série-B, nº 42 de 19
fevereiro 2002.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC13
CASA DA PREBENDA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Casa da Prebenda
DISTRITO Guarda
CONCELHO Seia
FREGUESIA Tourais
LOCALIDADE Tourais
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
■ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/BRUTESCO/OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Profana: temas venatórios
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL De acordo com Santos Simões, na escadaria nobre da Casa da Prebenda
foi aplicado um silhar de azulejos de 11 unidades de altura formado por
painéis figurativos de espaldar recortado, e pintura a azul, colocados em
todo o desenvolvimento dos lanços de escadas, com a representação de
cenas de caça.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 166.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Os conteúdos disponíveis no SIPA/ IHRU não referem este edifício.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC14
CASA NOBRE DO CONSELHEIRO JOSÉ MARIA DE ALPOIM/
SOLAR DA REDE
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Casa nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim/ Solar da Rede
Vila Real
Mesão Frio
Santa Cristina
Mesão Frio
Particular

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
■ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
■ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
■ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Capela
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■SIM
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
■ QUINTA
□ OUTRA ________
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO /OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: cenas paisagísticas, cenas
TEMÁTICA
de costume, cenas de caça
_

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL 1. No espaço do jardim, no muro do socalco abaixo do terreiro fronteiro à

fachada principal da casa, foram colocados vários painéis de formato oval,
de pintura policroma, que contêm iconografia associada aos meses do
Zodíaco, fazendo representar o signo respeitante a casa mês e o nome do
mês em filactera:
. Fevereiro – Peixes
. Abril – Touro
. Maio – Gémeos
. Junho – Caranguejo
. Julho – Leão
. Agosto – Virgem
. Setembro – Balança
. Outubro – Escorpião
. Novembro – Sagitário
. Dezembro – Capricórnio
Complementa o conjunto dois painéis de moldura polícroma e reserva a
azul, representando uma cena de costumes – pastor junto a rebanho de
ovelhas – e cena paisagística com casario no topo de montes. O conjunto
apresenta um evoluído estado de degradação que na maior parte dos casos
não possibilita a leitura completa das composições.
2. O átrio de entrada é revestido por um silhar de azulejos retilíneo de 10
unidades de altura com vários painéis de emolduramento polícromo e
reserva de pintura a azul e branco, descansando em rodapé de um azulejo
com pintura de efeitos marmoreados fingidos a manganês. As cenas
representadas incidem em paisagens (vistas de jardins, ruínas com
estatuária) com elementos clássicos. A maioria do conjunto foi substituída
por novas unidades na última campanha de restauro.
3. A escadaria de aparato apresenta nas superfícies murárias dos
patamares e lanços de escadas um silhar de azulejos de 7 unidades de
altura, constituído por vários painéis com composições de ferroneries de
pintura a azul sobre fundo branco, desenvolvidas em redor de cartelas
centrais preenchidas com pintura de efeitos marmoreados fingidos a
manganês, amarelo e verde. No último patamar – já no andar nobre – o
revestimento apresenta painéis figurativos com representações
paisagísticas, com as reservas figurativas pintadas a manganês e verde, e
emolduramentos distintos do restante revestimento azulejar observado nos
anteriores patamares e lanços de escadas.
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4. No salão nobre estão painéis de espaldar recortado, de pintura
polícroma, que descansam em rodapé de 2 unidades de altura de pintura a
manganês e verde de efeitos marmoreados. As composições são
ornamentais, desenhando cartela central de pintura a azul sobre fundo
branco, com moldura de concheados rocaille, a reserva central preenchida a
marmoreado fingido a amarelo e manganês e ladeada por palmas a azul;
lateralmente à cartela desenham-se almofadas preenchidas a marmoreado
fingido a manganês e verde.
5. Ainda no andar nobre, a primeira sala seguinte ao salão nobre,
apresenta silhar retilíneo de azulejos de pintura polícroma, de 9 unidades de
altura, formado por sequência de painéis de temática paisagística paisagens com cenas de pesca e cenas de costumes, de pintura a azul com a reserva figurativa desenhada sobre fundo de ténue pintura de efeitos
marmoreados a azul, delimitada por delgada moldura de pintura a
manganês com ornatos concheados rocaille. Os painéis descansam em
rodapé de um azulejo de altura, formando estreitas almofadas de pintura a
verde com laivos a manganês, sobre fundo manganês.
6. Na segunda sala após o salão nobre, outro silhar de azulejos de pintura
polícroma de 9 unidades de altura reveste as superfícies murárias, voltando
a incidir a temática dos painéis em representações paisagísticas com cenas
de costumes (p.e. rabequista, rabequista e gaiteiro sentados junto a árvore,
pastor junto a duas vacas). A pintura das reservas figurativas é a azul e os
emolduramentos apresentam pintura polícroma. Os painéis descansam em
rodapé de um azulejo de altura, formando estreitas almofadas de pintura a
verde com laivos a manganês, sobre fundo manganês. A este conjunto fez
parte o fragmento de painel colocado no átrio da sala de refeições.
7. A capela da casa apresenta silhar de azulejos de pintura polícroma de 9
unidades de altura, constituído por painéis de temática paisagística (trechos
marítimos, uma cena de caça ao veado, cena bucólica com tocador de
flauta), a maioria com muitas peças substituídas aquando da intervenção de
restauro. O revestimento apresenta sinais de ter sido recolocado neste
espaço como aproveitamento de peças outrora colocadas noutra divisão da
casa, pois não há adequação do formato dos painéis à dimensão das
superfícies murárias, com duas cenas cortadas pelo vão da porta principal
de entrada, ou o desenvolvimento dos painéis das superfícies murárias
laterais mais próximos à entrada da capela quebrados pelos cantos da
arquitetura, e junto ao altar-mor com as unidades colocadas sem critério. Há
também muitas interrupções no desenvolvimento linear do rodapé.
DESCRIÇÃO DOS 1. Moldura oval de pintura a manganês e notas a amarelo com toro de folhas
ENQUADRAMENTOS/ de loureiro com pequeno elemento concheado na base e ornatos em curva e
GUARNIÇÃO contracurva no remate superior complementados por flores e folhas a
manganês, amarelo e verde.
2. Os painéis são intercalados por pilastras fingidas de pintura a manganês
de fuste almofadado preenchido marmoreado fingido a manganês, verde e
amarelo. As reservas figurativas são emolduradas por sequência de
concheados de gosto rocaille, em disposição simétrica, que se desenvolvem
a partir de segmentos em curva e contracurva e jogo de abertos e fechados.
3. Os painéis de composições ornamentais são separados por pilastras de
pintura a manganês, de fuste decorado com almofada preenchida por
pintura de efeitos marmoreados a manganês, amarelo e verde; os
emolduramentos apresentam sequência assimétrica de elementos
concheados de pintura a azul que se vão desenvolvendo a partir de
segmentos de curva e contracurva. Nos painéis do patamar da escadaria ao
nível do andar nobre os emolduramentos integram elementos arquitetónicos
fingidos, constituídos por embasamento, pilastras laterais de efeito saliente e
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entablamento de perfil clássico; a pintura é a azul e como elementos
decorativos surgem: pequena cartela central colocada no eixo axial do
embasamento de moldura de concheado rocaille e reserva pintada a
amarelo, com duas palmas a verde lateralmente; os fustes das pilastras são
decorados por almofadas de pintura a manganês de efeitos marmoreados
com elemento vegetalistas com flores pintadas a verde e amarelo que
pendem a partir do topo da almofada; cartelas com reserva a manganês e
ladeadas por elementos florais de pintura a amarelo e verde, colocadas nos
capitéis das pilastras; cartela de moldura de concheados rocaille e reserva a
amarelo.
4. Os emolduramentos integram elementos arquitetónicos fingidos,
constituídos por embasamento, pilastras laterais, de efeito saliente, e
entablamento de perfil clássico, sobre o qual vai descansar o espaldar e os
vasos floridos que o enquadram lateralmente, colocados no alinhamento das
pilastras laterais. As pilastras laterais apresentam almofadas, cujo
emolduramento apresenta ornados de concheados rocaille, preenchidas
com pintura de efeitos marmoreados a verde e manganês; o espaldar que
descansa sobre o entablamento retilíneo, apresenta formato trapezoidal, e
tem reserva central preenchida a marmoreado fingido a amarelo com notas
a manganês, sobre a qual se desenha uma cartela de moldura de
concheados rocaille e centro vazado, e como remate apresenta frontão
mistilíneo decorado com ornato de concheados rocaille de efeitos
chamejantes. Os vasos laterais apresentam-se floridos, sendo a folhagem e
flores de pintura polícroma a verde, amarelo e manganês.
5. Emolduramentos polícromos constituídos por embasamento arquitetónico
fingido, pilastras laterais de efeito de dupla saliência, e entablamento de
perfil clássico. Ao centro do embasamento retilíneo desenha-se uma
pequena cartela de moldura de concheados rocaille, reserva preenchida a
amarelo e palmas de pintura a verde colocadas lateralmente. Os fustes das
pilastras apresentam almofadas delimitadas por delgada moldura de pintura
a manganês que ornatos concheados rocaille, e ornato de pintura a amarelo,
colocado no centro da almofada, preenchida por marmoreado de ténues
efeitos pintados a azul. O entablamento tem friso preenchido por feijões
azuis e ao centro uma cartela de moldura de concheados rocaille, de pintura
a azul, e reserva de pintura a amarelo.
6. Os emolduramentos desenham sobre fundo branco uma cartela de
moldura com movimentados e assimétricos efeitos concheados de gosto
rocaille, de pintura a manganês e amarelo, ladeada por três elementos
florais com respetiva folhagem, de pintura a amarelo, manganês e verde, a
partir dos quais se desenham motivos de ferronerie que formam reservas
preenchidas com grade tipo capitonê com pequenas flores de quatro
pétalas, terminando em pequenos ornatos concheados, tudo numa
disposição simétrica lateral em relação à cartela central da reserva
figurativa.
7. Os enquadramentos das reservas figurativas de pintura a azul
apresentam molduras de ornatos concheados rocaille de pintura a
manganês, desenvolvidos a partir de segmentos em curva e contracurva de
pintura a amarelo; lateralmente, no topo da composição, inscrevem-se
ornatos florais de pintura a amarelo e verde, a partir dos quais de
desenvolvem ornatos de ferronerie, a manganês, sobre fundo a azul, de
ténues efeitos marmoreados.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
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EAC4 (produção Fábrica de Telha da Universidade)
EAC6 (átrio – Rua da Matemática)
EAC9
EAC10
EAC16 (salão de Baile)
EAC17
EACMC9
ED8 (sala planta baixa)
ED5 -1774
ED7 (MNMC inv.11228, 11229, 11781)
3. BIBLIOGRAFIA
AZEVEDO, 1988: 165.
SIMÕES, 2010: 163-164.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
No século XV a Quinta da Rede pertencia a Lopo de Queirós. Sua filha, Margarida Queirós casou com Diogo
Borges Cerqueira, tendo sido um dos seus descendentes, José Maria Borges Rebelo de Queirós, casado com
D. Antónia Caetano Cabral da Cunha, que no século XVIII reconstruiu o Solar da Rede de acordo com a sua
configuração atual.
Em 1782, Bernardo do Carmo Borges Cerqueira de Queirós Cabral casou com D. Maria Xavier de Alpoim da
Silva Meneses, ficando a Quinta da Rede unida à família Alpoim.
Em 1999 foram restaurados os painéis de azulejos no interior da casa. (Cf.monumentos.pt)

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Solar da Rede/ Casa Nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim, jardim
Conjunto azulejar dedicado à iconografia dos meses do Zodíaco
Painel com representação do mês de Julho e respetivo signo de Leão
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Fotos de Patrícia Roque de Almeida
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3 | Solar da Rede/ Casa Nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim, escadaria
Painel com composição ornamental
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Foto de Patrícia Roque de Almeida

4 | Solar da Rede/ Casa Nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim, escadaria
Painel com representação de paisagem
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Foto de Patrícia Roque de Almeida
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5 | Solar da Rede/ Casa Nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim,
Salão nobre
Painel com composição ornamental
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Foto de Patrícia Roque de Almeida

6 | Solar da Rede/ Casa Nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim,
Sala do andar nobre (primeira sala após o salão nobre)
Painel com representação paisagística
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Foto de Patrícia Roque de Almeida
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7 | Solar da Rede/ Casa Nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim,
Sala do andar nobre (segunda sala após o salão nobre)
Painel com representação paisagística com cena de costumes
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Foto de Patrícia Roque de Almeida

8 | Solar da Rede/ Casa Nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim, capela
Painel com representação paisagística
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Foto de Patrícia Roque de Almeida

102

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC15
SOLAR DOS VISCONDES DE ALMEIDINHA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO Solar dos Viscondes de Almeidinha
DISTRITO Viseu
CONCELHO Mangualde
FREGUESIA Almeidinha
LOCALIDADE Almeidinha
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
■ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Profana: paisagens, cenas de costumes,
cenas de caça, cenas galantes

20
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 128x128mm
■ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Nas dependências para habitação da quinta existem três salas na ala mais

próxima à capela com um silhar retilíneo de azulejos de pintura a azul sobre
fundo branco estanífero que descansa sobre rodapé de azulejos de pintura
marmoreada a manganês.
A sala 1, sala mais próxima à capela, sofreu, em período anterior à
aquisição dos atuais proprietários, obras (colocação de placa no telhado,
rebaixamento do pavimento, instalação de tubagem para aquecimento, e
entaipamento de vão) que destruíram parte do revestimento azulejar. Em
silhar de azulejos de seis unidades de altura, sobre rodapé marmoreado a
manganês (de uma unidade de altura), surgem quatro painéis de temática
variada: figuras a pescar numa cena bucólica, cenas galantes (par de
namorados – painel amputado à direita), grande cena de temática
campestre com paisagem com casas e ponte, figuras pescando, e fonte
(tipo Jean Le Pautre) com figuras colhendo água e, à esquerda, a cena
dramática de Píramo e Tisbe (o leão foge abocanhando o véu de Tisbe,
Tisbe comete suicídio com uma espada junto ao corpo de Píramo estendido
no chão junto a uma árvore).
A sala 2 continua a temática paisagística com cenas de costumes: sobre
fundo paisagístico, um baile com músicos (violas e violino) e dançarinos
com trajes simulando brocados, extremamente trabalhados; cena de
costume com a tosquia das ovelhas, o descanso dos caçadores; cena
galante onde figura um casal - uma figura feminina de pé, oferecendo flor a
figura masculina reclinada, tocando viola, junto a obelisco; cena de caça
figurando o regresso do caçador com os seus cães; cena bucólica,
originalmente de pesca, mas posteriormente substituída a figura do
pescador por tocador de guitarra; cena bucólica com um pastor junto a
arquiteturas.
O revestimento azulejar da sala 3 apresenta cena mais cenas em contextos
paisagísticos: cena com caçador a cavalo, matando um animal com lança,
acompanhado por figuras masculinas, uma delas com lança junto a ruína,
um caçador descansando junto a árvore cortada, o regresso de um caçador
com os seus cães, um deles com trela; cena paisagística com vila
amuralhada e respetivo fosso que inclui uma mulher com uma criança ao
colo, duas damas conversando, uma figura caminhando com cajado, uma
figura a cavalo, junto da qual, está outra de pé levantando uma ave
(falcoeiro?); cena paisagística de costumes com representações de
arquiteturas de feição nórdica como fundo, onde uma figura feminina surge
sentada apoiada num cajado junto a três animais bebendo água num
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tanque e, à direita, um casal de figuras de traje popular; cena galante em
fundo paisagístico com construções à esquerda, apresenta um casal
sentado à mesa bebendo chá, à esquerda um serviçal prepara o chá, à
direita uma fonte cercada por árvores (algumas delas em vasos) tem uma
figura que alimenta peixes e outra pescando, no extremo direito da
composição aproxima-se uma figura feminina de bilha à cabeça; cena
galante com dois casais, um deles em jogo amoroso; cena bucólica
representa paisagem com duas figuras masculinas junto a dois bovinos;
cena paisagística com dois pastores junto a rebanho, duas figuras galantes
e uma cena de caça com uma armadilha com rede.
De uma forma geral, o desenho e a pintura destes painéis acusa a
intervenção de duas ou três mãos distintas; o traço é pouco seguro, as
representações são naïf com limitações no tratamento da perspetiva das
cenas, fraca noção de profundidade devido a um deficitário trabalho da
escala dos vários elementos da composição, e em alguns casos muito fraco
na representação da anatomia das figuras. Trata-se de um núcleo híbrido,
de uma forma glocal de tratamento ingénuo, mas com alguns pormenores
de bom desenho e tratamento pictórico criativo, sobretudo na representação
da vegetação.
Os emolduramentos dos painéis das salas 1 e 2 apresentam embasamento
e entablamento retilíneo pontuado por ornatos concheados rocaille,
espaçados e, lateralmente, pilastras simulando ligeiro ressalto de fuste
decorado por elementos contracurvados decorados com apontamentos
fitomórficos.
Os emolduramentos da sala 3 diferem nos quatro painéis mais próximos à
entrada da sala (reconhecemos afinidades com os painéis do refeitório do
antigo Colégio de Santo António da Pedreira), os restantes são iguais, ao
nível do entablamento e embasamento, aos emolduramentos das salas 1 e
2, mas com pilastras de desenho distinto. O rodapé é também marmoreado
a manganês, e em dois painéis acusa o reaproveitamento de fragmentos de
elementos arquitetónicos fingidos.
Há alguns painéis de emolduramentos preenchidos por ornatos concheados
num desenho similar ao trabalho dos Sousa Carvalho (Salvador e seu filho
Dionísio José).
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC10 (refeitório)
EACMC27 (coro alto, painel de Santo António)
EARP35 (registo superior)
EARP52
EARP53 (sacristia)
EARPV7
ED7- 1772 (MNMC inv. 1720), Manuel da Costa Brioso atrib.
R5
3. BIBLIOGRAFIA
SILVA, 1958.
TAVARES, 1986.
ARAÚJO, 1962: I, 211-214.
ALVES, 2001.
CASTEL-BRANCO, 2002: 94-95.
SIMÔES, 2010: 170-171.

4. DADOS COMPLEMENTARES
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O revestimento do espaldar da fonte perdeu-se, apenas restando alguns vestígios nos extremos laterais, junto
aos ângulos com as pilastras salientes.
Este edifício pertenceu aos Amaraes Osórios, Senhores da Casa de Almeidinha, que o construíram e
reformaram por gerações sucessivas. Para a cronologia em abordagem interessa-nos destacar a reedificação
da capela em 1746 por Manuel Osório do Amaral, e também as intervenções sob a iniciativa de Semião do
Amaral Osório que prosseguiu com as obras, o qual terá mandado revestir as três dependências do andar
nobre.

ILUSTRAÇÕES

1 | Solar de Almeidinha, sala 2: painel com representação paisagística (regresso da caça)
3.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA

2 | Solar de Almeidinha, sala 3: painel com representação paisagística (cena galante e de costumes)
3.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA
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3 | Solar de Almeidinha, sala 3: pormenor com cena galante
3.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA

4 | Solar de Almeidinha, sala 3: painel com cena galante em contexto paisagístico
3.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA
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5 | Solar de Almeidinha, sala 3: painel com cena galante em contexto paisagístico, pormenor
3.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA

6 | Solar de Almeidinha, sala 3: painel com cena galante em contexto paisagístico, pormenor
3.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC16
SOLAR DOS PAIS DO AMARAL
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Solar dos Pais do Amaral
Viseu
Mangualde
Mangualde
Mangualde
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
■ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
■ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
■ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA____________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido

_

□ SIM
□ NÃO
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Salvador de Sousa Carvalho
(ciclo O Mundo ao Contrário)

Pintor de azulejo

■ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: Mitologia Clássica
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O edifício do Solar dos Pais do Amaral reúne um interessante e importante

conjunto azulejar associado às olarias de Coimbra, integrado em várias
unidades espaciais do seu interior, a saber:
1. Escadaria de Aparato: Santos Simões regista a existência nas
superfícies murárias do patamar inferior da escadaria, de painéis de
espaldar recortado que representam figuras de negros de pé com vasos
floridos sobre a cabeça. No primeiro lanço o silhar de azulejos reveste
integralmente os muros correspondentes às guardas da escadaria e integra
duas cenas mitológicas associadas a Diana e às Metamorfoses – Diana
matando o Dragão e Metamorfose de Actéon. Sobre o arco representa-se
em azulejo as armas dos Paes do Amaral em cartela ladeada por meninos
que seguram palmas e tocam trombetas. O conjunto azulejar da escadaria é
complementado por várias cenas com amazonas em painéis de espaldar
recortado.
2. Salão Nobre: o mesmo autor menciona um silhar de 28 unidades de
altura máxima, de espaldar recortado, com mais representações
mitológicas. Trata-se de um silhar de azulejos, de pintura a azul sobre fundo
branco, de temática centrada no Quaternário – as Quatro Partes do Mundo,
os Quatro Elementos – em alegorias associadas a figuras da mitologia
clássica (Ar - Juno; Água - Neptuno; Fogo - Vulcano; Terra - Vénus).
O conjunto azulejar dos dois espaços anteriormente descritos datam do 2.º
quartel do século XVIII.
3. Salão de Baile: silhar de azulejos retilíneo, de pintura polícroma, com 12
unidades de altura, com cenas associadas à temática do Mundo às Avessas
. O marido com bebé ao colo e a mulher armada;
. A terra no céu, acima das nuvens e a Lua e o Sol na terra;
. Os porcos matam um homem;
. Um torneio em que os cavalos vão a cavalo dos cavaleiros;
. A filha a alimentar a mãe;
. A aluna a açoitar a professora;
. Burros que tocam os moleiros;
. Mulas e burros conduzem homens carregados com albardas;
. Cavaleiros caçam animais dentro de água, enquanto os peixes nadam no
ar;
. Um peixe pesca um rapaz.
4. Saletas e outras dependências: silhares de padronagem pombalina
5. Varanda: painéis de espaldar recortado com cenas de costumes.
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DESCRIÇÃO DOS _
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Escadaria, Salão Nobre
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMCinv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)

3. BIBLIOGRAFIA
ALVES, 1972: 75-88.
AZEVEDO, 1988:110-111.
SIMÕES, 2010: 172-173.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Miguel Paes do Amaral deu impulso decisivo na construção do edifício no século XVIII. Fidalgo da Casa Real
de D. José, donatário da vila de Abrunhosa de Tavares e de Vila Mendo, familiar do Santo Oficio e cavaleiro
professo da Ordem de Cristo, casou em Condeixa com D. Joaquina de Sá e Meneses, filha do também fidalgo
da Casa Real, cavaleiro da Ordem de Cristo e Mestre de Campo de Infantaria Auxiliar na comarca de Coimbra
(ALVES, 1972: 79).
O remate da obra arquitetónica e acabamentos ter-se-á dado já na época do seu filho Simão Paes do Amaral
(†1807).
Alexandre Alves publica uma fotografia da varanda do lado sul onde se vislumbra um conjunto azulejar com
painéis de espaldar recortado do 2.º quartel do século XVIII, formalmente semelhantes ao conjunto da
escadaria nobre do mesmo edifício e também à nave da igreja da Misericórdia (ALVES, 1972). Outro registo
fotográfico de uma das salas no andar nobre apresenta um silhar de azulejos de padrão pombalino com florões
em grelha diagonal definida por elementos cruciformes em aspa com guarnição de cercadura com filete e
elementos vegetalista enrolados formando uma sequência ondulante (ALVES, 1972).
O ciclo do quaternário representado no salão nobre do palácio inclui os Quatro Continentes e os Quatro
Elementos através de alegorias aos deuses correspondentes: Juno (Ar), Neptuno (Água), Vulcano (Fogo),
Vénus (Terra) (ALVES, 1972: 83).
Santos Simões associou as amazonas representadas nos painéis da escadaria nobre a princesas da Casa de
Saboia (ALVES, 1972:83); segundo o mesmo autor, os painéis da escadaria e as figuras de escravos do átrio
foram diretamente decalcadas de gravuras de um álbum que reproduz os quadros do Palácio Venatório dos
Duques de Saboia, junto a Turim: VENARIA REALE – Palazzo di Piacere e di Caccia, Ideato Dall’Altezza Reali
di Carlo Emanuel II, Duca di Savoia, Ré di Cipro. Disegnato e descritto dal Conte Amadeo di Castellamonte.
L’anno 1672. In Torino Per Bartolomeo Zapatta, 1674.
A cena de Diana matando o Dragão é semelhante à cena congénere aplicada no claustro superior da Sé do
Porto, facto que deduz a utilização da mesma gravura.
Detetamos paralelismos entre o ciclo figurativo do Mundo ao Contrário e representações que integram uma
gravura popular da coleção do British Museum publicada por John Evans em finais do século XVIII e intitulada:
The world turned upside-down or the Folly of Man. A gravura é uma cópia de outra impressa por William Dicey
e gravada por J. Cobb, ca.1720, existente, por exemplo, no Museu de Londres. Todavia, Alexandre Alves cita
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como fonte gráfica gravuras francesas de Oudry, executadas em 1730 (ALVES, 1972: 83).
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ILUSTRAÇÕES

1 | Solar dos Pais do Amaral: escadaria de aparato com o revestimento azulejar
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970

2 | Solar dos Pais do Amaral: escadaria de aparato
Painel com cena mitológica: Diana matando o Dragão
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970
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3 | Solar dos Pais do Amaral: escadaria de aparato
Painel com cena mitológica: Metamorfose de Acteon e painéis com amazonas
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970
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4 | Solar dos Pais do Amaral: salão nobre
Dois painéis de espaldar recortado com cenas mitológicas
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970

5 | Solar dos Pais do Amaral: salão nobre
Painéis com a represntação da deusa Juno – elemento Ar
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970
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6 | Solar dos Pais do Amaral: salão no andar nobre - Salão de Baile
Painel do ciclo o Mundo ao Contrário: Cavaleiros caçam animais dentro de água, enquanto os peixes nadam
no ar
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC17
SOLAR DE CASSURRÃES/ SOLAR DOS SEABRAS BELTRÕES
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Solar de Cassurrães ou Solar dos Seabras Beltrões
Viseu
Mangualde
Santiago de Cassurrães
Santiago de Cassurrães
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
■ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho Pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: Paisagem
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Santos Simões registou a existência de revestimentos azulejares de fabrico

coimbrão em várias dependências do interior do Solar de Cassurrães, a
saber:
1. Sala de jantar: silhar de painéis de espaldar recortado com composições
ornamentais de efeitos polícromos e com emolduramentos de concheados
azuis, com vasos colocados lateralmente como remate superior, com 13
unidades de altura.
2. Saleta seguinte à sala de jantar: silhar de 7 unidades de altura com
painéis de temática paisagística
3. Sala de estar: silhar de 7 unidades de altura com painéis de temática
venatória com emolduramentos concheados a manganês e reservas
figurativas de pintura a azul.
4. Pequena sala: silhar de 7 unidades de altura de temática paisagística e
pintura a azul
5. Corredores: rodapé de 4 unidades de altura com azulejos de padrão e
cercadura de acantos.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.6.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4
EAC6 (átrio Rua da Matemática)
EAC10
EAC14
ED8 (sala planta baixa)
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 1979: 122.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O solar pertenceu à família dos Seabras Beltrões, mais concretamente, a José Seabra da Silva, ministro de D.
José I (Cf. monumentos.pt).
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
A 1.ª edição da obra Azulejaria em Portugal no século XVIII da autoria de João Miguel dos Santos Simões inclui
este edifício no elenco, no concelho de Mangualde; já a 2.ª edição, publicada em 2010, omite qualquer
referência ao edifício.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Solar de Cassurrães, Sala de Jantar
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970

2 | Solar de Cassurrães, Saleta seguinte à sala de jantar
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970
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3 | Solar de Cassurrães, Sala de estar
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EAC18
EARPV9
CASA NOBRE DOS GOMES PIRES/SOLAR DOS COSTAS
E CAPELA DO SENHOR JESUS
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO Casa Nobre dos Gomes Pires/ Solar dos Costas e
Capela do Senhor Jesus

DISTRITO Viseu
CONCELHO Santa Comba Dão
FREGUESIA Couto do Mosteiro
LOCALIDADE Couto do Mosteiro
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
■CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _________
■PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ IGREJA | FACHADA
□ ÁTRIO
□ IGREJA | GALILÉ
■ ESCADARIA
□ IGREJA | ÁTRIO
■ SALA
□ IGREJA | NAVE
□ VARANDA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ COZINHA
□ IGREJA | SUBCORO
□ JARDIM
□ IGREJA | CORO
■ OUTRA Capela
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
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NOME
Salvador de Sousa Carvalho

ESPECIALIZAÇÃO
Pintor de azulejos

ATRIBUIÇÃO
■ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: paisagens
TEMÁTICA

Religiosa: Paixão de Cristo e
hagiografia antonina.
6 (capela)

NUMERO TOTAL
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Segundo Santos Simões, o edifício do Solar dos Costas reúne um

importante conjunto azulejar associado às olarias de Coimbra, integrado em
várias unidades espaciais do seu interior, a saber:
1. Escadaria: Santos Simões regista a existência nas superfícies murárias
do patamar do rés-do-chão da aplicação de uma figura de convite em
azulejo que surge recortado a partir do silhar de composição ornamental de
7 unidades de altura. A figura masculina segura albarda. Os restantes
paramentos da escadaria apresentam painéis de composição ornamental
tipo ferronerie de pintura a azul e ornatos concheados a manganês
(SIMÕES, 2010: 174).
2. Salas do Andar Nobre e 2.º andar: revestimentos azulejares em silhar de
7 unidades de altura com painéis figurativos com emolduramentos de
ornatos concheados de pintura a azul e manganês; painéis de padrão
pombalino.
3. Sala de Jantar: silhar de temática paisagística com reservas figurativas
de pintura a azul e emolduramentos a manganês.
4. Capela: revestimento azulejar em silhar de 13 unidades de altura com
painéis figurativos de pintura a azul com representações alusivas à Paixão
de Cristo. Os painéis descansam em rodapés de 3 unidades de altura de
pintura de efeitos marmoreados fingidos a manganês.
Do lado do Evangelho surgem:
. Queda de Jesus com a Cruz a caminho do Calvário
. Oração de Jesus no Horto
. Flagelação e Cristo Preso à coluna.
Do lado da Epístola está:
. a Adoração dos Pastores,
. e Santo António.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Casa
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EAC4
EACMC2
EACMC9 (aula: reservas figurativas)
ED8 (sala planta baixa)
Capela
EACMC17 (emolduramentos dos painéis figurativos)
EARP21 (Queda de Jesus com a Cruz a caminho do Calvário)
EARP28 (Queda de Jesus com a Cruz a caminho do Calvário)
EARPV1 (Queda de Jesus com a Cruz a caminho do Calvário)
3. BIBLIOGRAFIA
ARRUDA, 1989.
ARRUDA, 1996: 65,74-78, 105-106.
SIMÕES, 2010: 174-175.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
O solar de Couto do Mosteiro é construído em 1767, ano em que Luís Gomes Pires é tornado Cavaleiro da
Ordem de Cristo (ARRUDA, 1996: 75)
Caso singular na zona centro do país e para a produção azulejar coimbrã, a encomenda da figura de convite
na escadaria do Solar dos Costas em Couto de Mosteiro associa-se a Luís Gomes Pires, Cavaleiro da Ordem
de Cristo, Coronel de Cavalaria e Monteiro-Mor de Santa Comba Dão (ARRUDA,1996: 75).
Soldado alabardeiro vestido como guerreiro romano, em figura recortada sobre fundo de composição
ornamental com gestualidade falante: uma mão que aponta. Esta figura poderá ser interpretada como
associada a duas categorias distintas o alabardeiro da Guarda Real ou sargento do Exército. Sobre hipotéticas
fontes gráficas que lhe tenham servido de inspiração o figurino ter-se-á inspirado possivelmente em tratados
militares (ARRUDA, 1996:41).
Na capela, sobre a porta de entrada, foi colocada a seguinte epígrafe: «ESTA CAPELA DO S. JESUS DO
COUTO NADOU FAZER LVIS GOMES PIRES NATURAL DESTE COUTO DO MOSTRº A SVA CVSTA NO
ANNOº DE 1766». A data pode auxiliar a datação dos azulejos aplicados no interior

ILUSTRAÇÕES

1 | Solar dos Costas, sala de jantar: cena de costumes com espelho de água
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970
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2 | Solar dos Costas, escadaria

Figura de convite - albardeiro

3.º quartel do século XVIII,
Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto publicada por Luísa Arruda.
Fonte: ARRUDA, 1996.

3 | Capela do Senhor Jesus,
Jesus com a Cruz a caminho do Calvário
3.º quartel do século XVIII, ca.1766, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC19
CASA DO MIRADOURO
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO Casa do Miradouro
DISTRITO Viseu
CONCELHO Viseu
FREGUESIA Santa Maria
LOCALIDADE Viseu
PROPRIEDADE Município de Viseu/ Viseu Novo, SRU
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor Desconhecido
_
□SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
NUMERO TOTAL _
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Uma sala no andar nobre apresenta silhar de azulejos de figura avulsa de

pintura a azul sobre fundo branco, com 8 unidades de altura, colocado
acima de um rodapé de estuque e abaixo de uma moldura de madeira. As
composições apresentam unidades com ornatos de canto, com
elementos cruciformes em aspa com pintas nos interstícios, e são
guarnecidas por cercadura de motivos vegetalistas.
O conjunto apresenta uma significativa variedade de motivos
representados, destacando-se contudo a abundância dos motivos florais.
Outras representações compreendem frutos, aves e outros animais (p.e.
leporídeos), representações de arquiteturas, representações
antropomórficas (bustos masculinos e femininos, figuras em cenas de
costumes), embarcações, objetos do quotidiano (cestos de flores,
instrumentos musicais), querubins e outras representações religiosas
(cruz de Cristo, monograma IHS com coração com coroa de espinhos) ou
simbólicas (braço da justiça).
A pintura é delicada e revela-se muito atenta aos pormenores.
Nos cantos da sala o silhar acusa falhas no assentamento, surgindo
inúmeros azulejos cortados; este aspeto relaciona-se com o facto de os
azulejos terem sido aqui recolocados no século XX, após serem
removidos de um compartimento da ala do edifício acrescentada no
século XVIII (SIMÕES, 2010: 177).
DESCRIÇÃO DOS Cercadura de pintura a azul sobre fundo branco, C-88 identificada por
ENQUADRAMENTOS/ Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 156).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Figura avulsa:
EACMC14 (privadas)
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP13
EARP24
EARP36
Guarnição, cercadura C-88:
EACMC14 (privadas)
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EACMC22
EACMC25
EACMC31
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP5
EARP13
EARP24
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 177.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Segundo Santos Simões, este conjunto é uma recolocação do século XX, de azulejos que existiam
numa divisão da ala setecentista do edifício (SIMÕES, 2010: 177).
O revestimento azulejar foi intervencionado entre Fevereiro e Março de 2012 pela empresa
Arqueohoje (informação VISEU NOVO, SRU).

ILUSTRAÇÕES

1 | Casa do Miradouro, sala no andar nobre
Revestimento azulejar de figura avulsa
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra
FA
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2 | Casa do Miradouro, sala no andar nobre
Revestimento azulejar de figura avulsa, pormenor da composição
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra
FA

3 | Casa do Miradouro, sala no andar nobre
Revestimento azulejar de figura avulsa, pormenor com elemento da cercadura
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC20
SOLAR DOS CONDES DE PRIME
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Solar dos Condes de Prime ou Casa do Cimo da Vila
Viseu
Viseu
Santa Maria
Viseu
Município de Viseu

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
■ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho Pintor de Azulejo
■SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
129

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Profana: cenas de caça.
Religiosa: São Marçal.
_

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Santos Simões indica a existência da aplicação de azulejos de fabrico

coimbrão em diversos espaços do interior do edifício, a saber:
1.Caixa de escadas: revestimento azulejar com painéis figurativos de
temática venatória, que reveste integralmente as paredes laterais do
primeiro lanço (ao centro) da escadaria e patamares superiores em silhar de
painéis de espaldar recortado. Segundo os registos fotográficos
disponibilizados no SIPA/IHRU o revestimento é polícromo, com as reservas
figurativas de pintura a manganês, emolduramentos a azul no revestimento
do lanço de escadas, e polícromos (amarelo, verde e manganês) nos
painéis do patamar. No pano murário sobre o arco de acesso ao primeiro
lanço da escadaria descansa, sobre a guarda em balaustrada de granito, um
painel de pintura a azul sobre fundo branco com moldura de ornatos
concheados assimétricos que acolhe uma representação hagiográfica de
São Marçal na reserva principal e as Almas no Purgatório na reserva
secundária colocada ao nível da base. Abaixo, por entre os balaústres de
granito foram colocados azulejos de figura avulsa com ornatos nos cantos,
de pintura a azul e branco (SIMÕES, 2010: 178, nota 482).
2. Nos corredores do andar nobre, o mesmo autor descreve a existência de
pequenos silhares de 4 unidades de altura com painéis figurativos com
cenas frívolas.
3. Numa saleta é descrito um silhar de 7 unidades de altura de padronagem
pombalina.
4. A chamada sala dos azulejos recebe silhar de azulejos num total de 6
painéis, de espaldar recortado, de 14 unidades de altura máxima, pintura a
azul e temática venatória. Os emolduramentos remetem para uma
cronologia situada nos meados do século XVIII com pilastras de efeito
saliente e profusa decoração com meninos, volutas e ornatos vegetalistas
com urnas como remate superior. Nos vãos das janelas há painéis de
padronagem pombalina a azul e branco com disposição alternada de florões
e elementos cruciformes (SIMÕES, 2010: 178, nota 483).
5. Na capela, Santos Simões associa os azulejos colocados sob o coro à
produção de Coimbra.
6. Na cozinha está reportada a existência de azulejos de figura avulsa
(VALE, 1949).
DESCRIÇÃO DOS Caixa de Escadas
ENQUADRAMENTOS/ Segundo os registos fotográficos disponibilizados no SIPA/IHRU, os
GUARNIÇÃO emolduramentos do primeiro lanço de escadas apresentam molduras de
assimétricos concheados de gosto rocaille a azul com a inclusão de motivos
de ferronerie e ornatos florais.
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Os emolduramentos do patamar superior incluem estrutura arquitetónica
fingida composta por embasamento retilíneo, pilastras laterais e
entablamento retilíneo, sendo rematado por espaldar recortado de formato
trapezoidal ladeado por vasos floridos. Os fustes das pilastras e reserva
central do espaldar apresentam pintura de marmoreados fingidos a amarelo
e verde com notas de manganês, policromia extensiva à decoração floral
dos vasos colocados superiormente no alinhamento das pilastras fingidas de
efeito saliente.
LEGENDA/ _

INSCRIÇÃO
2.7. NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC2 (emolduramentos da sala do capítulo)
3. BIBLIOGRAFIA
VALE, 1949.
SIMÕES, 2010: 178.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
ILUSTRAÇÕES

1 | Solar dos Condes de Prime, caixa de escadas
Foto SIPA/ IHRU
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EACMC

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE
COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC1
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO DE SERÉM
1.
EDIFÍCIO
Igreja
do
antigo
Convento
de Santo António de Serém
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Aveiro
CONCELHO Águeda
FREGUESIA Macinhata do Vouga
LOCALIDADE Serém de Baixo
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _______
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
■ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Arquiteturas fingidas
TEMÁTICA
1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR Não foi possível recolher dimensões.
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar a envolver um nicho colocado superiormente à porta

principal de entrada da igreja no alinhamento axial da mesma. De pintura a
azul sobre vidrado estanífero, a composição, formando painel recortado, é
feita por profusa ornamentação aplicada sobre motivos arquitetónicos
fingidos, e inclui uma sanefa com cortina, cujas borlas são apanhadas por
anjos sentados sobre mísulas, tudo descansando sobre um entablamento
rematado lateralmente por dois vasos floridos.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja-nave)
EACMC21 (nave, sacristia e Capela N.ª Sr.ª Conceição -empena)
EARP3
EARP23
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46 (capela-mor)
ED8 (jardim-ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes Seiça)
ED11 (Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15

3. BIBLIOGRAFIA
PINHO LEAL, 1880: vol. 9.
PINHO, 1935:199-207.
VALE, 1941:58-65.
BAPTISTA, 1953-54.
GONÇALVES, 1959: 29-30.
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FIGUEIR
REDO, 2008: I, 237.
SIMÕES
S, 2010: 185.

4. DADO
OS COMPLE
EMENTARES
S
No nichoo do portal surgia a imagem
m de Santo Anntónio.
Nogueirra Gonçalves refere que a capela-moor e o corpoo eram revestidos por laambril de azzulejos,
complettamente branccos, apenas com uma ce rcadura de motivos
m
vegetalistas; na gaalilé o revestimento
azulejarr seria mais vaasto: dividido em panos, coom santos, muuito mutilado hoje,
h
era de faabrico de Coim
mbra e
do fim do século XVIII
X
(GONÇA
ALVES, 19599:30). O messmo autor attribuiu às oficcinas de Lissboa a
composição que envoolve o nicho soobre a porta dde entrada.

ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Igreja do antigo Conveento de Santto António dee Serém, galilé
P
Perspetiva geral
FFA
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2 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Serém, galilé
Revestimento azulejar aplicado sobre a porta principal
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA

3 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Serém, galilé
Revestimento azulejar aplicado sobre a porta principal, pormenor
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC2
MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE AROUCA
1. EDIFÍCIO
Mosteiro
de
Santa
Maria
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Aveiro
CONCELHO Arouca
FREGUESIA Arouca
LOCALIDADE Arouca
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
■ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
■ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
_
■SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Paisagística
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
4 (Capela-mor)
NUMERO
TOTAL DE 8 (Escadaria 1)
15 (Escadaria 2)
PAINÉIS
10 (Sala do Capítulo)

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR
130x130 mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na capela-mor da igreja do mosteiro observa-se um silhar retangular

(formado por quatro painéis), assente sobre fiada de azulejos marmoreados a
verde e manganês, composto por padronagem pombalina policroma. O tapete
é formado pela combinação de padronagem de azulejos com motivo de flor
central, pintados a azul, e de azulejos de motivo diagonal, pintados a
manganés. Esta padronagem volta a surgir nos lanços e patamares das
escadas de acesso ao andar superior da ala Este do claustro.
Na Sala do Capítulo um silhar de azulejos policromos - em tons azuis,
verdes, manganês e amarelos - de espaldar recortado, é composto por dez
painéis com representações de paisagens, e desenvolve-se acima da linha
dos bancos.
As cenas representadas são pintadas a verde e a manganês:
1. Paisagem com fundo fluvial: em primeiro plano observa-se alguma
vegetação rasteira, que parece enquadrar o grande espelho de água que
domina a composição e é representado nos planos sucessivos; dois cisnes
deslizam pela superfície da água; à esquerda e ao fundo, figura uma grande
construção, cujas características são marcadas pela existência de uma
sucessão de arcos que emergem da água; à direita, o plano horizontal é
rebaixado, sendo a linha divisória que sublinha esse rebaixamento marcada
por uma sucessão de pedras; uma figura apoiada num cajado, e com chapéu,
está representada no canto inferior direito da composição, de costas, com os
pés mergulhados na água.
2. Paisagem campestre: à esquerda, duas figuras masculinas, trajadas à
época, sentadas e apoiadas em rochas, respetivamente, dirigem o olhar na
direção do céu, uma levanta o braço dando a ideia de querer estar a apontar
para algo; junto delas está alguma vegetação rasteira, que nasceu por entre
troncos já secos, e à direita, está um cão, representado a três quartos, que
dirige a cabeça para os homens; o cão está já com as suas patas
mergulhadas em água de um espelho de água que se estende até ao fundo
da composição, no qual flutua uma pequena embarcação, representada em
pequena escala, de modo a conferir profundidade à cena; à direita do cão
cresce uma pequena elevação do terreno, sobre a qual está plantada uma
pequena árvore; nos planos mais recuados, vêem-se nas margens do lago
algumas construções por entre árvores; o céu está povoado de nuvens.
3. Paisagem marinha: a composição é dominada por uma grande superfície
de água, representada desde o primeiro plano; barcos navegam as calmas
águas; no centro, e num plano mais recuado, um conjunto de edificações
marca a composição, sendo possível distinguir entre as construções, uma de
carácter religioso; o fundo é pontuado pela representação de afloramentos
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rochosos, e pela presença de alguns moinhos no extremo direito do fundo da
composição, elementos denunciam uma possível influência de uma matriz
gravada norte-europeia.
4. Paisagem marinha: pequenos barcos navegam as águas; ao fundo
sobressai um pequeno núcleo de edificações rodeadas de árvores, à direita
estão presentes moinhos; o céu é pontuado por nuvens e algumas aves.
5. Paisagem marinha: o primeiro plano da composição é marcado por
vegetação rasteira que emoldura o espelho de água que domina os planos
seguintes da paisagem; duas figuras são representadas junto à água a
pescar; à direita, no mesmo plano estão dois barris, um deitado e um de pé;
uma pequena embarcação paira sobre as águas; o fundo é pontuado por
construções e afloramentos rochosos – por entre o edificado é possível
reconhecer, à esquerda, um mirante com dossel, e à direita uma ponte, cujo
vão deixa avistar uma embarcação ao longe; misturam-se com o edificado
algumas árvores; o céu é pontuado por nuvens e aves.
6. Paisagem marinha: ambiente portuário onde se observa um cais junto de
uma grande construção, ao fundo mastros de barcos, com as suas cordas e
velas enroladas, um barco desliza sobre as águas que mais à frente dão lugar
a terra; já em terra é possível reconhecer uma ponte construída por entre
vegetação, e no extremo direito da composição está reclinado sobre o terreno
um homem, com chapéu, junto de muros que parecem ser de uma
construção; o céu é pontuado por nuvens e aves.
7. Paisagem bucólica: junto a um espelho de água alguns animais refrescamse, e uma mulher lava roupa; em redor da superfície da água, em planos mais
recuados, existe vegetação, afloramentos rochosos, construções variadas,
entre as quais pontes, e também pequenas figuras.
8. Cena de costumes: um touro enfrenta três cães, um homem observa a luta
segurando outro cão; o dramatismo da cena – a força do touro e a energia dos
cães – é acentuado pelo peculiar tratamento anatómico que o pintor deu aos
animais, de uma robustez física de grande impacto; nos planos mais recuados
é possível observar a presença de algumas construções; o céu é
representado nublado e povoado por aves.
9. Paisagem fluvial: várias construções erguem-se na margem de um espelho
de água; uma pequena embarcação conduzida por uma figura flutua; à direita,
avista-se a outra margem povoada por edificações representadas a uma
escala menor que os elementos dos planos precedentes, de modo a conferir
profundidade à cena; o céu é representado nublado e povoado por aves.
10. Paisagem campestre: construções erguem-se por entre vegetação; o céu
é representado nublado e povoado por aves.
DESCRIÇÃO DOS Padronagem da capela-mor e escadarias: Envolve o tapete uma cercadura
ENQUADRAMENTOS/ composta por azulejos justapostos, pintados a azul sobre fundo branco,
GUARNIÇÃO decorados com acantos e limitados por dois bordos.
A moldura dos painéis da Sala do Capítulo é uma estrutura arquitetónica em
tromp l’oeil que se compõe por diversos elementos.
Lateralmente estão colocadas duas pilastras (uma de cada lado), com
simulação de projeção em relação ao plano onde se desenvolve a
composição, as quais são rematadas por urnas com flores. O seu fuste é
recortado no interior, sendo o espaço vazado uma área que recebe um efeito
de marmoreado fingido, pintado a manganês e a verde, sobre a qual é
colocado um elemento vegetalista que pende a partir do seu limite superior; a
colocação de três botões na base, no meio, e no topo do fuste, marca o ritmo
do recorte desta área.
O desenho do embasamento e entablamento da moldura é retilíneo e
estabelece a ligação entre as pilastras; na base da moldura surge uma cartela
(de interior marmoreado à maneira dos fustes das pilastras), formada por um
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movimentado concheado, que recebe um botão no topo (colocado de forma a
estar alinhado com o eixo axial do painel) e duas palmas lateralmente.
O friso do entablamento recebe uma sequência rítmica de pequenos feijões.
Sobre o entablamento retilíneo descansa um frontão de formato trapezoidal: o
seu formato recortado é definido por um movimentado jogo de linhas, às quais
se juntam elementos decorativos concheados, sendo realçado o movimento
côncavo e convexo; o tímpano do frontão é preenchido com o efeito
marmoreado presente no fuste das pilastras, e sobre ele é colocada uma
cartela ovalada de moldura concheada e com o interior também marmoreado.
A área da reserva figurativa é definida por uma moldura de suave efeito
marmoreado e limitada por um friso em meia cana. Seis pequenos elementos
concheados (três de cada lado), pontuados por um pequeno botão ou feijão
colocado no seu centro, fixam a composição à superfície marmoreada,
estabelecendo assim a ligação entre esta última e a área reservada à
construção da composição.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4
EAC9
EAC10 (padronagem pombalina; cenas de costumes - lavadeira)
EAC20 (emolduramentos)
EACMC9 (aula)
EACMC28 (padronagem pombalina: coro e antecoro, claustros)
EACMC31 (padronagem pombalina)
EARP9
EARP18
EARP25
ED3
ED5
ED8 (sala planta baixa)

3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010:185.
ROCHA, 2011.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Escadaria 1 – Extremo esquerdo da ala Este do claustro do convento
Escadaria 2 – Extremo direito da ala Este do claustro do convento
Apesar da ausência de documentação que date e revele a autoria destes revestimentos, somos da
opinião que se devem situar entre as décadas de 1780 e 1790, considerando os dados epigráficos e
documentais sobre obras ocorridas nesta área do mosteiro entre 1781 e 1791 (ROCHA, 2011:125, 277) e
outras reformações ocorridas no mesmo período como preparativos para os grandes festejos da
beatificação da Rainha Mafalda em 1793. Possivelmente a nova Sala do Capítulo terá sido um projeto
pensado como um todo, já que o próprio trono tardo-barroco da abadessa (atualmente no Museu de Arte
Sacra de Arouca) se integra em pleno no plano decorativo concebido para aquele interior e do qual os
azulejos são parte principal.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Mosteiro de Santa Maria de Arouca, capela-mor
Perspetiva geral
FA

2 | Mosteiro de Santa Maria de Arouca, capela-mor, lado da Epístola
Silhar de azulejos de padronagem pombalina
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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3 | Mosteiro de Santa Maria de Arouca, capela-mor, lado da Epístola
Silhar de azulejos de padronagem pombalina, pormenor
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

4 | Mosteiro de Santa Maria de Arouca, sala do capítulo
Perspetiva geral
FA
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5 | Mosteiro de Santa Maria de Arouca, sala do capítulo
Painel de azulejos de temática venatória
Último quartel do século XVIII, ca. 1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

6 | Mosteiro de Santa Maria de Arouca, sala do capítulo
Painel de azulejos com representação de marinha
Último quartel do século XVIII, ca. 1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC3
IGREJA DAS CARMELITAS /IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA
1- EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja das Carmelitas/ Igreja do antigo Convento de São João Evangelista
DISTRITO Aveiro
CONCELHO Aveiro
FREGUESIA Glória
LOCALIDADE Aveiro
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
NOME
António Vital Riffarto

2.3.AUTORIA
ESPECIALIZAÇÃO
_

ATRIBUIÇÃO
■SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
147

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Alegoria à Água; eremitões
TEMÁTICA
14
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
■ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar de pintura a azul e branco formando silhar na nave

e capela-mor, com 17 unidades de altura.
No conjunto destaca-se a forte carga ornamental das composições
azulejares em harmoniosa relação com a talha dourada colocada no
registo imediatamente acima nas superfícies murárias.
Há um total respeito pela arquitetura física e seus ritmos definidos por
vãos de portas, vãos de altares, púlpitos.
As cenas representadas são variadas: cenas de ambiente bucólico com
peregrinos, cenas de caracter ascético com eremitões (em penitência,
lendo, orando), cenas de costume associadas ao elemento «Água» com
personagens em redor de fontes (algumas tipo Le Pautre) colhendo água,
figuras pescando (e onde surge um grande cetáceo),
Junto à entrada, na superfície murária do lado do Evangelho e no
alinhamento da porta lateral da igreja o emblema carmelita surge no
interior de uma cartela representado num aparatoso enquadramento
ornamental com anjos, arcanjos e um querubim com uma grande coroa
rematada por uma cruz sobre a cabeça reforçando a axialidade da
composição. A carga ornamental inclui enrolamentos de acanto, festões,
conchas, aletas e também elementos arquitetónicos, p.e. o frontão
interrompido colocado superiormente sobre o qual se sentam dois anjos
que seguram a coroa querubim coroado colocado ao centro.
O desenho é muito atento nos pormenores, sendo extremamente
descritivo no que toca a efeitos de texturas e modelados. A pintura é
cuidadosa, utiliza pinceladas rápidas, pinceladas de efeito caligráfico, e
pinceladas justapostas (horizontais, verticais e cruzadas) no tratamento de
zonas de sombra. Os efeitos de claro-escuro tiram benefício do recurso
insistente de efeitos de esgrafitados/raspados, pela utilização de uma
ponta seca como acabamento. Há ainda a inclusão de efeitos esponjados
(com grande incidência nas representações de vegetação) e marmoreados
(nos elementos arquitetónicos fingidos).
Na capela-mor o revestimento impressiona pelas representações fingidas
da grade comungatória e porta em azulejo do lado da Epístola, de modo a
equilibrar o conjunto pelo mimetismo dos elementos físicos da parede
oposta do Lado do Evangelho. O gradeamento fingido é pintado a
manganês. São também incluídas cenas figurativas que prolongam a
temática da nave: uma cena associada ao elemento «Água» (figura
colhendo água para um chapéu junto a uma fonte em ruínas), eremitões
(lendo e em penitência) e ainda uma cena em ambiente campestre com
duas figuras de pé (painel incompleto pela ausência de duas fiadas de
azulejo na zona central).
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O desenvolvimento do silhar está subjugado a uma estrutura arquitetónica
fingida que desenha um embasamento, preenchido a efeitos
marmoreados, sobre o qual descansam elementos verticais, colocados
lateralmente, e sob os púlpitos, de suporte a um entablamento de
desenvolvimento retilíneo mas com efeitos em tromp l’oiel de avanços e
recuos. A decoração inclui grinaldas de flores e festões com laçarias,
enrolamentos de acantos, palmetas (tipo Regência), filetes e molduras
com efeitos de escamas com folhas de acanto. Os elementos verticais nos
extremos do silhar trabalham o efeito da tridimensionalidade e sugerem
pilastras de fustes totalmente decorados com atlantes sentados sobre
mísulas, conchas e querubins. Sob os púlpitos um elemento arquitetónico
vertical em tromp l’oeil, cujo desenho sugere a tridimensionalidade pelo
efeito perspético simulado, apresenta três atlantes encaixados em mísulas,
que sugerem sustentar a base do púlpito.
Acompanhando a representação de um eremitão em penitência numa
gruta, junto ao púlpito do lado do Evangelho:
«OPEREMVR BONA, DVM/ TEMPVS HABEMVS §»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4

5. BIBLIOGRAFIA
GOMES, 1895:119.
NEVES, 1957:241-257.
NEVES, 1985.
GONÇALVES,1959: 130-133.
SIMÕES, 2010:186.

6. DADOS COMPLEMENTARES
Convento feminino da Ordem das Irmãs Descalças de Nossa Senhora do Monte do Carmo (Carmelitas) Província de São Filipe.
Um opúsculo de Marques Gomes intitulado «O edifício do Convento das Carmelitas. Necessidade de o
conservar como recordação histórica da cidade de Aveiro» datado de 15 de Março de 1905, citado por
Francisco Ferreira Neves, aponta a existência de azulejos em outras dependências do complexo
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conventual para além da igreja, nomeadamente, num conjunto datado no vestíbulo da portaria:
«[…]Esta porta [porta do convento] dá acesso a um espaço quadrado, o vestíbulo; na frente daquela fica a
entrada para a clausura, extinta desde 31 de Março de 1879.
Ao lado direito de quem entra há uma porta para a igreja e do lado oposto outra que comunica com o
corredor que leva à grade e uma meia entaipada, de alvenaria, e nela embebida a roda, atributo obrigado
a toda a portaria de convento, de pau-santo com guarnições de metal.
As paredes são revestidas de silhares de formoso azulejo, de superfície lisa e pintura azul sobre fundo
branco, desenho largo mas correcto, muito bem conservado. Na parte superior de cada um dos vãos,
vêem-se as armas carmelitanas rematadas por coroa ducal, e nos dois que ficam do lado direito uns
escudetes em que se lê: Ano – de 1737. Esta data é dos azulejos e não a da construção desta parte do
edifício, que era o antigo saguão do palácio, como se dizia então, loja de entrada, vestíbulo, como
diríamos hoje, e tão antigo como ele.
A data duplica-lhes o valor, pois como disse o autorizadíssimo crítico de arte, sr. Joaquim de Vasconcelos
«azulejos datados são muito raros; uma descoberta de um exemplar é, só por si, um facto importante».
[…]
[sobre a igreja refere:]
As paredes, tanto da capela-mor como do corpo da igreja propriamente dita, são forradas até um terço da
sua altura de belo azulejo, no género do do vestíbulo, de igual tom e cor, mas de pintura e assunto
diversos, composições sacras em molduras de estilo rococó; e dali para cima, de deliciosa talha[…]»
(NEVES, 1957:247-251).
O historiador Amaro Neves em Azulejaria Antiga em Aveiro (NEVES, 1985) data os azulejos deste
conjunto do 2.º quartel do século XVIII apontando o ano de 1737, aludindo à indicação de Marques
Gomes no Catálogo da Exposição de Arte Religiosa que se realizou em Aveiro em 1895 (GOMES, 1895:
195; NEVES, 1957:247-251). Amaro Neves é o primeiro a atribuir o conjunto a António Vital Riffarto,
opinião corroborada por António Nogueira Gonçalves no Inventário Artístico de Portugal
(GONÇALVES,1959: 132).
O revestimento do vestíbulo descrito terá desaparecido com a demolição daquela parte do edifício, em
1905, para abertura do arruamento da Rua dos Combatentes da Grande Guerra.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja das Carmelitas
Perspetiva geral do interior
FA
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2| Igreja das Carmelitas, nave
Revestimento azulejar aplicado na parede do lado do Evangelho, junto ao púlpito
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA

3 | Igreja das Carmelitas, nave
Revestimento azulejar aplicado na parede do lado do Evangelho, emblema
carmelita
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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4 | Igreja das Carmelitas, capela-mor
Revestimento azulejar aplicado na parede do lado do Evangelho
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA

5 | Igreja das Carmelitas, capela-mor
Revestimento azulejar aplicado na parede do lado da Epístola: grade fingida
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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6 | Igreja das Carmelitas, nave
Perspetiva geral da nave, a partir da capela-mor
FA

7 | Igreja das Carmelitas, nave
Revestimento azulejar aplicado na parede do lado da Epístola
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
EACMC4 | ED1
MUSEU DE AVEIRO/ MOSTEIRO DE JESUS/ IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SANTA JOANA

1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Museu de Aveiro/ Mosteiro de Jesus/
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja do Antigo Convento de Santa Joana
Aveiro
Aveiro
Glória
Aveiro
Presidência do Conselho de Ministros/ Secretaria de Estado da Cultura

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
□PRIVADA
□OUTRA_________________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA____________
2.2 DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
■SIM
António Vital Riffarto
_
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□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/ REPETIÇÃO

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Paisagística
TEMÁTICA
8 (nave da igreja)
NUMERO
10 (depósito do Museu de
TOTAL DE
Aveiro)
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR
130mmx130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A nave da igreja é revestida por um silhar de azulejos de formato

retangular e pintura a azul, numa altura máxima de 13 unidades, até à
altura do revestimento em talha dourada.
As cenas representadas são paisagens, sobressaindo o efeito ornamental
dos emolduramentos que as enquadram em total consonância com os
elementos da talha dourada e ritmos da arquitetura.
Na zona fundeira da nave, o silhar adapta-se à situação da inclusão de
bancos corridos de pedra adossados às superfícies murárias sob o púlpito
e órgão: é adicionado um rodapé de azulejos com composição ornamental,
e os enquadramentos simulam elementos arquitetónicos que reforçam a
base do púlpito e respeitam a axialidade do órgão.
Na parede contígua à grade do coro foram criadas harmoniosas
composições ornamentais que servem de emolduramento aos pequenos
vãos que estabelecem a ligação entre a nave e o coro baixo: na base dos
painéis festões e grinaldas de flores, frutas e fitas, pendem a partir das
extremidades de uma mísula fingida que parece suportar o pequeno vão;
uma palmeta é colocada no eixo axial da base arquitetónica fingida que
simula o suporte do vão, lateralmente duas aletas estabelecem a ligação
com um frontão interrompido que remata superiormente a composição,
apresentando ao centro um querubim sobre elemento duplamente
concheado.
Na coleção do Museu estão integradas as peças azulejares provenientes
do desparecido Recolhimento de São Bernardino de Aveiro, algumas delas
que estiveram aplicadas no antigo átrio de entrada do edifício do Museu de
Aveiro. Trata-se de azulejos monocromáticos, de pintura a azul, num
conjunto de 10 painéis de espaldar recortado, numa altura máxima de 23
unidades. A mão é a mesma dos azulejos da nave da igreja do convento de
Santa Joana.
As composições são cenas bucólicas em ambiente campestre:
1. mulher em traje galante junto de uma criança, representadas numa
paisagem campestre, com algumas construções, montes e árvores nos
planos de fundo; no remate, um caminheiro;
2. paisagem com uma árvore; no remate, um frade;
3. paisagem com uma árvore com fundo de casario; no remate uma figura
masculina apoiada num cajado e cabeça coberta por chapéu;
4. figura masculina, de pé junto a uma árvore, com chapéu e vara ao
ombro, sendo o plano de fundo uma paisagem campestre; no remate uma
figura masculina também com vara ao ombro, sobre um fundo paisagístico,
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DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

junto a um cão;
5. árvore sobre fundo paisagístico campestre; na reserva do remate uma
figura masculina de pé, com a cabeça coberta por um chapéu, sobre um
fundo paisagístico;
6. figura masculina em paisagem campestre, representada de pé, apoiada
num cajado, com capa e barbas; no remate, uma figura masculina de pé,
sobre fundo paisagístico.
7. paisagem com uma árvore; no remate a reserva do medalhão ovalado,
apresenta efeitos marmoreados;
8. paisagem com uma árvore; no remate a reserva do medalhão ovalado,
apresenta efeitos marmoreados;
9. figura sentada, segurando um cajado, tendo como fundo uma paisagem
campestre; na reserva, uma figura masculina é representada de pé, com
uma vara ao ombro, e com chapéu, tendo como fundo uma paisagem
campestre.
10. três figuras, dois homens e uma criança, em paisagem campestre com
casario nos planos de fundo: uma das figuras masculinas coloca-se à
esquerda da composição, genufletida junto a uma árvore, segurando uma
cruz, à direita está a criança, que ergue os braços, e o outro adulto; o fundo
da composição é uma paisagem campestre com casario; na reserva de
remate, duas figuras masculinas representadas de pé numa paisagem
campestre, parecem conversar: uma delas segura um chapéu na mão, e
dirige-se para a outra, em traje religioso, segurando um cajado.
Os painéis que integram o silhar apresentam como emolduramento das
reservas figurativas uma estrutura arquitetónica em tromp l’oeil pontuada
por anjos tocadores de trombetas (voltados para o centro da composição e
sentados em consolas – um de cada lado), anjos com cornucópias de
flores, querubins, grinaldas, acantos e outros elementos vegetalistas,
molduras com efeitos de escama.
No embasamento destes emolduramentos uma concha recortada é
colocada centralmente sendo ladeada por volutas e enrolamentos de
acantos colocados simetricamente.
[Depósito do Museu de Aveiro - Painéis do antigo Recolhimento de São
Bernardino]
Os emolduramentos destes painéis compreendem uma estrutura
arquitetónica em tromp l’oeil, ornamentada por meninos atlantes, urnas,
conchas, e uma decoração profusa de acantos enrolados, assente num
embasamento, também ele fingido, que apresenta ao centro um mascarão.
Junto à zona de remate, duas urnas flanqueiam um medalhão ovalado, que
acolhe outra reserva figurativa secundária e de menor dimensão.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
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EARP
P40
EARP
P41
EARP
P46
ED8 ((jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 ((azulejos provenientes de Seiça)
S
ED11 (projeto Devoolver ao Olharr)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4

3 . BIBLIOGRAFIA
GONÇ
ÇALVES, 1959:112-127, 1338-139.
SANTTOS, 2010:1866-187.

4. DAD
DOS COMPLEMENTARE
ES
Casa feminina de reeligiosas dom
minicanas.
Os aazulejos proveenientes do Recolhimentoo de São Bernardino
B
reevestiam as paredes da igreja.
(GON
NÇALVES, 19559:139).
O conntacto com este
e
núcleo, materiais
m
acoondicionados no depósito do
d museu, e respetivos registos
fotogrráficos dos meesmos, deu-see no âmbito doo projeto POC
CTI/HAR/456009/2002 - Inveentário do Patrrimónio
em A
Azulejo do Século
S
XVIII em Portugal Continental.. Constituiçãoo de Repertó
tórios Iconogrráficos,
financciado pela FCT
T, e coordenaado pela Profeessora Doutorra Maria Alexaandra Gago daa Câmara, em
m que a
autoraa destas linhaas participou, em 2005, com
mo bolseira dee investigaçãoo, juntamente com a Dra. Patrícia
P
Roquee de Almeida, para a inventtariação dos nnúcleos azulejares na área da região Norrte.

ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Igreeja do antigo Convento
C
de SSanta Joana
Perrspetiva geral da nave
Fotto de Patrícia Almeida
(noo âmbito do proojeto POCTI/H
HAR/45609/20002)
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2, 3 | Igreja do antigo Convento de Santa Joana, nave
Dois pormenores do silhar de azulejos :
parede fundeira da nave, junto à grade (lado da Epístola), e
painel na parede lateral do lado do Evangelho
Fotos de Patrícia Almeida (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)

4 | Museu de Aveiro
O espaço da antiga portaria com os painéis de azulejos provenientes do antigo
Recolhimento de São Bernardino, actualmente no Depósito do Museu de Aveiro
Foto SIPA/ IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC5
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SÃO DOMINGOS DE AVEIRO/ SÉ DE AVEIRO
1. EDIFÍCIO
Igreja
do
antigo
Convento
de São Domingos de Aveiro/Sé de Aveiro
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Aveiro
CONCELHO Aveiro
FREGUESIA Glória
LOCALIDADE Aveiro
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _________
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
■ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
_
■ SIM
□ NÃO
161

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Hagiografia Dominicana
Emblemática da Virgem
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
Paisagística

6 (nave)
NUMERO
TOTAL DE 2 (átrio de entrada)
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
No
átrio ou nártex da igreja estão dois grandes painéis de temática
DESCRIÇÃO GERAL

hagiográfica com dois episódios da vida de São Domingos de Gusmão,
Aparição da Virgem do Rosário a São Domingos – onde não faltam os
atributos iconográficos próprios da iconografia dominicana, o cão com a
tocha ardente (visão da Beata Joana de Aza), o lírio, o livro – e de São
Gonçalo de Amarante, Milagre dos Peixes de São Gonçalo. *
Na nave da igreja está um conjunto de seis painéis azulejares de pintura
polícroma sobre rodapé, de dois azulejos de altura, de efeitos
marmoreados a manganês e verde, colorido e efeito semelhante ao fundo
do silhar (observável nas bordas laterais dos painéis). Os painéis
apresentam espaldar recortado, sendo a reserva dos painéis hagiográficos
de pintura monocromática a azul e os emolduramentos também a azul
apenas com notas de policromia na representação das flores colocadas no
remate superior do espadar (a verde, amarelo e manganês); os painéis
com representações de emblemática assumem policromia no interior da
reserva figurativa, precisamente na representação dos emblemas e
respetivas filacteras.
Os painéis junto do arco cruzeiro incluem mais uma cena da hagiografia
dominicana, São Domingos e a Prova de Fogo (queima dos livros dos
doutores albigenses) do lado do Evangelho, e ainda a representação de
São Tomás de Aquino, Doctor Angelicus do lado da Epístola. Sob os
púlpitos estão representações paisagísticas e junto à entrada, entre as
capelas laterais, dois painéis apresentam emblemática mariana: do lado
do Evangelho, o cipreste e do lado da Epístola, o lírio.
DESCRIÇÃO DOS O emolduramento dos painéis é constituído por embasamento retilíneo,
ENQUADRAMENTOS/ recuando acentuadamente ao centro para receber uma cartela com
GUARNIÇÃO moldura de concheados rocaille. Lateralmente desenham-se pilastras
sugerindo a tridimensionalidade pelo seu tratamento perspético com um
escorço projetado na direção central da reserva figurativa; o seu fuste é
bipartido e explora os efeitos de côncavo e convexo no seu perfil
ondulante. Em jeito de remate superior, simulando um frontão mistilíneo,
projetam-se túrgidas formas rocaille, que embora deixando de parte os
efeitos assimétricos que lhe são típicos, assumem um significativo
movimento e volumetria, desenvolvendo-se a partir de molduras de efeitos
contracurvados e espiralados, e acusando em algumas áreas um desenho
semelhante a cartilagens e projeções chamejantes. Compondo os limites
do remate do painel adicionaram-se motivos florais e vegetalistas que pela
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nota de cor que oferecem ao conjunto (folhas a verde e flores a amarelo e
manganês) conferem ao conjunto um aspeto requintado e elegante.
LEGENDA/ «QVASI. CVPRESVS» (Cipreste)
INSCRIÇÃO «QVASI. LILIVM» (Lírio)
Alusivos à veneração de São Domingos e Ordem Dominicana à Virgem
Imaculada, ou à Pureza e Castidade

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EARP16 (nave: Aparição da Virgem do Rosário a São Domingos)
Emolduramentos
EAC4 (átrio Capela da Universidade, pilastras)
EACMC8 (pilastras)
EACMC15 (capela claustro ala Sul, pilastras; capela claustro ala Poente, lírio, cipreste)
EARP11
EARP27 (lírio, cipreste)
EARP28 (nave-remates)
EARP38 (remates)
EARP51 (remates)
EARPV6 (pilastras)

3. BIBLIOGRAFIA
LIMA, 1709.
GONÇALVES, 1959:107-112.
GASPAR, 1979:112-113.
ALMEIDA, 2001:111-118
SIMÕES, 2010: 188.

4. DADOS COMPLEMENTARES
* O Milagre dos Peixes de São Gonçalo, relacionado com a construção da ponte de Amarante, é narrado
no Agiologio Dominico por Frei Manuel de Lima, fonte literária principal para esta representação
iconográfica:
“[…]Serve de coroa a estes prodígios, outro do mesmo calibre e de não inferior singularidade. Pelas
grandes tormentas veio a faltar provimento de peixe num dia dos proibidos pela Igreja. Afligiu-se o Santo
que via aos seus oficiais sem mais sustento que um pouco de pão. Recorre à despensa da divina
Omnipotência com a chave da oração, e descendo à margem do rio faz o sinal da cruz começando a
acudir cardumes de diferentes peixes, e com tanta ânsia que parece que contendiam entre si sobre quais
haviam de ser o primeiro e venturoso sacrificado a tão poderoso preceito. Chama os oficiais, manda-lhes
recolher a quantidade que fosse suficiente e aos mais lançando-lhe a bênção os mandou recolher à sua
habitação. Esta maravilha teve de mais extraordinária o ser muitas vezes repetida.[…]”
Lima, Frei Manuel de, 1709 - Agiologio Dominico das Vidas dos Santos, Beatos, Martyres da Ordem dos
Pregadores. Tomo Primeiro. Lisboa: na Officina de António Pedrozo Galram.
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ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Igreja do antigo
a
Convennto de São Do mingos de Avveiro/Sé de Avveiro
Perspetivaa geral do inteerior
FA

22, 3 | Igreja doo antigo Convento de São D
Domingos de Aveiro/Sé
A
de Aveiro,
A
nave
Dois painééis aplicados na
n nave: São Domingos e a Prova de Foggo, e símboloo mariano do Cipreste
C
Último quaartel do séculoo XVIII, décad a de 1780?, Salvador
S
de Sousa Carvalhoo atrib.
FA
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4 | Igreja do antigo Convento de São Domingos de Aveiro/Sé de Aveiro, nave
Pormenor do remate do painel de azulejos representando o Cipreste
Último quartel do século XVIII, década de 1780?, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

5 | Igreja do antigo Convento de São Domingos de Aveiro/Sé de Aveiro, galilé

Milagre dos Peixes de São Gonçalo de Amarante
Ùltimo quartel do século XVIII, década de 1780?, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC6
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO DE AVEIRO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja do antigo Convento de Santo António
DISTRITO Aveiro
CONCELHO Aveiro
FREGUESIA Glória
LOCALIDADE Aveiro
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _______
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_______
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_______
2.2 DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Iconografia antonina
TEMÁTICA
2
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na nave, do lado do Evangelho, junto ao vão de uma janela rasgada junto

ao altar colateral, revestem a superfície murária azulejos de pintura a azul
de caracter ornamental. Representam-se arquiteturas fingidas: partindo de
um rodapé liso num tom de azul mais escuro, como o plano de fundo do
painel, um supedâneo arquitetónico recua lateralmente; a superfície é
decorada por almofadas – a central pontuada exteriormente por botões
circulares – com fundo em escama de peixe e cartela sobreposta no centro,
e enrolamentos em voluta lateralmente com um motivo fitomórfico
descendente. Sobre esta estrutura assenta o avental da janela formado por
volutas nas extremidades, de onde pende festão florido envolto em fita,
sendo que o festão ao centro passa por argola suspensa do parapeito. As
ombreiras da janela, desde a base até ao cimo, apresentam uma sequência
de azulejos mal colocados, correspondentes a um friso com acantos, flores
e concheados. O remate do revestimento, acima da janela, tem a forma de
um frontão interrompido com medalhão central rodeado por elementos de
acanto formando volutas, colocando-se superiormente um querubim em
concha. Do lado da Epístola a composição repete-se, sendo o vão da janela
simulado pelo desenho de caixilhos e vidraças.
Na capela-mor mantem-se as composições ornamentais e surgem também
representações figurativas em painéis com reserva de formato retangular:
1.Visão/ Aparecimento do Menino Jesus a Santo António de Lisboa. Santo
António surge ajoelhado, de braços cruzados sobre o peito olhando para o
Menino à sua frente. O Menino está de pé sobre nuvens (sob as quais está
um ramo de açucenas), levanta os braços na direção do rosto de Santo
António e é iluminado por raios que descem do topo superior direito, por
entre nuvens, onde espreitam querubins. Do lado direito da composição,
numa mesa coberta por toalha tem pousado um crucifixo com uma caveira
na base. Do lado esquerdo, em segundo plano, e em zona de sombra, uma
figura masculina espreita pela porta. O pavimento tem axadrezado miúdo,
mas é deficitário no respeito pelas leis da perspetiva linear.
2. Milagre de Santo António em Rimini (Sermão aos Peixes). Do lado
esquerdo da composição, em primeiro plano, surge Santo António
representado a ¾ voltado para o centro, direção para onde ergue os braços
e onde se representa uma linha de água onde emergem peixes, com as
cabeças viradas para o santo. Ao fundo, surge uma ponte na qual estão
representadas nove figuras masculinas, com a cabeça coberta por chapéus
direcionadas para Santo António. O restante enquadramento é preenchido
por vegetação.
DESCRIÇÃO DOS As molduras dos painéis simulam uma estrutura arquitetónica que enquadra
ENQUADRAMENTOS/ a reserva figurativa e inclui como componentes os seguintes elementos:
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GUARNIÇÃO duas pilastras laterais são representadas em perspetiva e têm a base em
forma de balaústre; sobre a base das pilastras surgem molduras com
sucessão de acantos invertidos que sustentam volutas, nas quais estão
anjinhos de pequenas asas que seguram cornucópias com flores e
folhagem voltadas para o centro do painel; seguem-se novas volutas, desta
feita em “S” sobre as quais descansa uma concha rematada por um
querubim; em cada pilastra o remate consiste numa urna; as pilastras
ladeiam um supedâneo arquitetónico que se afigura recuado lateralmente; a
superfície é decorada por almofadas de fundo mais escuro e enrolamentos
em voluta nos perfis laterais que se transformam em acantos na base; ao
centro surge composição ornamental simétrica com folhagens de acanto
onde se insere um concheado e, por sua vez, um motivo fitomórfico
ascendente; o corpo central tem o topo liso apenas com motivo em forma de
concha, funcionando como um plinto, e, nos cantos salientes, estão
cabeças de putti de cabelo encaracolado e panejamento na base do rosto,
de cujas bocas saem festões floridos que se vão ligar aos primeiros
enrolamentos das pilastras laterais; o entablamento com friso (com face em
ducina invertida) é decorado com motivos de acanto e recua também
lateralmente; juntam-se ainda anjos sentados, envoltos em panejamentos
na zona da cintura, com asas de penas bem desenhadas, e cabeça virada
para o centro do painel; um medalhão com moldura em meia cana –
decorada com sucessão de óvulos e pérolas – tem representado na área
reservada à figuração uma Cruz e uma Açucena; o remate do
emolduramento faz-se à maneira de frontão interrompido, a enquadrar o
medalhão, com um querubim e uma coroa sob a sua cabeça.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Painéis da capela-mor
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4
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Painéis da nave
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMCinv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)

3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010:187.
GONÇALVES, 1959:133-136.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Convento da Ordem dos Frades Menores – Província da Soledade.
O contacto com este núcleo, e respetivos registos fotográficos do mesmo, deu-se no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002 - Inventário do Património em Azulejo do Século XVIII em Portugal Continental.
Constituição de Repertórios Iconográficos, financiado pela FCT, e coordenado pela Professora Doutora
Maria Alexandra Gago da Câmara, em que a autora destas linhas participou, em 2005, como bolseira de
investigação, juntamente com a Dra. Patrícia Roque de Almeida, para a inventariação dos núcleos
azulejares na área da região Norte.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Aveiro
Perspetiva geral do interior
Foto de Patrícia Almeida (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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2 | Iggreja do antigoo Convento dee Santo Antónnio de Aveiro, nave
R
Revestimento
azulejar juntoo ao altar colatteral do lado do
d Evangelho
2 quartel do século
2.º
s
XVIII, aautor desconhhecido
F de Patrícia Almeida (noo âmbito do projeto POCTI//HAR/45609/22002)
Foto

3 | Iggreja do antigoo Convento dee Santo Antónnio de Aveiro, nave
R
Revestimento
azulejar juntoo ao altar colatteral do lado do
d Evangelho
P
Pormenor
do remate
r
do vãoo da janela
2 quartel do século
2.º
s
XVIII, aautor desconhhecido
F de Patrícia Almeida (noo âmbito do projeto POCTI//HAR/45609/22002)
Foto
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4 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Aveiro, capela-mor
Revestimento azulejar aplicado na parede do lado da Epístola
Santo António e o Menino
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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5 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Aveiro, capela-mor
Revestimento azulejar aplicado na parede do lado do Evangelho
Pormenor do embasamento arquitetónico fingido abaixo do vão da janela
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)

6 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Aveiro, capela-mor
Revestimento azulejar aplicado na parede do lado do Evangelho
Pormenor do emolduramento da reserva figurativa, anjo com cornucópia de flores
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC7
CAPELA DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DE AVEIRO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Capela da Ordem Terceira de São Francisco
DISTRITO Aveiro
CONCELHO Aveiro
FREGUESIA Glória
LOCALIDADE Aveiro
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _______
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: iconografia
TEMÁTICA

franciscana e antonina
Eremitões
10

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130mmx130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Silhar de azulejos que reveste a superfície murária a uma altura máxima de

vinte e oito unidades, constituído por uma sucessão de painéis de espaldar
recortado e pintura monocromática a azul.
As composições são variadas e incidem na representação de peregrinos
ou caminhantes (figuras de pé, com capa, chapéu e cajado) em contextos
campestres, e também de eremitões.
Na parede contígua ao arco triunfal surgem dois painéis de mão distinta do
restante revestimento azulejar, e diferente tom de azul e branco, apesar do
desenho do emolduramento ser igual:
1. Do lado do Evangelho, O encontro de Santo António de Lisboa e São
Francisco de Assis: as duas figuras masculinas, de pé, apertam as mãos
no contexto de uma paisagem campestre com arvoredo.
2. Do lado da Epístola, São Francisco de Assis consolado pelos anjos: em
primeiro plano, São Francisco surge de pé, com os braços cruzados sobre
o peito e mãos chagadas, entre dois anjos; o fundo esboça uma paisagem
com casario.
Há ainda painéis ornamentais como o painel que faz o enquadramento do
púlpito, o qual simula uma estrutura arquitetónica em tromp l’oeil levantada
sob um embasamento, também fingido, ornamentado por uma profusa
decoração de enrolamentos de acantos, conchas (vieiras), grinaldas, e
outros elementos vegetalistas que se fundem com uma estrutura de
consolas. O desenho organiza-se a partir da colocação de dois anjos sobre
pedestais, colocados lateralmente a enquadrar o púlpito, que seguram as
extremidades de festões que pendem lateralmente a partir de rosetas
colocadas no alinhamento da guarda do púlpito; no interior do painel foram
colocadas mísulas fingidas que ecoam a forma da mísula de pedra do
púlpito, a partir delas pendem festões, cujas extremidades terminam na
boca de um mascarão que remata a união das duas mísulas fingidas.
DESCRIÇÃO DOS A moldura dos painéis é constituída por uma estrutura arquitetónica em
ENQUADRAMENTOS/ tromp l’oeil com um embasamento fingido, ornamentado por uma profusa
GUARNIÇÃO decoração de enrolamentos de acantos, conchas (vieiras), grinaldas, e
outros elementos vegetalistas que se fundem com uma estrutura de
consolas. A estrutura intermédia da moldura organiza-se a partir de duas
pilastras, colocadas lateralmente a enquadrar a cena, que suportam um
entablamento em que a arquitrave (de desenho marcado por um jogo de
saliências e reentrâncias) é pontuada pela colocação de festões e por um
mascarão no seu eixo axial. As pilastras, representadas em perspetiva,
têm um aspeto delgado, e são também decoradas por festões que pendem

176

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□
na vertical, a partir do capitel, sendo a sua extremidade segurada por anjos
que se encontram de pé sobre as bases dessas mesmas pilastras; nos
capitéis são colocadas cabeças de anjos alados. Relativamente ao remate
do painel, ele apresenta uma tonalidade diferente dos azulejos das áreas
que descrevemos anteriormente, sendo inclusive notória alguma diferença
quanto ao traço – a decoração é feita por enrolamentos de acantos,
elementos concheados e outros motivos vegetalistas.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4
EACMC6
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4

3. BIBLIOGRAFIA
GONÇALVES, 1959:136-138.
SIMÕES, 2010:187-188.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O contacto com este núcleo, e respetivos registos fotográficos do mesmo, deu-se no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002 - Inventário do Património em Azulejo do Século XVIII em Portugal Continental.
Constituição de Repertórios Iconográficos, financiado pela FCT, e coordenado pela Professora Doutora
Maria Alexandra Gago da Câmara, em que a autora destas linhas participou, em 2005, como bolseira de
investigação, juntamente com a Dra. Patrícia Roque de Almeida, para a inventariação dos núcleos
azulejares na área da região Norte.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Capela da Ordem Terceira de São Francisco
de Aveiro
Perspetiva do interior, parede do lado do
Evangelho
Foto de Patrícia Almeida
(no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002)

2 | Capela da
Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Pormenor do revestimento azulejar
abaixo do púlpito
Foto de Patrícia Almeida
(no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002)
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3 | Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Painel aplicado na superfície murária do lado da Epístola: Eremita em oração e caçador
Foto de Patrícia Almeida (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC8
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE N.ª SR.ª DA CONCEIÇÃO DE CANTANHEDE
1. EDIFÍCIO
Igreja
do
antigo
Convento de Nossa Senhora da Conceição
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Cantanhede
FREGUESIA Cantanhede
LOCALIDADE Cantanhede
PROPRIEDADE Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _______
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Iconografia Mariana
TEMÁTICA
10
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 127x127mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar de pintura polícroma em silhar retilíneo colocado nas

paredes laterais da capela-mor e parede contígua do arco triunfal. Na parte
baixa da capela-mor os painéis repousam num rodapé de quatro azulejos de
altura, pintados a azul e manganês, simulando supedâneo arquitetónico de
pintura marmoreada.
No total são dez painéis com leitura iconográfica circular iniciada
sensivelmente na parede lateral da capela-mor, do lado do Evangelho, e
terminando nesse mesmo lado, na parede contígua do arco triunfal.
Assim, do lado do Evangelho temos:
. Fuga para o Egipto,
. Imaculada Conceição/ Assunção da Virgem,
. Nascimento da Virgem,
. Apresentação da Virgem,
. Desposórios da Virgem;
e no lado da Epístola:
. Adoração dos Magos,
. Adoração dos Pastores,
. Apresentação do Menino no Templo,
. Visitação
. e Anunciação.
As reservas figurativas assumem pintura exclusiva a azul sobre fundo branco,
sendo nos emolduramentos e rodapés (colocados de modo a compensar o
alteamento do pavimento para elevação do altar-mor) que se colocam as
notas de policromia a verde e amarelo, na estrutura principal das molduras, e
a azul e manganês no rodapé.
DESCRIÇÃO DOS Os enquadramentos que envolvem as reservas figurativas apresentam uma
ENQUADRAMENTOS/ estrutura arquitetónica fingida composta por embasamento, elementos
GUARNIÇÃO verticais de sustentação e um entablamento, representados em tromp l’oeil
simulando a sua tridimensionalidade.
O embasamento simula um acentuado recuo da sua área central,
apresentando perfil retilíneo e uma almofada central preenchida a
marmoreado verde com notas a manganês, sobre a qual se coloca
centralmente, respeitando a axialidade do conjunto, uma exuberante cartela
alongada na horizontal sobre plinto de perfil curvilíneo e preenchido com
efeitos de marmoreados a verde e manganês, a qual apresenta a sua reserva
preenchida com pintura de marmoreado num intenso amarelo de tom
alaranjado com notas a manganês, apresentando como emolduramento
movimentadas formas concheadas rocaille com pequenos orifícios
preenchidos também a amarelo, ornamentos que encontram eco no plinto
abaixo.
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Lateralmente, a estrutura apresenta pilastras de fuste bipartido, de perfil
côncavo, e pintura a azul, verde e amarelo, colocadas lateralmente aos
quadros narrativos, as quais são decoradas com reservas marmoreadas a
verde com discretos ornamentos vegetalistas pintados a amarelo e também,
nas linhas que simulam as arestas, com delgados ornatos concheados de
gosto rocaille.
O remate destes enquadramentos arquitetónicos fingidos é feito por um
entablamento retilíneo, que segue o ritmo de saliências e reentrâncias
definido pelas larguras das aberturas das reservas figurativas, acolhendo nos
painéis mais largos cartelas de molduras concheadas e reserva central lisa
preenchida por efeito de marmoreado a amarelo, simulando um efeito
suspenso sobre a “boca de cena” da cena figurativa, pela sua inclusão num
elemento arquitetónico mistilíneo preenchido por pintura marmoreada a verde.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Emolduramentos
EAC4 (átrio capela da Universidade)
EACMC5
EACMC15 (capela claustro ala Sul)
EARP11
EARP27
Reservas figurativas
EACMC10: Adoração dos Pastores
EACMC15: Fuga para o Egipto
EACMC20: Visitação, Anunciação
EARP11: Fuga para o Egipto
EARP25: Nascimento da Virgem, Apresentação da Virgem, Esponsais, Visitação, Anunciação
EARP31: Nascimento da Virgem, Apresentação da Virgem, Esponsais da Virgem, Anunciação
EARP43: Adoração dos Pastores
EARPV3: Esponsais
ED8: Nascimento da Virgem, Apresentação da Virgem no Templo, Esponsais, Apresentação do Menino

3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010:190.
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 27.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Foi igreja do convento franciscano capucho de Nossa Senhora da Conceição de Cantanhede [Província
de Santo António]. É, desde a última década do Século XIX, igreja da Misericórdia de Cantanhede.
Na capela-mor, no lado do Evangelho, o revestimento apresenta sinais de alterações posteriores nos
painéis mais próximos ao altar-mor, provavelmente, associadas à abertura da segunda porta de acesso à
sacristia, que cortou necessariamente os painéis da Apresentação da Virgem e dos Esponsais.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª da Conceição de Cantanhede
Perspetiva geral do interior da capela-mor
FA

2 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª da Conceição de Cantanhede
Silhar de azulejos aplicado no lado da Epístola: Anunciação e Visitação

Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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3 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª da Conceição de Cantanhede
Silhar de azulejos aplicado no lado da Epístola:
Apresentação do Menino no Templo e Adoração dos Pastores

Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

4 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª da Conceição de Cantanhede
Pormenor de ornato rocaille colocado no embasamento da moldura dos painéis

Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC9
COLÉGIO DE SANTO AGOSTINHO OU DA SAPIÊNCIA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Colégio de Santo Agostinho ou da Sapiência
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Almedina
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Universidade de Coimbra/ Santa Casa da Misericórdia de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _______
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
■ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Aula
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
□ NÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
■ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Profana: Paisagens/Costumes
Cenas de Caça e Pesca
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
Aula
NUMERO
TOTAL DE (8 painéis in situ de um conjunto
original de11)
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Os claustros do colégio (claustro principal e claustro imperfeito) apresentam

revestimentos azulejares de composições ornamentais de repetição linear,
importantes para o estudo desta categoria tipológica em Coimbra; observamse duas variantes da mesma tipologia, em exemplares que subsistem numa
quantidade significativa. Atribuídos à oficina de Agostinho de Paiva, as
albarradas do claustro principal e corredor [lado da Misericórdia] alternam
cestos e vasos floridos, respetivamente ladeados por leões e mochos
(composição igual ao revestimento de albarradas do claustro da Sé de Viseu),
ocupando uma vasta área e demonstrando alguma ingenuidade no desenho e
irreverência no que toca às formas selecionadas.
No claustro imperfeito (piso térreo) as albarradas são semelhantes às da
fórmula aplicada na galeria superior do claustro dos Gerais, nos Paços da
Universidade de Coimbra, consistindo num módulo de 9x6 azulejos onde está
representado um vaso com uma exuberante decoração floral, sendo ladeado
por aves que lembram papagaios. Este módulo aparece aqui sem intervalos.
No 1.º piso do claustro imperfeito um silhar reveste a meia altura as
paredes apresentando painéis com azulejo de tapete com padrão P-378, de
módulo 2x2, que apenas se conhece em azul e branco, o qual é de produção
local, estando colocado na diagonal.
Nas caixas de escadas de acesso ao 1.ºpiso, no claustro principal, um
silhar de azulejos de padrão de módulo 4x4, que é variante de P-486, já
tardio, de pintura a azul e branco, apresenta cercadura formada por dois
azulejos não identificada no Corpus da Azulejaria Portuguesa por Santos
Simões, que se aproxima às cercaduras com os padrões C-59 e C-104.
(SANTOS, 2007)
Na sacristia está aplicado no revestimento integral dos panos murários o
padrão P-378 (padrão de transição entre finais do Século XVII e inícios do
Século XVIII – a documentação ainda não esclareceu a datação deste padrão
e dos padrões seguintes), de módulo 2x2, que apenas se conhece em azul e
branco, formando tapete. É de produção local, estando colocado na diagonal
e tem cercadura pouco comum, em azul e branco, correspondente à
cercadura C-66 que condensa os padrões dos frisos F-14 e F-39,
identificados por Santos Simões (SANTOS, 2007).
Na sala de aula situada na ala Nascente do claustro principal, alguns painéis
do silhar polícromo de perfil retilíneo, apresentam cenas pastoris cujos
motivos representados, esquemas compositivos e aspetos formais mostram
afinidades com outros núcleos existentes em edifícios da cidade e região de
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Coimbra. Há ainda cenas de pesca e de caça, particularmente curiosas pelas
características estilísticas e formais do pintor de azulejos que imprime à cena
uma grande expressividade e espontaneidade, apesar do seu desenho
ingénuo e da fraca noção de perspetiva. A cena da caça ao urso acusa
notórias influências da gravura com o mesmo tema do Libro de la Monteria
(SANTOS, 2007; SANTOS, 2011b). Estes painéis têm a reserva figurativa
pintada a manganês, alguns em monocromia, outros em conjunção com
pintura a verde.
Silhar de albarradas do claustro principal: este silhar apresenta cercadura
de dois azulejos, a azul e branco, não identificada por Santos Simões, que se
aproxima às cercaduras com os padrões C-59 e C-104 (SANTOS, 2007).
Silhar de albarradas do claustro imperfeito: encontra-se enquadrar este
silhar de composição ornamental uma barra com padrão cujos ornatos azuis
desenham elementos vegetalistas sobre fundo branco, tratando-se de uma
variante do padrão B-48 identificado por Santos Simões (SANTOS, 2007).
Tapete do 1.º piso do claustro imperfeito: Envolve o tapete uma cercadura
C-66 pouco comum, em azul e branco, que condensa os padrões dos frisos
F-14 e F-39, identificados por Santos Simões. (SANTOS, 2007).
Silhar polícromo da aula na ala Nascente do claustro principal: sobre
rodapé de pintura com efeitos marmoreados a verde, amarelo e manganês,
com uma unidade de altura, os enquadramentos são polícromos e
apresentam molduras retilíneas, muito classicizantes, desenhadas a azul,
intercaladas por pilastras representadas em tromp l’oeil, de fuste decorado
com uma almofada preenchida a verde sobre a qual cai um festão de
elementos fitomórficos pintados a amarelo, rematadas por vasos floridos
pintados a azul com os elementos florais polícromos. Marcando a axialidade
dos painéis são colocadas duas pequenas cartelas, de reserva marmoreada a
amarelo e azul sobre fundo branco, emolduradas com ornatos concheados de
gosto rocaille.
As reservas centrais figurativas são como que fixadas nos cantos por ornatos
rocaille de concheados azuis desenvolvidos em redor de óvulos amarelos a
partir dos quais se desenvolve um friso de folhas de loureiro amarelo que
ocupa toda a linha do remate superior e cai lateralmente como um festão.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Albarradas claustro principal
EARP50 (albarradas claustro superior)
Albarradas claustro imperfeito
EAC4 (piso 1-Gerais)
EACMC14 (refeitório)
EACMC16 (portaria)
EACMC18 (Ala São Jacinto – átrio antiga biblioteca)
EACMC19 (fragmentos)
EACMC37 (claustro)
EACMC38 (evidencias arqueológicas)
EARP24 (fragmento)
ED11 (MNAz inv.517)
ED8 (jardim)
Albarradas desaparecida capela do dormitório
EACMC16 (dormitório, sala portaria)
EACMC10 (claustro)
ED2
ED8 (estufa)
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Padronagem P-486
EAC5
EARP2
EARP26
EACMC21 (capela-mor)
EACMC37
EARPV8
Guarnição: Barra B-48
EAC5
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
EARPV8
ED8
ED11 (MANZ in.517)
ED16
Aula
EAC4 (planta baixa do claustro dos Gerais)
EACMC23 (escadaria-patamares; portaria: cenas de costumes)

3. BIBLIOGRAFIA
VASCONCELOS, 1932.
VASCONCELOS, 1987: 257.
CORREIA & GONÇALVES, 1947:116-119.
FERREIRA, 1996.
CRAVEIRO, 2002.
BORGES, 2003.
SANTOS, 2007.
SANTOS, 2011b.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Também o refeitório do Colégio de Santo Agostinho teve um notável conjunto de azulejos aplicados nas
suas superfícies murárias. A toda a volta corria «um alto alizar de azulejos de tarjas, em azul e branco,
com inclusões de pequenos panos de tapete, acompanhadas no alto p cabecinhas aladas de crianças, em
relevo, únicos exemplares em Coimbra» (GONÇALVES e CORREIA, 1947: 117).
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ILUSTRAÇÕES

1 | Colégio de Santo Agostinho ou da Sapiência
Ala do claustro principal
FA

2 | Colégio de Santo Agostinho ou da Sapiência
Pormenor do silhar de azulejos de composição seriada aplicado no claustro principal
Finais do século XVII/ Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA

191

3 | Colégio de Santo Agostinho ou da Sapiência, aula
Painel de azulejos com cena de pesca
Último quartel do século XVIII, década de 1780?, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

4 | Colégio de Santo Agostinho ou da Sapiência, escadaria de ligação entre o claustro e o piso superior
Silhar de azulejos com composição de padronagem P-486 guarnecido por cercadura e variante C-104
Finais do século XVII/ Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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5 | Colégio de Santo Agostinho ou da Sapiência, claustro imperfeito
Silhar de azulejos com composição seriada e respetiva guarnição (barra B-48)
Finais do século XVII/ Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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6 | Colégio de Santo Agostinho ou da Sapiência, antiga capela do dormitório (destruída por incêndio).
Silhar de azulejos com composição seriada e respetiva barra de acantos.
1.º quartel do século XVIII, autor desconhecido.
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões.
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian.

João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC10
COLÉGIO DE SANTO ANTÓNIO DA PEDREIRA
1- EDIFÍCIO
Colégio
de
Santo
António da Pedreira
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Almedina
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Casa da Infância Dr. Elísio de Moura
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _________
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
■ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA Portaria
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□SIM
□ NÃO
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Agostinho de Paiva

_

António Vital Riffarto

_

Salvador de Sousa Carvalho

Pintor de azulejo

■ SIM
□ NÃO
■ SIM
□ NÃO
■ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
■ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Iconografia antoniana,
cristológica
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS

Profana: cenas de caça
6 (capela da portaria)
2 (capela-mor da igreja)
5 (nave)
3(sacristia)
11 (refeitório)

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Ingressando no edifício pela entrada da portaria, subidos os quatro
degraus e passada a porta com grades de ferro, entramos num
exíguo átrio de distribuição que nos indica, por meio de um painel de
azulejos setecentista, a existência de uma capela dedicada a Santo
António, situada à direita, que acolhe uma imagem de Nossa
Senhora da Piedade dos Aflitos, à qual se associa a concessão de
indulgências a quem a visitar e lhe rezar desde as vésperas até ao
pôr-do-sol no dia da Conceição: o painel de azulejos polícromos é de
cabeceira recortada e descansa num rodapé de azulejos de quatro
azulejos de altura que simula um supedâneo marmóreo colorido a
manganês e verde sobre fundo marmóreo a amarelo; com um
enquadramento arquitetónico fingido composto por embasamento
pilastras laterias e entablamento, pintado a azul com marmoreados a
amarelo e discretas inclusões de ornamentos concheados de gosto
rocaille, a reserva central é preenchida por malha reticulada em
diagonal com botões no centro, de pintura a manganês, sobre a qual
se coloca uma cartela, também de pintura a manganês, suspensa por
laço amarelo, e com assimétrica moldura rocaille de efeitos de
cartilagens que enquadra a seguinte legenda:
«O S.P. PIO [ ] CONCEDE INDULGENCIA
PLENARIA PERPETUA. ATODAS [A]S PES=
SOAS QUE. CONFESSANDO=SE E COMUNGANDO.
VIZITAREM A IMAGEM DE N. S.A DAPIEDADE DOS
AFLICTOS. QUE SEVENERA NESTA CAPELA DE S.
ANTONIO. DESDE AS VESPORAS. [TH]É PR DOSOL DO
DIA DACONCEIÇÃO DAS. ROGANDO ADEOS PELA UNI=
AO.DOS PRINCEPES CHRISTAOS EXTIRPAÇAO
DAS HERESIAS E EXALTAÇÃO DAS.TA
IGREJA CATHOLICA».
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O remate superior destes painéis é feito pela colocação de vasos
floridos no alinhamento das pilastras laterais e por coroamento em
jeito de frontão mistilíneo decorado com ornamentos rocaille no seu
perímetro e também com a inclusão de elementos florais,
apresentado a reserva uma pequena cartela rocaille colocada sobre
fundo marmoreado a azul e amarelo.
Na capela da portaria há quatro painéis figurativos de temática
antonina:
. Pregação de Santo António aos peixes em Rimini,
. A ilibação do pai de Santo António,
. Morte de Santo António
. Milagre Eucarístico da Mula
e dois painéis com representações simbólicas antoninas – a cruz e
o lírio.
A sua colocação nas paredes laterais em silhar está assente em
rodapé marmoreado a verde e roxo de manganés, apresentando os
painéis cabeceira recortada de pintura polícroma cuja composição
figurativa se inscreve em campos retangulares. Há uma direta
influência da gravura 7 da série alemã Vita Sanctii Antoni Paduani
(12 gravuras da autoria de Martin Engelbrecht sobre desenhos de
Thomas Scheffer) no Painel 4 da dita capela, que representa o
Milagre Eucarístico da Mula. As semelhanças são significativas,
principalmente, ao nível da organização da composição, a qual é
distendida de maneira a ser ajustada ao formato longitudinal do
painel retangular.
O vestíbulo da portaria tem silhar de azulejos, a azul e branco, de
composição ornamental de motivos seriados – vasos floridos 6x3
ladeados por aves – separados por azulejos brancos.
O claustro apresenta silhar de composição ornamental de repetição
linear, datadas para os inícios do século XVIII, importantes para o
estudo desta categoria tipológica em Coimbra.
Na igreja, dois painéis de azulejo revestem, até meia altura, os
alçados laterais da capela-mor cujas representações figurativas
remetem para a iconografia da Infância de Cristo, com dois temas
complementares da iconografia da Natividade:
a Adoração dos Pastores, na parede do lado do Evangelho, e
a Adoração dos Magos, na parede do lado da Epístola.
A nave, com cobertura abobadada, apresenta alçados laterais muito
simples, os quais não incluem capelas ou altares, ocupando o seu
lugar grandes painéis de azulejo setecentista. Assim, nas paredes
dos alçados laterais observa-se um silhar que inclui três painéis
figurativos incidentes na iconografia antoniana:
. Milagre da Eucarístico da Mula,
. Aparição da Virgem e do Menino a Santo António
. Santo António com o Menino nos braços
e outros, de menor dimensão e junto dos altares colaterais, de
temática eremítica.
O coro da igreja é bastante pronunciado, sendo sustentado por uma
abóbada de aresta de grandes dimensões que, consequentemente,
marca a zona do sub-coro, o qual se faz separar do restante espaço
por um largo arco abatido, integralmente revestido a azulejos onde
figuram meninos atlantes, conchas, festões, palmetas por entre
mísulas e outros elementos arquitetónicos fingidos.
O traço, o tipo de pintura, linguagem formal e soluções compositivas
destes azulejos tem grandes afinidades com os azulejos
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documentados para António Vital Riffarto.
O revestimento azulejar do sub-coro é constituído por painéis de
azulejos brancos (oito de altura) com uma cercadura não identificada
por Santos Simões cujo padrão, a azul e branco, apresenta uma flor
de quatro pétalas, ao centro, a partir da qual se desenvolvem quatro
pequenas hastes enroladas (trata-se de uma variante de C-121).
A sacristia localiza-se em duas divisões colocadas lateralmente e
atrás da capela-mor. O primeiro compartimento é um estreito
corredor, situado no lado da Epístola, com um desenvolvimento
paralelo ao arruamento, onde está um armário embutido e o lavabo,
apresentando-se revestido por um silhar de dez azulejos de altura
com três painéis de azulejo de figura avulsa e guarnição de azulejos,
a azul e branco, não identificada por Santos Simões, que se
aproxima às cercaduras com os padrões C-59 e C-104 (trata-se de
uma cercadura idêntica àquela que se verifica nos azulejos da
escadaria do Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros).
Nesses painéis concentram-se múltiplas figuras retiradas do mundo
da flora (em dominância sobre os restantes motivos), surgindo
também algumas aves e outros animais – um leão e um coelho –,
construções e figuras antropomórficas, entre as quais estão dois
«fumadores de cachimbo» e também bustos de carácter burlesco,
como um homem com véu e turbante e um «homem-gato». São
azulejos muito semelhantes ao núcleo próximo dos Gerais da
Universidade para a mesma tipologia, documentados para Agostinho
de Paiva.
Ainda na sacristia, na sala do arcaz, há três painéis com
representações da vida de Santo António:
. Milagre do Pé Decepado,
. Milagre Eucarístico da Mula
. Santo António em Oração
os quais se incluem pelas suas características nas primeiras décadas
de Setecentos. Pintados a azul e branco os painéis, assentes sobre
rodapé de azulejos de figura avulsa, estão delimitados por uma
cercadura decorada por enrolamentos de acantos desenhados a
branco sobre fundo azul, apresentando a parte figurativa um desenho
algo frustre, utilizando abusivamente as linhas de contorno, e com
um deficiente tratamento dos modelados e da perspetiva.
No refeitório o silhar de azulejos setecentistas está assente num
rodapé de azulejos modernos, de fabrico industrial, numa altura que
indicia a existência de bancos corridos a toda a volta da sala,
funcionando, então, o revestimento azulejar como espaldar daqueles
assentos. Os painéis aí integrados são de temática profana que se
pode interpretar como tendo uma especial relação com a
alimentação. A caça e a pesca são, na verdade, os temas em
enfoque nos painéis deste refeitório, os quais oferecem ao
espectador uma exposição visual, detalhada e pormenorizada,
acerca das técnicas da prática da caça. Para este conjunto em
concreto foi apurada a influência da gravura europeia em algumas
formas aí representadas: algumas das gravuras da autoria de
Philippe Galle da série Venationes ferarum, avium piscium [1578]
exerceram forte influência sobre as representações observadas em
certos painéis. O pintor de azulejos concebeu as composições
individualizando certas práticas e técnicas de caça que surgem
representadas, por exemplo, nas gravuras 56, 67, 72 e 75 das
Venationes transformando-as no seu tema principal, surgindo os
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enquadramentos paisagísticos, mais ou menos dilatados, adequados
à dimensão de cada painel.

DESCRIÇÃO DOS Capela da Portaria: A linguagem decorativa do enquadramento dos
ENQUADRAMENTOS/ painéis, pintada a azul, verde, amarelo e roxo de manganés, é
GUARNIÇÃO bastante contida sendo marcada a divisão entre os campos

figurativos por pilastras rematadas por vasos floridos. Sobre cada
painel [excetuando o Painel 3 colocado por baixo de um óculo oval
para iluminação do interior] estão colocados, em jeito de frontões,
espaldares recortados decorados com alguns elementos rocaille
combinados com motivos vegetalistas resultando uma aparência
próxima à estética típica do rococó final.
Vestíbulo da portaria: cercadura não identificada por Santos Simões
(variante de C-121) cujo padrão, a azul e branco, apresenta uma flor
de quatro pétalas ao centro, a partir da qual se desenvolvem quatro
pequenas hastes enroladas.
Claustro: como guarnição foi aplicada a cercadura C-104 composta
por padrão de motivos vegetalistas.
Igreja/capela-mor: os painéis apresentam enquadramentos
policromos, revelando-se o desenho dos elementos arquitetónicos
fingidos muito contidos nos pormenores decorativos que reportam já
para o estilo rococó na sua fase final, apresentando-se as reservas
centrais, com as cenas figurativas, pintadas a azul e branco.
Igreja/nave: A ornamentação dos enquadramentos do grande silhar
anula o impacto das reservas figurativas de formato oval, as quais
passam despercebidas por entre o aparato sugerido pela profusão de
elementos decorativos de vários géneros. A sugestão de arquiteturas
fingidas, ao criar encenações ilusionistas que surgem combinadas
com os vários elementos decorativos (como meninos atlantes,
querubins, anjos, volutas, panejamentos com borlas, festões, urnas
floridas, entre outros), faz deste núcleo um exemplo da aposição da
linguagem do barroco romano na azulejaria portuguesa. Nos painéis
que recebem as cenas da vida do taumaturgo português surgem, no
remate dos espaldares cerâmicos, anjos que seguram crucifixos
floridos.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Capela da Portaria
EARP25 (Ilibação do pai de Santo António; Milagre Eucarístico da Mula; emolduramentos)
EARPV6 (Ilibação do pai de Santo António)
Albarradas
EACMC9
EACMC16 (portaria, sala à direita)
ED2
Refeitório
EAC15
EACMC27 (coro alto)
EARP35 (registo superior)
EARP52
EARP53
EARPV7
ED7 (MNMC inv. 1720) -1772, Manuel da Costa Brioso atrib.
R5
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Igreja, nave
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4
Igreja, capela-mor
EACMC8 (Adoração dos Pastores)
EARP28 (capela lateral: emolduramentos)
EARP38 (batistério: emolduramentos)
EARP43 (Adoração dos Pastores)
Sacristia: Figura avulsa
EAC2
EAC3
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de service, jardim)
ED16
Guarnição: Variante C-104
EAC3 (variante C-104)
EACMC9 (variante C-104-claustro principal, escadaria acesso ao dormitório)
EACMC14 (variante C-104)
EACMC15 (variante C-104-escadaria de acesso ao dormitório e coro alto)
EACMC16 (variante C-104-portaria-sala à direita)
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EACMC19 (variante C-104)
EACMC8
EACMC3
EACMC6
EACMC17
EACMC22

3. BIBLIOGRAFIA
VASCONCELOS, 1932.
VASCONCELOS, 1987: 262.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 148-149.
RODRIGUES, 1982.
SANTOS, 2007.
SANTOS, 2010b.
SANTOS, 2011b.
SANTOS, 2011c.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Sul do morro da Universidade, num local cuja toponímia antiga coimbrã convencionou chamar de sítio
da Pedreira, à vista imediata de quem desce as escadas de Minerva ergue-se o edifício que foi o colégio
universitário dos frades franciscanos da Província de Santo António da Observância, hoje Casa da
Infância Dr. Elísio de Moura.
Para mais conteúdos sobre este edifício consultar os seguintes estudos: VASCONCELOS, 1932;
VASCONCELOS, 1938; RODRIGUES, 1982; SANTOS, 2007.

ILUSTRAÇÕES

1 | Colégio de Santo António da Pedreira
Revestimento azulejar da capela da portaria

Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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2 | Colégio de Santo António da Pedreira
Revestimento azulejar da capela da portaria: pormenor do painel com representação da
Ilibação do Pai de Santo António da Forca
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

3 | Colégio de Santo António da Pedreira, portaria
Painel azulejar com letreiro referente à concessão de indulgências sobre a capela da portaria
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

202

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

4 | Colégio de Santo António da Pedreira, vestíbulo.
Revestimento azulejar com composição seriada de vasos floridos e azulejos
brancos emoldurada por cercadura rara que é variante da C-121 identificada por
Santos Simões.
Inícios do século XVIII, autor desconhecido
FA

5 | Colégio de Santo António da Pedreira, claustro
Revestimento azulejar com composição seriada de vasos floridos e respectiva cercadura
Inícios do século XVIII, autor desconhecido
FA
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6 | Colégio de Santo António da Pedreira, refeitório
Revestimento azulejar com cenas venatórias
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

7 | Colégio de Santo António da Pedreira, refeitório
Painel de temática venatória
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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d Santo Antóónio da Pedre ira, igreja
8 | Colégio de
Perspetiiva geral sobree o interior daa nave
FA

9, 10 | Colégio de Santo
S
António da Pedreira, igreja
Revestimento azulejar do lado do Evanngelho, perspeetiva a partir do sub-coro e pormenor do
silhar com a representaçãão do Milagre Eucarístico daa Mula por Saanto António
2.º quartel do
d século XVIII, António Vitaal Riffarto atribb.
FA
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11 | Colégio de Santo António da Pedreira, igreja
Revestimento azulejar aplicado na capela-mor, lado do Evangelho
Adoração dos Pastores
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

12 | Colégio de Santo António da Pedreira, igreja
Revestimento azulejar aplicado na capela-mor, lado da Epístola
Adoração dos Magos
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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13, 14 | Colégio de Santo António da Pedreira, antessacristia
Perspetiva geral e pormenor do revestimento azulejar de figura avulsa
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA

15 | Colégio de Santo António da Pedreira, sacristia
Pormenor do silhar de azulejos com Milagre Eucarístico da Mula por Santo António
1.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC11
COLÉGIO DE SANTA RITA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Colégio de Santa Rita
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Almedina
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Universidade de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■SIM
□ NÃO
209

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Profana: cenas de caça.
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
2 (escadaria dormitório)
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na entrada principal do edifício – porta da antiga portaria do colégio

– há azulejos de padronagem pombalina, de pintura a azul e
manganês sobre fundo branco, com padrão que forma grade (a
manganês) com florões a azul, muito idêntico ao padrão que
encontramos no antigo edifício do Colégio das Artes.
Ingressando no edifício, no átrio da portaria, há um silhar de
azulejos, também pombalinos, de padrão diferente do descrito
anteriormente: com o módulo formado por apenas uma unidade de
repetição, de pintura a manganês, com uma flor de quatro pétalas
como motivo central, a partir da qual partem várias hastes que
desenham losangos, resultando pela sua multiplicação, um dinâmico
efeito de grade. Este silhar assenta em rodapé de um azulejo de
altura, com efeitos marmoreados a manganês sobre fundo branco.
As escadarias de acesso ao 1.º piso têm um silhar de azulejos
formado por vários painéis de composição ornamental, de pintura a
azul e branco. Os enquadramentos apresentam túrgidos efeitos de
concheados de gosto rocaille, assim como as reservas ornamentais
onde a pintura dos elementos decorativos é feita por um tom de azul
mais diluído sobre um fundo branco. Em certos painéis, há pequenas
reservas pintadas com efeitos de marmoreados a manganês,
nomeadamente, em áreas de rodapés (quando existem) e nos
extremos laterais dos painéis.
No lado norte do edifício no extremo de um dos corredores do
antigo dormitório outra escadaria apresenta silhar de azulejos, a
azul e branco, sobre rodapé marmoreado a manganês, com dois
painéis historiados de temática venatória: caça ao veado e caça ao
elefante. Os enquadramentos apresentam movimentados efeitos de
concheados lembrando cartilagens, bem ao gosto rocaille. As cenas
apresentam um desenho ingénuo, com problemas na representação
da perspetiva e anatomia das figuras e animais.
O conjunto é, portanto, da segunda metade de Setecentos,
apresentando vários aspetos técnico-artísticos com grandes
afinidades com núcleos azulejares documentados ou atribuídos às
oficinas de Coimbra.
DESCRIÇÃO DOS Tapetes pombalinos: A guarnição destes tapetes é composta por uma
ENQUADRAMENTOS/ cercadura de módulo composto por três azulejos onde o motivo de
GUARNIÇÃO repetição é um elemento concheado.

LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
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2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Composições ornamentais
EAC4 (vestíbulo átrio da Capela da Universidade)
EAC10 (oratório)

3. BIBLIOGRAFIA
VASCONCELOS, 1932.
VASCONCELOS, 1987: 280.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 127-128.
SIMÕES, 2010: 207.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Colégio dos Eremitas descalços de Santo Agostinho, fundado em 1755.
No volume do Inventário Artístico de Portugal dedicado à cidade de Coimbra são publicadas estampas de
painéis de azulejos que não conseguimos encontrar no edifício; parte corresponderia ao revestimento da
capela do dormitório, localizada no extremo Norte do grande corredor, revestida por sete painéis com a
representação de emblemática mariana (CORREIA & GONÇALVES, 1947: 128, estampas CLVI, CLVII).

ILUSTRAÇÕES

1 | Colégio de Santa Rita, portaria
Revestimento azulejar de composição de padronagem pombalina

3.º quartel do século XVIII
FA

2 | Colégio de Santa Rita, escadaria de acesso ao 1.º piso
Perspetiva sobre o 1.º lanço de escadas com o revestimento azulejar
FA
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3 | Colégio de Santa Rita, escadaria de acesso ao 1.º piso
Painel de azulejos com composição ornamental aplicado no primeiro patamar
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

4, 5 | Colégio de Santa Rita, escadaria do dormitório
Painel de azulejos com composição figurativa de temática venatória e pormenor da reserva figurativa
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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6 | Colégio de Santa Rita
Painel desaparecido
3.º quartel do século XVIII,
Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Estampa CLVI publicada no Inventário Artístico
de Portugal – Cidade de Coimbra.
Fonte: CORREIA & GONÇALVES, 1957.

7 | Colégio de Santa Rita, capela?
Painel desaparecido
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Estampa CLVI publicada no Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra.
Fonte: CORREIA & GONÇALVES, 1957.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC12
ANTIGO MOSTEIRO DE SÃO JORGE DE MILREUS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Castelo Viegas
LOCALIDADE Castelo Viegas
PROPRIEDADE Escola Superior Vasco da Gama
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ________
■ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
■ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
■ CAPELA DOMÉSTICA
■ REFEITÓRIO
■ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1757 (escadaria)
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autores desconhecidos
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Iconografia Mariana e
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
Cristológica, Emblemática
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS

Profana: Paisagens
6 (capela-mor)
2 (nave)
1 (coro alto)
1(sala do capítulo)

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na igreja do mosteiro, a capela-mor é revestida nas suas paredes

laterais por silhar de espaldar recortado, de pintura a azul e branco,
apresentando os vários painéis – num total de seis, quatro de
composição dilatada e dois estreitos – reservas figurativas que
representam paisagens, pontuadas por pássaros, surgindo numa
delas uma fonte, tipo Le Pautre, e ainda emblemática – cipreste e
açucena (emblemática mariana). Nos remates destes painéis há ainda
espaço para a inclusão de emblemática envolta em cartelas,
agostiniana – p.e. coração flamejante, alado e trespassado por flecha,
sobre livro – e cristológica – dados e cravos associadas à Paixão de
Cristo. Embora os enquadramentos das reservas figurativas se
apresentem com menor efeito cenográfico, em comparação com o
silhar da nave, alguns motivos decorativos são os mesmos e a mão é,
certamente, a mesma.
O corpo da nave é revestido por um alto silhar de azulejos formando
composição ornamental de espaldar recortado com uma cena
historiada na parede do lado da Epístola,
a Anunciação, e
na parede fundeira,
Jesus entre os Doutores.
Dominam, contudo, as composições ornamentais, as quais
apresentam profusa decoração constituída por grandes urnas com
palmas e festões, querubins, acantos, grinaldas, plumas, conchas, por
entre mísulas e volutas, sendo extremamente acentuado um fundo
pintado em tons azuis desenhando uma grelha alveolada.
No coro alto um painel de espaldar recortado, de grande altura e
também a azul e branco e da mesma mão dos painéis da nave,
preenche parte da parede fundeira até à altura do janelão. Este painel
repete na reserva historiada a representação da Anunciação, sendo o
seu enquadramento extremamente cenográfico.
Na sacristia subsiste o emolduramento em azulejo que envolveria o
antigo arcaz. De pintura azul sobre fundo branco são representações
arquitetónicas fingidas, estípites de decoração vegetalista sobre
efeitos marmoreados e um entablamento que acolhe pequenas
cartelas com legendas latinas rematadas por palmetas, que indiciam
uma correspondência original com altares de devoções particulares.
No espaço correspondente à antiga Sala do Capítulo o silhar de
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azulejos, com pintura a azul sobre fundo branco, apresenta
composições ornamentais de motivos geométricos, constituindo
elemento central uma «ponta de diamante», simulando o espaldar do
banco de pedra que corria nas paredes laterais e contígua à entrada,
atualmente desmantelado, observando-se o revestimento abaixo da
linha do banco que repete o mesmo motivo central do espaldar de
azulejos. Na parede testeira deste espaço existiam dois painéis
polícromos de quinze unidades de altura e enquadramento rocaille
com representações emblemáticas. Atualmente, o painel com a
representação de uma nau descrito por Santos Simões foi removido
em data desconhecida e para local desconhecido (o autor registou a
legenda «DEI ONJE PORTANS PANEM SUUM PROV 31.14».
A escadaria de acesso ao dormitório e coro alto apresenta-se
revestida por silhar de azulejos, de perfil retilíneo e pintura a azul
sobre fundo branco, o qual apresenta inscrita a data de 1756. As
composições são ornamentais com aves delicadamente pintadas a
azul sobre fundo branco, as quais se apresentam voando em
diferentes direções com galhos floridos e serpentes no bico, surgindo
também insetos.
O corredor do antigo dormitório apresenta revestimento azulejar
composto por silhar de azulejos de oito unidades de altura, de pintura
a azul sobre fundo branco onde se representam várias cenas de
temática paisagística, as quais incluem cenas de costume – p.e. uma
tourada – e também cenas bíblicas – Caim matando Abel e uma cena
da Parábola do filho pródigo. Algumas cenas assumem a influência de
motivos da chinoiserie, nomeadamente na representação de
arquiteturas, indumentária de algumas figuras e desenho de algumas
aves e flora. Há ainda que referir que pelo menos dois painéis incluem
algumas notas a manganês, nomeadamente o painel que inclui a
legenda em latim «AUT DEO AUT MUNDO». O desenho e a pintura
destes painéis são inferiores aos do restante edifício.
Na capela do dormitório um silhar constituído por sequência de
painéis de espaldar recortado apresenta as seguintes cenas
religiosas:
. Anunciação,
. Visitação,
. Adoração dos Pastores,
. Aparição do Anjo aos Pastores
. Adoração dos Magos,
. Circuncisão,
. Fuga para o Egipto/Queda dos ídolos de Heliopolis
. Massacre dos Inocentes,
. Arca da Aliança,
. Última Ceia,
. Cristofania: Aparição a São Tiago Menor
. A Arca da Aliança transportada para o Templo.
. Os Filisteus devolvem a arca aos Israelitas/Transporte da Arca da
Aliança/Trono escatológico do Apocalipse ou Etimasia
. Bodas de Canãa
. David devolve a Jerusalém a Arca da Aliança
. Milagre da multiplicação dos peixes e dos pães
o embasamento do silhar – de cerca de quatro azulejos de altura e
composto por volumétricas formas arquitetónicas fingidas – abre
reservas figurativas nos trechos recuados entre os vários painéis,
enquadradas por cartelas, que acolhem vários emblemas marianos:
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Palma, Poço, Estrela, Lua, Oliveira, Palmeira, e Torre.
No antigo refeitório um silhar de azulejos ocupa o lugar do espaldar
do banco corrido que corre a toda a volta, sendo esse composto por
painéis, na sua maioria de composição ornamental, com pintura a azul
e branco, tendo como motivos ornamentais festões e outros
elementos vegetalistas e, pontualmente, alguns pássaros, pintados a
azul sobre fundo branco; na zona central dos entablamentos fingidos
surgem cartelas com símbolos religiosos, parte delas associadas à
Paixão de Cristo:
. cravos,
. escada,
. mão de Deus
. bolsa dos dinheiros de Judas,
. coração agostiniano,
. coroa de espinhos,
. chagas de Cristo,
. dados,
. martelo,
. cana verde,
. filactera com «INRI».
Na parede contígua ao púlpito estaria o assento abacial, lugar
indicado no revestimento azulejar pela colocação de uma cartela com
representação de um anjo apresentando a mitra abacial; ao lado, em
painel colocado no alinhamento do janelão de iluminação, um painel
de formato retangular apresenta uma cartela de desenho sinuoso e
assimétrico com concheados que anunciam o do Rococó, mas ainda
com alguns elementos do estilo Regência, que contem a
representação de um anjo segurando o báculo abacial.
DESCRIÇÃO DOS Igreja/capela-mor: sobre rodapé de um azulejo esponjado, os
ENQUADRAMENTOS/ emolduramentos dos painéis apresentam um embasamento
GUARNIÇÃO preenchido por pintura de efeitos marmoreados, simulando uma
retração côncava na sua zona central apoiada em pequenas mísulas
com decoração vegetalista de acantos, e grinaldas de flores,
acolhendo ao centro uma concha envolta em acantos e superiormente
um querubim sobre pequeno frontão interrompido com uma palmeta
como remate; lateralmente são colocados plintos misulados que
suportam delgadas pilastras com consolas na base do fuste onde se
sentam meninos que seguram ramos de flores (flor de morangueiro)
voltados para o interior do painel; ao nível do capitel das pilastras, nos
painéis de transição, mais estreitos, com a representação de
emblemas, são colocados querubins que olham na direção inferior; o
remate dos painéis é de desenvolvimento alteado, desenhando
frontão mistilíneo sobre o qual se sentam anjos de ramos de flores
numa das mãos, sendo aberta uma pequena reserva em cartela com
o símbolo agostiniano, completando-se a decoração com grinaldas de
flores, acantos, efeitos marmoreados, colocando-se no remate
superior um querubim ladeado por conchas e com um leque de
plumas como fundo. O coroamento dos painéis estreitos desenha
entablamento retilíneo sobre o qual vai descansar, apoiada em
pequenas consolas decoradas com conchas superiormente, uma
cartela envolvida por acantos e rematada por coroa que acolhe os
símbolos cristológicos da Paixão de Cristo.
Igreja/nave: os painéis figurativos recebem um emolduramento
arquitetónico fingido composto por embasamento, pilastras laterais e
grande frontão mistilíneo como coroamento, enquadrando sanefa com
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cortina. A decoração abusa dos efeitos marmoreados e inclui festões,
acantos, leques de plumas, querubins, anjos segurando ramos
floridos, anjos sentados apontando, meninos tocando trombetas
sentados em fénices.
Igreja/coro alto: de profusa gramática decorativa este painel inclui
festões, meninos e anjos com ramos de flores, querubins, palmetas,
por entre mísulas, volutas e outros elementos arquitetónicos em tromp
l’oeil, apresentando o remate do painel o fingimento de um dossel de
pano brocado saído de sanefa com borlas, sendo este ladeado pelos
santos São Marçalo e Santa Gertrudes.
Sala do Capítulo: os painéis de espaldar recortado das paredes
laterais e contígua à entrada, são separados por pilastras de fuste liso,
rematadas por urnas chamejantes, apresentando um entablamento
contínuo que assimila também a pilastra, simulando um movimentado
jogo de planos de avanços e recuos.
O enquadramento do painel polícromo que subsiste na parede
testeira, com um emblema associado às chagas de cristo, já mutilado
superiormente do lado esquerdo, descansa sobre rodapé marmoreado
de pintura a azul, amarelo e manganês, e desenha uma assimétrica
cartela com múltiplos efeitos concheados, conjugados com elementos
florais, cordas, chicotes, silícios, espinhos, crânios, numa pintura a
azul, amarelo e manganês.
Escadaria: os painéis apresentam um emolduramento constituído por
composição de elementos arquitetónicos entre os quais um
embasamento retilíneo simples e desprovido de decoração,
funcionando como rodapé, pilastras de fuste abaulado na parte inferior
que recebem decoração de acantos e palmeta a envolver reservas de
capitonê, terminando num capitel muito delgado, e um entablamento
retilíneo desprovido de decoração; como moldura da reserva central
desenham-se cartelas assimétricas com abundantes efeitos
concheados de feição rocaille.
Corredor do Dormitório: Os emolduramentos apresentam uma
estrutura arquitetura fingida de pintura de efeitos marmoreados de
perfil retilíneo ao nível do embasamento, sobre o qual descansam
pilastras de decoração complexa cujo fuste inclui em redor de um
medalhão oval de reserva lisa, elementos vegetalistas, e
superiormente uma mísula formando voluta que sustenta um
entablamento interrompido sobre o qual descansa uma urna
chamejante; o remate superior desta moldura tem perfil recortado no
seu interior como resultado do efeito ondulante da justaposição de
vários ornatos entre os quais aletas, elementos florais e fragmentos de
elementos arquitetónicos representados em escorço e que os faz
projetar na direção do espectador; esta composição é simétrica e
envolve uma cartela colocada sobre o eixo axial do emolduramento
que em determinados painéis acolhe vários símbolos entre os quais a
cruz, a estrela, a palma e a escada.
Capela do dormitório: A decoração dos emolduramentos das reservas
figurativas do silhar inclui palmetas (estilo Regência), profusa
decoração vegetalista e de formas contracurvadas em «C», anjos
sustendo palmas (a ladear as composições mais dilatadas na vertical)
e também alguns elementos concheados, entre outros motivos, sendo
que todos estão apostos sobre um fundo marmoreado pintado a azul
sobre branco.
Refeitório: as reservas ornamentais são enquadradas por moldura
retilínea formada por elementos arquitetónicos fingidos entre os quais
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um embasamento simples, estípites colocadas lateralmente e um
entablamento com friso de elementos vegetalistas no qual se coloca
no eixo axial uma cartela que vai recebendo nos vários painéis
símbolos cristológicos. (emolduramento de composição muito
semelhante ao emolduramento do revestimento da sacristia).
LEGENDA/ Igreja:
INSCRIÇÃO Anunciação (nave): [no livro aberto] «RORATE/CAELI DE SVPER,
/ETNUVES – PIVANT/ZUVSTVM /Isaia/cap.45.»
Anunciação (coro alto): «RORATE/CAELI/ DE SV=/PER /ET –
NU/BES/ PIVANT/ZUVSTVM /Isaia/cap.45.»
Sacristia:
«ALTARE FAMILIAE/SACR.»
«ALTARE S.P.N./AVGVST.»
Sala do Capítulo: «SIMPLI POENA CUM DOMINO AFLICTUS»
Corredor do Dormitório:
«AUT DEO ATU MUNDO»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Escadaria de acesso ao dormitório (1756)
EARP6 (capela-mor) – 1763
Sala do capítulo (painéis com emblemática)
EACMC13 (sacristia)
Igreja (capela-mor e nave), Sacristia, Refeitório
EACMC26 – 1749
ED11 (projeto Devolver ao Olhar – painéis ciclo Apocalipse)
Capela do Dormitório
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMCinv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 50-51.
SIMÕES, 2010: 215-217.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Foi casa masculina da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho.
Segundo Santos Simões muitos azulejos foram removidos e recolhidos no Museu Nacional Machado de
Castro (SIMÕES, 2010: 215)
Na escadaria de acesso ao dormitório há sinais de intervenção de conservação e restauro com a
substituição de algumas unidades.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, igreja
Perspetiva geral do interior
FA

2 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, igreja
Silhar de azulejos aplicado na capela-mor: paisagem e emblemática religiosa
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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3 | Antigo Mossteiro de São Jorge de Milreeus, igreja
Silhar de azulejos
a
aplicaado na nave (pparede fundeiira): Jesus enttre os Doutorees
2.º quartel do século XV
VIII, autor descconhecido
FA

4 | Antigo Mossteiro de São Jorge de Milreeus, igreja
Painel de azulejos
a
aplicado no coro aalto com a representação daa Anunciação,, São Marçal
(o) e St.ª Gertrudes.
G
2.º quartel do século XV
VIII, autor descconhecido
FA
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5 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, antiga sala do capítulo
Perspetiva geral do interior sobre o silhar de azulejos
FA

6 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, antiga sala do capítulo
Pormenor do silhar de azulejos aplicado como espaldar dos bancos corridos
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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7 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, antiga sala do capítulo
Painel de azulejos de pintura polícroma com emblema cristológico
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

8 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, escadaria de acesso ao dormitório e coro alto
Painel de azulejos de composição ornamental (datado)
1756, autor desconhecido
FA
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9 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, corredor do dormitório
Painel de azulejos com paisagem chinoiserie
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

10 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, corredor do dormitório
Painel de azulejos com paisagem com apontamentos de pintura a manganês
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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11 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, capela do dormitório
Perspetiva geral
FA

12 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus,
capela do dormitório
Painel de azulejos com a Visitação
2.º quartel do século XVIII,
autor desconhecido
FA
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13 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, refeitório
Perspetiva geral
FA

14 | Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, refeitório
Painel integrado no silhar de azulejos com composição ornamental e emblemática cristológica
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC13
CAPELA DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DE COIMBRA/
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA PONTE
1.
EDIFÍCIO
Capela
da
Ordem
Terceira de São Francisco de Coimbra / Capela de
NOME DO EDIFÍCIO
Nossa Senhora da Conceição da Ponte

DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santa Clara
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _________
□PRIVADA
□OUTRA _________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA____________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Iconografia Franciscana:
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
Práticas assistenciais de São
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO TOTAL
DE PAINÉIS

Francisco no âmbito da sua
conversão
4

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 129x129mm
ESTADO DE □ MAU
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Silhar de azulejos de pintura polícroma, formado por painéis figurativos e

painéis de composição ornamental que reveste as paredes da sacristia
respeitando os ritmos da abertura de vãos arquitetónicos.
Inseridas em cartelas colocadas no centro das reservas dos painéis as
cenas figurativas representadas são de pintura a azul sobre fundo branco
e dedicam-se à apologia da prática assistencial e caritativa dos irmãos
terceiros franciscanos pela inclusão de várias cenas da vida de São
Francisco no contexto da sua conversão acompanhadas por legendas
latinas, a maioria em filacteras:
Painel 1. São Francisco auxiliando um leproso.
Painel 2. São Francisco entre os pobres.
Painel 3. Clérigo aceitando dádiva de São Francisco.
Painel 4. São Francisco entrega as suas vestes a um pobre.
Envolve estas cartelas centrais uma composição ornamental de efeito
simétrico que inclui concheados de gosto rocaille e com efeitos em asa de
morcego, flores, folhagem, e aves, estes últimos elementos de pintura
polícroma a verde e amarelo.
O desenho tem problemas nas descrições anatómicas, tratamento da
perspetiva e noção de escala.
A pintura das reservas figurativas é pouco segura e até mesmo primária,
muito deficitária na exploração dos efeitos de aguadas e tratamento dos
modelados. No tratamento dos elementos ornamentais e emolduramentos
dos painéis a pintura melhora, bem como o desenho; faz-se o recurso a
aguadas e sobre estas aplicam-se pincelas cruzadas no tratamento dos
modelados e efeitos de claro-escuro dos concheados. Nos apontamentos
polícromos a pintura revela problemas de transparência na aplicação dos
pigmentos verde e amarelo, resultando num aspeto baço e opaco.
Como acabamento técnico dos emolduramentos faz-se recurso à
aplicação de esgrafito/raspados em alguns pormenores que requerem
maior atenção na noção de volumetria.
Os
emolduramentos dos painéis, de pintura a azul, descansam em
DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/ supedâneos arquitetónicos fingidos de pintura polícroma a manganês,
GUARNIÇÃO azul e amarelo: de pintura de efeitos marmoreados a manganês, simulase uma retração central que acolhe um medalhão circular suspenso por
laço, preenchido com efeitos tipo capitonê e com um ornato concheado
rocaille pintado a amarelo; nesta estrutura, dividida em três secções, a
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central mais larga e as laterais mais estreitas, desenham-se almofadas
preenchidas com listas verticais de pintura a azul, sobre as quais se
colocam mais ornatos rocaille a amarelo.
Os emolduramentos desenham grandes cartelas cuja composição
consiste numa sequência de motivos concheados rocaille, de disposição
simétrica, pontuada por elementos de flores e frutos, recebendo como
remates superiores laterais urnas com carrancas, e centralmente
desenvolvendo um espaldar que termina uma cabeça de menino com
panejamento com borlas em redor da base do rosto, e tiara com palmeta
na cabeça, colocando-se entre dois feixes de folhagem esguia.
LEGENDA/ Painel 1. São Francisco auxiliando leproso: «FRANCISCVS.LEPROSI
INSCRIÇÃO MANVM OSCVLATVR.»
Painel 2. São Francisco entre os pobres: «FRANCISCVS CELI
PEREVSVS GAVDIIS INTERMENDI COS. PLVRIMV LACATVR.»
Painel 3. Clérigo aceitando dádiva de São Francisco: «FRANCISCVS.
SACERDOTI AFFERT AD ECELEICAM. INSTAVRAIDAM MASMAS
PECINTAS.»
Painel 4. São Francisco entrega as suas vestes a um Pobre:
«FRANC/ISCVS. ET/PAVPER.VESTEM. COMMVT/ANT INTER SE»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC12 – sala do capítulo painel rocaille.

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947:191-192.
SIMÕES, 2010: 204.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Capela da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência de Coimbra.

ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de N.ª Sr.ª da Conceição da Ponte, sacristia
Dois painéis do revestimento azulejar
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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2 | Capela de Nossa Senhora da Conceição da Ponte, sacristia
Painel com a representação de Clérigo aceitando dádiva de São Francisco
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC14

CONVENTO DE SANTA CLARA-A-NOVA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Convento de Santa Clara-a-Nova
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santa Clara
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA ________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
■ IGREJA | CORO
□IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
■ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□OUTRA ________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
■ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
No
coro alto da igreja do convento, a parede que divide este espaço da
DESCRIÇÃO GERAL

nave da igreja, apresenta revestimento azulejar preenchendo as
superfícies laterais do altar do Santíssimo, área superior e lateral aos
altares de Nossa Senhora da Conceição e do Calvário, respetivamente
do lado da Epístola e do lado do Evangelho.
Encontram-se unidades de várias épocas (azulejos hispano-árabes,
unidades de padrões seiscentistas polícromos, azulejos de figura avulsa,
entre os quais alguns exemplares holandeses (5), formando um alto
silhar resultante da aglomeração dessas peças, algumas delas
reaproveitamentos de painéis deslocalizados.
Interessam-nos particularmente os azulejos de figura avulsa de inícios do
século XVIII colocados lateralmente à base do retábulo do Calvário e
acima do seu remate superior; junto ao embasamento do retábulo
encontram-se algumas unidades com motivos de flores aplicadas
juntamente com exemplares holandeses e com fragmentos de
cercaduras – variante de C-104; o remate do altar é envolto por azulejos
de figura avulsa, de pintura a azul e branco, sem motivos de canto,
formando painel delimitado por cercadura de azulejos de motivos
vegetalistas que é uma variante da cercadura C-104, surgindo na zona
central dois anjos esvoaçantes representados a três quartos ladeando
uma cartela com a sigla «IHS» (envolta com motivos de acanto e outros
motivos fitomórficos), o da esquerda segurando a coroa de espinhos e a
cana verde, e o da direita os cravos e o martelo. Do conjunto de motivos
representados como figura avulsa, predominam as flores, e
pontualmente surge um querubim (canto superior direito), o braço da
justiça (alado segurando um espada) e uma ave.
Junto ao retábulo de Nossa Senhora da Conceição o revestimento
azulejar envolve o seu remate superior, sendo o mesmo formado pela
aglomeração de unidades de várias tipologias: fragmentos de padrão P603a, unidades do padrão B-48, elementos de albarradas, figura avulsa
sem motivos de canto, e figura avulsa com cantos formando estrela de
oito pontas; a composição é envolta por cercadura de motivos
vegetalistas de pintura a azul e branco, e os motivos de figura avulsa
apresentam no primeiro terço superior um conjunto de três fiadas
completas com motivos secundários de estrelas de oito pontas,
predominando as representações florais como motivos principais e ainda
o ornato em losango envolto por linha recortada, surgindo à direita um
animal quadrupede mordendo uma flor; abaixo, as três fiadas iniciam-se
com o mesmo tipo de azulejo de figura avulsa, para depois a restante
área ser ocupada por figura avulsa simples sem ornatos nos cantos,
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surgindo, uma vez mais, as flores em predominância, aves, um
querubim, uma taça de frutos, um busto antropomórfico masculino
mordendo uma flor, representações de construções arquitetónicas com
arvoredo de folhagem pintada com efeitos de esponjado; a restante
composição é preenchida pela aglomeração de elementos do padrão P603a, B-48 e outro, elementos de albarrada, e mais onze elementos de
figura avulsa sem ornatos de canto.
No refeitório e sala do lavabo está reportada a existência de azulejos
de albarradas – jarras floridas ladeadas por papagaios (iguais às do
claustro dos Gerais na Universidade, colégios do Carmo e de Santo
Agostinho: EAC4, EACMC9, EACMC19), de módulo 6x9, pintadas a azul
e branco, formando silhar, com emolduramentos em barra de motivos
vegetalistas também de pintura a azul e branco.
Há também referências à existência de azulejaria de figura avulsa num
torreão, na área corporal do convento (privadas?): azulejos de figura
avulsa, pintados a azul sobre fundo branco, sem ornatos de canto,
formando painel delimitado por cercadura de elementos vegetalistas de
pintura a azul e branco, identificada por Santos Simões como C-88
(SIMÕES, 1997: I,156), e outros dispostos aglomerados sem guarnição,
representando flores, bustos antropomórficos, aves e outros aninais,
arquiteturas (semelhantes ao núcleo com exemplares da mesma
tipologia da Igreja de Santo António dos Olivais, átrio, EACMC22).
A guarnição dos revestimentos situados no coro alto – parte superior do
pano murário que separa o coro-alto da nave – é feita por uma cercadura
de pintura a azul e branco, de motivos fitomórficos, que é uma variante
da cercadura C-104.
No lavabo e refeitório os emolduramentos dos painéis apresentam barra
de motivos fitomórficos de pintura a azul e branco que constituem uma
variante da barra B-56, identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997:
I, 184).
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Figura avulsa, inícios século XVIII
EAC2
EAC3
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de serviço, jardim)
ED16
Guarnição, cercadura variante C-104
EAC3 (variante C-104)
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EACMC9 (variante C-104-claustro principal, escadaria acesso ao dormitório)
EACMC10 (sacristia-variante C-104)
EACMC15 (variante C-104-escadaria de acesso ao dormitório e coro alto)
EACMC16 (variante C-104-portaria-sala à direita)
EACMC19 (variante C-104)
Padrão 603a
EAC6
EACMC16
EACMC21
EACMC22
EARP8
EARP22
EARP23
EARP26
EARP37
EARPV5
Guarnição, barra B-48
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
EARPV8
ED8
ED11 (MNAz in.517)
ED16
Albarradas – refeitório
EAC4 (piso 1 -Gerais)
EACMC9 (claustro imperfeito)
EACMC16 (portaria)
EACMC18 (Ala São Jacinto – átrio antiga biblioteca)
EACMC19 (fragmentos)
EACMC37 (claustro)
EACMC38 (evidencias arqueológicas)
EARP24 (fragmento)
EARP26
ED11 (MNAz inv.517)
ED8 (jardim)
Guarnição, barra B-56
EACMC17 (claustro)
Figura avulsa, 1.ºquartel século XVIII
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP13
EARP24
EARP36
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Guarnição, cercadura C-88:
EAC19
EACMC22
EACMC25
EACMC31
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP5

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 75-85.
SILVA, 2000.
SILVA, 2003:36-37.
BORGES, 2003b:68.
SIMÕES, 2010: 206.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Em 1692 trabalhava-se a construção do coro sob a orientação de Mateus do Couto (SILVA, 2003,36).
Datam de 1696 as obras de restauro das paredes do refeitório que tinha ruído, por erros na construção
(SILVA, 2003,37).
Dos inícios do século XVIII data o retábulo que alberga atualmente uma imagem de São Paulo, que
deveria ser originalmente dedicado a Nossa Senhora da Conceição (BORGES, 2003b:68).
O altar do Calvário tem no embasamento uma inscrição que informa do dourador, data e patrocinador do
mesmo: «ESTA OBRA FEZ MATEUS NUNES DE OLIVEIRA PINTOR DA CIDADE DO PORTO» - «ESTA
OBRA MANDOU FAZER DONA ANTÓNIA DE MENDONÇA ANO 1707»
Para o conhecimento da história da construção deste convento na Época Moderna veja-se o trabalho
académico de Luísa Silva intitulado A Construção do Novo Mosteiro de Santa Clara de Coimbra: 1647 –
1769.
Não nos foi possível visitar o refeitório, sala do lavabo e torreão do dormitório (área consignada ao
Exército Português) no tempo útil da realização do trabalho de campo.

ILUSTRAÇÕES

1 | Convento de Santa Clara-a-Nova, coro alto
Perspetiva geral sobre a parede da grade
FA
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2|C
Convento de Santa
S
Clara-aa-Nova. Coro aalto, lado do Evangelho.
E
Revestimentoo azulejar apliccado acima doo altar do Calvvário
Inícios do sécculo XVIII, Agoostinho de Pa iva atrib.
FA

3 | Convento de Saanta Clara-a-N
Nova. Coro altto, lado do Evvangelho.
P
Pormenor do reevestimento azulejar
a
aplicaado acima do altar
a do Calvário
Innícios do sécuulo XVIII, Agosstinho de Paivva atrib.
FFA
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4 | Convento de Santa Clara-a-Nova. Coro alto, lado do Evangelho.
Revestimento azulejar aplicado acima do altar de Nossa Senhora da Conceição
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA

5 | Convento de Santa Clara-a-Nova. Coro alto, lado do Evangelho.
Revestimento azulejar aplicado acima do altar de Nossa Senhora da Conceição, pormenor
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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6 | Convento de Santa Clara-a-Nova. Refeitório.
Painel de azulejos de composição seriada com vasos floridos ladeados por aves
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
Foto SIPA/IHRU

7 | Convento de Santa Clara-a-Nova, área corporal (privadas?)
Painel de azulejos de figura avulsa
1.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto SIPA/IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC15
MOSTEIRO DE SANTA CRUZ DE COIMBRA
1. EDIFÍCIO
Mosteiro
de
Santa
Cruz de Coimbra
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santa Cruz
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Município de Coimbra / Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _________
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2 DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
□ NÃO
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Salvador de Sousa Carvalho

_

■ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Cristológica
Adoração dos Pastores
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

Fuga para o Egipto
Emblemática mariana: Cipreste/
Lírio
Claustro/ Capela na ala Sul (2)
Claustro/ Capela na ala Poente (2)

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm (figura avulsa); 128x128mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Os revestimentos azulejares de fabrico coimbrão situam-se em várias

dependências deste antigo complexo monástico-conventual, a saber:
capela da ala Sul e capela na ala Poente no claustro, escadaria de acesso
ao primeiro andar do claustro e corredores de acesso à galeria superior do
claustro e acesso ao coro alto.
Claustro/ Capela na ala Sul: nas superfícies murárias laterais desta capela
foi colocado um silhar retilíneo de 18 unidades de altura, com um
desenvolvimento coadunado com as aberturas das portas laterais,
integrando dois painéis de azulejo de temática religiosa figurando a
Adoração dos Pastores (à esquerda) e Fuga para o Egipto (à direita); a
pintura do silhar é a azul sobre fundo branco, descansando num rodapé de
cinco unidades de altura, de pintura polícroma a manganês, amarelo e
verde, simulando supedâneo arquitetónico com pintura de efeitos
marmoreados.
Claustro/ Capela na ala Poente: silhar de azulejos de 11 unidades de
altura máxima, integra dois painéis de espaldar recortado e pintura
polícroma a manganês, amarelo, verde e azul, com molduras de
decoração rocaille, onde se fazem representar dois emblemas marianos –
o cipreste e o lírio – acompanhados de legendas; estreitos painéis
ornamentais completam o conjunto, ladeando as portas.
Os conjuntos azulejares das capelas referidas, localizadas no claustro do
Silêncio, têm semelhanças formais com os trabalhos dos Sousa Carvalho
(Salvador ou Dionísio?)
A escadaria que liga a ala poente ao piso superior e contíguos corredores
de acesso à galeria superior do claustro e coro alto apresentam silhar de
azulejos de figura avulsa de pintura a azul sobre fundo branco, com oito
unidades de altura máxima, sobre rodapé de azulejos de pintura a azul e
manganês de padrão (escadaria) de motivos de losangos imbricados,
identificado por Santos Simões como padrão P-9 (SIMÕES, 1997: I, 28) e
também sobre rodapé de meios azulejos brancos. O silhar é emoldurado
por cercadura de motivos vegetalistas, tudo em pintura a azul sobre fundo
branco. Os motivos são muito variados: apesar do predomínio das flores,
há também representações de aves e outros animais (coelhos, leões,
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cavalos), representações de arquiteturas, representações antropomórficas
(bustos masculinos e femininos, cenas de costume (frades), figuras
hermafroditas), representações fantásticas, embarcações, objetos (gomil)
e querubins.
A guarnição do silhar de azulejos da capela da ala Sul simula uma
composição arquitetónica de efeitos perspéticos constituído por pilastras
salientes, de fuste bipartido, que enquadram os vãos laterais das portas, e
descansam em plintos de perfil regular, colocando-se na face voltada para
o espectador um ornamento rocaille assimétrico; estas pilastras vão
repetir-se nos ângulos formados pelo encontro das paredes laterais com a
parede fundeira onde está o retábulo da capela. Superiormente é
desenhada um entablamento contínuo que respeita os ressaltos criados
pela colocação das pilastras fingidas, o qual vai receber um ornato de
concheados concêntricos, o qual vai ter correspondência com o ornato
semelhante (embora de maiores dimensões), colocado no embasamento
no alinhamento do eixo axial das reservas figurativas.
Os emolduramentos dos painéis azulejares da capela da ala Poente do
claustro simulam uma composição arquitetónica com a representação de
um embasamento, duas pilastras salientes laterais e um espaldar
recortado, rematado por segmento de frontão de movimento ondulante
suportando motivos florais como coroamento do painel. Na base, no
espaço gerado pela simulação da retração do painel, é colocada uma
cartela assimétrica de moldura concheada com a legenda latina; as
pilastras laterais são de perfil ondulante, e fuste com reservas de listas
horizontais, apresentando na base ornato rocaille assimétrico com
apontamentos vegetalistas pintados a verde, e no capitel outro ornato do
mesmo tipo decorativo que cujo desenvolvimento do concheado se
adequa à curvatura simulada pela sugestão perspética; o espaldar é
decorado novamente com motivos concheados e vegetalistas, abrindo
pequena reserva central preenchida por pintura a azul de ténues efeitos
marmoreados.
Os silhares de figura avulsa apresentam cercadura de motivos
vegetalistas, em pintura a azul sobre fundo branco, que é variante do
padrão C-104, identificado por Santos Simões (SIMÕES, 1997: 158).
Claustro/ Capela na ala Poente
Cipreste: «Quasi cipressus/ in monte sion/ Ecclesiost.24/v.17»
Lírio: «Sicut lilium inter/ spinas, sie amica mea/ interfilias. cant. /2.ºv.2.º

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa - escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto
EAC3
EAC2
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
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ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de service, jardim)
ED16
Padrão P-9
EARP50
Figuração mariana
EACMC8 (Fuga para o Egipto)
EARP11 (Fuga para o Egipto)
Emolduramentos
EACMC5
EACMC8
EARP11
EARP27
EARP28
Emblemática mariana – Lírio, Cipreste
EACMC5
EACMC20
EARP27
EARP28 (capela lateral)
ED8
Emolduramentos
EACMC18 (Cap.N.Sra.Piedade)
EACMC23 (portaria)
ED4

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 40-55.
SIMÕES, 2010: 206-207.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Santos Simões atribui os azulejos da nave da igreja a António Vital Riffarto, evocando afinidades formais
entre este conjunto e os azulejos da galeria superior da Sé do Porto (SIMÕES, 2010: 206). Discordamos
desta atribuição, já que as características técnicas e formais são muito diferentes. Não terá havido um
equívoco e a alusão não deveria ter sido feita aos azulejos da galeria inferior do claustro da catedral
portuense, da autoria de Valentim de Almeida, esses sim de características mais aproximadas às
observadas na nave da Igreja de Santa Cruz?
Fotografias disponíveis nos ficheiros do Sistema de Informação para o Património Arquitetónico em
www.monumentos.pt testemunham a existência de azulejos em outras dependências do mosteiro, hoje
desaparecidos pela sua remoção.
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ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Silhar de azulejos de figura avulsa na escadaria de acesso ao primeiro piso.
Silhar no corredor de acesso à galeria superior do claustro.
Agostinho de Paiva, atrib., inícios do século XVIII
FA

3, 4 | Silhar de azulejos da capela da ala Sul do claustro do Silêncio
Último quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Painel de azulejos da capela da ala Poente do claustro do Silêncio
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC16
COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA
1. EDIFÍCIO
Colégio
de
Nossa
Senhora da Graça
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santa Cruz
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Igreja Católica/ Exército Português
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
■ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Portaria; Lavabo do Refeitório; corredores
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
(albarradas da portaria, figura
□ NÃO
247

avulsa do lavabo, antessacristia e
escadaria
de
acesso
ao
dormitório)
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
■ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A entrada do colégio faz-se por uma galilé que antecede o espaço da

portaria, e apresenta nas paredes laterais e de topo, um silhar baixo
(quatro azulejos de altura) com o padrão P-212 de módulo 2x2 pertence à
família das «camélias», na sua variante azul e branca – tema central é uma
flor oriental, dando-se uma hipertrofia do motivo principal e com
cromatismo reduzido a uma cor indica uma cronologia tardia, na viragem
de Seiscentos para Setecentos.
Ingressando na portaria observa-se um silhar de azulejos de composição
de motivos seriados: a fórmula compositiva aplicada consiste na
alternância entre vasos floridos (módulo 6x9), balaústres (módulo 2x9) e
meninos de pé segurando cornucópias floridas (módulo 2x9). Os vasos
apresentam uma exuberante decoração floral, sendo ladeados na base por
dois papagaios com hastes floridas nos bicos, e no topo por duas
pequenas aves em voo (trata-se de uma variante do módulo das
albarradas da galeria superior do claustro dos Gerais do Paço das Escolas,
Cf. EAC4).
Nos corredores que se desenvolvem à esquerda da portaria está outro
silhar de 10 unidades de altura apresentando tapete igual ao verificado no
silhar baixo da galilé: azulejos de padrão 2x2, identificado por Santos
Simões como P-212, pertencente à família das «camélias», na sua variante
azul e branca.
No compartimento à direita da portaria (secretaria da Liga dos
Combatentes) há um silhar de 8 unidades de altura com uma composição
de motivos seriados de albarradas – vaso florido asado simples de módulo
3x6 – intercalados por duas fiadas de azulejos de figura avulsa, de pintura
a azul e branco, e delimitado por cercadura de motivos vegetalistas. Os
motivos dos azulejos de figura avulsa têm o predomínio das formas florais,
surgindo pontualmente algumas aves, uma lebre/coelho, uma
representação antropomórfica, uma representação de arquiteturas.
Na sequência dos corredores à esquerda da portaria, surge uma
escadaria que estabelece a ligação entre o piso térreo e o átrio do
dormitório no primeiro andar, a qual apresenta revestimento azulejar que é
exemplo de uma composição muito original, onde sequências de
balaústres fingidos criam uma sugestão ilusória do prolongamento do
espaço, associando-se a motivos de azulejos de figura avulsa. Os azulejos
de motivo solto apresentam ornatos de canto que formam pequenas flores
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de oito pétalas com estames, que constituem os pontos de ligação entre
todas as unidades daquela tipologia presentes no painel. Os motivos
representados são flores e pontualmente algumas aves. No patamar
superior desta escada está uma figura do universo imaginário, entre o
atlante e a albarrada, colocada no intervalo de dois balaústres – dentro de
um cesto com bordadura de acantos surge uma figura, de troco
desnudado, que segura duas flores e sustém à cabeça uma jarra de flores.
Na parede de topo desta escadaria (patamar superior) surge mais um
painel de tapete construído a partir do padrão P-212, pertence à família
das «camélias» (já referido para os espaços dos corredores antecedentes
e galilé).
Chegados ao vestíbulo do dormitório, é possível observar um silhar de
azulejos de 12 unidades de altura que reveste todo o perímetro do espaço:
os painéis apresentam composição de padronagem estando aplicado o
padrão P-603a, de módulo 6x6, abundante na região de Coimbra, o que
faz supor a sua produção local (SIMÕES, 1997: I, 113).
O corredor do dormitório é revestido por silhar de azulejos de 12
unidades de altura, de pintura a azul e branco, com composição de motivos
seriados onde alternam vasos floridos com balaústres e meninos de pé
sobre pedestal, segurando cornucópias floridas.
Junto ao refeitório, a casa do lavabo apresenta um revestimento azulejar
em silhar de 13 unidades de altura de azulejos de figura avulsa. Nestas
múltiplas unidades de figura avulsa fazem-se representar flores, aves,
construções, e também querubins, um peixe e um nu, havendo ainda
vários elementos de módulos de albarradas.
No espaço da igreja, a antessacristia (ou ossário pelas suas paredes
cobertas de lápides fúnebres) tem aplicado um silhar de sete unidades de
altura, assentes sobre rodapé de meio azulejo branco, com composição de
azulejos de figura avulsa. Os motivos representados são maioritariamente
retirados do mundo da flora, havendo ainda espaço para elementos
esporádicos como bustos de figuras masculinas e femininas, construções,
aves, nus, querubins, barcos, entre outros.
Na sacristia o revestimento azulejar reveste integralmente o espaço até à
altura da cornija de arranque da cobertura abobadada, e apresenta uma
composição de tapete de padronagem, de pintura azul sobre fundo branco.
O padrão aplicado é igual ao padrão datado da Igreja do Salvador, de
1699, padrão P-502 (SIMÕES, 1997: I, 109), 4x4, de módulo composto por
oito elementos rebatidos, cujo motivo é o desenvolvimento de elementos
vegetalistas enrolados a partir de um florão central.
DESCRIÇÃO DOS Portaria – Galilé: cercadura de padrão rastreado em outros pontos da
ENQUADRAMENTOS/ região de Coimbra (variante de C-99 - SIMÕES, 1997: I, 157), pintada num
GUARNIÇÃO azul mais escuro.
Portaria: barra de padrão comum na região de Coimbra, cujos ornatos
azuis desenham elementos vegetalistas sobre fundo branco, B-48,
identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 180).
Corredores à esquerda da portaria: cercadura que é variante monocroma
C-99, identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 157), e pintada
num azul mais escuro.
Sala à direita da portaria (Secretaria da Liga dos Combatentes de
Coimbra): cercadura de módulo de repetição formado por dois azulejos, a
azul e branco, não identificada por Santos Simões, que se aproxima à
cercadura com o padrão C-104. (SIMÕES, 1997: I, 158)
Escadaria de acesso ao dormitório: a guarnição do silhar de balaústres
com figura avulsa apresenta inferiormente um friso de gomos, e
superiormente, uma barra compósita com duas cercaduras sobrepostas,
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de pintura a azul sobre fundo branco: 1) cercadura com sequência de
gomos e faixa branca delimitada por bordos (que originou o friso no
embasamento do painel); 2) cercadura com sequência de folhas de acanto
desenhadas na diagonal, aproximada à cercadura C-20, identificada por
Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 140); a guarnição do painel de
padronagem é feita por cercadura que é variante monocroma do padrão
C-99.
Vestíbulo do dormitório: barra B-39 (SIMÕES, 1997: 178), constituída por
padrão cujos ornatos brancos desenham elementos vegetalistas
encurvados sobre fundo cheio a azul.
Corredor do dormitório: barra de enrolamentos de acantos.
Casa do lavabo: barra B-48 (SIMÕES, 1997: 181), cujos ornatos azuis
desenham elementos vegetalistas sobre fundo branco.
Antessacristia / Ossário: barra B-48 (SIMÕES, 1997: 181).
Sacristia: barra B-47 (SIMÕES, 1997:180).
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Albarradas
EAC14 (1.º piso-Gerais)
EACMC9 (claustro imperfeito)
EACMC14 (refeitório)
EACMC18 (Ala São Jacinto – átrio antiga biblioteca)
EACMC19 (fragmentos)
EACMC37 (claustro)
EACMC38 (evidencias arqueológicas)
EARP24 (fragmento)
ED11 (MNAz inv.517)
ED8 (jardim)
Figura avulsa
EAC2
EAC3
EAC4
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de service, jardim)
ED16
Guarnição, barra B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
EACMC18
EACMC21
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EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP3
EARP26
EARP50
EARPV5
EARPV8
ED8
ED11 (MANZ in.517)
ED16
Padrão P-603a
EAC6
EACMC14 (fragmentos)
EACMC21
EACMC22
EARP8
EARP13
EARP22
EARP23
EARP26
EARP37
EARPV5
Barra B-39
EAC6
EACMC21
EACMC22
EACMC37
EARP23
EARP26
Padrão P-502

EARP12
EARP17
EARP33
Guarnição, barra B-47
EARP12
EARP17
EARP33
3. BIBLIOGRAFIA
SANTA MARIA, 1712: tomo IV.
VASCONCELOS, 1987:196-198.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 119-127.
LOBO, 1999.
CRAVEIRO, 2002.
SANTOS, 2007.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Frei Agostinho de Santa Maria na obra Santuário Mariano (SANTA MARIA, 1712) dá conta da existência de
uma milagrosa imagem de Nossa Senhora da Sapiência venerada na sacristia da igreja do Colégio de
Nossa Senhora da Graça, facto que, para além de aludir a um tipo de devoção muito peculiar no contexto de
uma comunidade religiosa que vive em função do Saber, indica a elevação do espaço da sacristia a uma
posição de destaque no contexto da área da igreja – uma imagem milagrosa fará acentuar as atenções
despendidas com o seu embelezamento (SANTOS, 2007).

251

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, galilé
Perspectiva geral do espaço e pormenor do silhar baixo com o padrão P-212 de pintura a azul e
respectiva guarnição
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, autor desconhecido
FA

3 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, portaria
Silhar de azulejos de composição seriada com vasos floridos ladeados por aves e meninos
segurando cornucópias, separados por balaústres; a guarnição utiliza a barra B-48
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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4 | Colégioo de Nossa Seenhora da Graaça, dependênncias da portaaria
Silhar de azulejos dee composiçãoo seriada: vasoos floridos e azulejos
a
de figuura
avulsa com cercadura de motivoss vegetalistas com cercadurra que é variannte da
C-104
Finais do século XVII/ inícios do sséculo XVIII, autor
a
desconhecido
FA

p
5 | Coolégio de Nosssa Senhora daa Graça, dependências da portaria
Silhar de azulejoos de compossição seriada, pormenor
Finnais do séculoo XVII/ inícios do século XV
VIII, autor descconhecido
FA
A
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6 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, escadaria de acesso ao dormitório
Revestimento azulejar em silhar com composição ornamental
integrando azulejos de figura avulsa
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA

7 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, escadaria de acesso ao dormitório – 1.º patamar
Revestimento azulejar em silhar com composição ornamental integrando azulejos de figura
avulsa
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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8 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, vestíbulo do dormitório
Silhar de composição de padronagem: padrão P-603a e barra B-39
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, autor desconhecido
FA

9 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, corredor do dormitório
Perspetiva geral
FA
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10, 11 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, corredor do dormitório
Pormenores das composições azulejares de motivos seriados: jarro florido enquadrado
por balaústres com a barra de acantos; pomenor do motivo alternativo – menino com
cornucópia de flores
1.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

12 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, lavabo
Composição azulejar de figura avulsa com barra B-48
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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13, 14 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, sacristia
Perspetiva geral e pormenor da composição de padronagem com aplicação do padrão P-502 e
barra B-47
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA

15 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, antessacristia/ ossário
Composição azulejar de figura avulsa com barra B-48
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC17
COLÉGIO DO ESPÍRITO SANTO OU DE SÃO BERNARDO
1. EDIFÍCIO
Colégio
do
Espírito Santo ou de São Bernardo
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santa Cruz
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA ________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA _________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data ca.1699-1702
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva [†1734]
_
■SIM
□ NÃO
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Salvador de Sousa Carvalho

_

■SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: cenas de Caça
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO / OUTRAS
NUMERO TOTAL _
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Apesar de não ter sida autorizada a visita ao interior do edifício,

sabemos que no interior do palacete estão vários painéis de
azulejos de cronologia setecentista, e de características que os
fazem atribuir às olarias de Coimbra, para os quais
desconhecemos a proveniência em concreto – atualmente,
mantém-se os painéis mencionados por Santos Simões no átrio de
entrada do palacete, na escadaria de acesso aos pisos superiores
e no claustro NO. Estes painéis datam do terceiro quartel do século
XVIII, e as suas características formais fazem-nos corresponder
aos primeiros trabalhos de Salvador de Sousa Carvalho. Trata-se
de vários painéis aplicados num silhar retilíneo de 11 unidades de
altura, de pintura a azul e manganês sobre fundo branco, e incidem
em temáticas venatórias (vários caçadores armados em
representações individualizadas, uma cena de caça ao javali, entre
outras); os painéis descansam num rodapé de pintura a manganês
num marmoreado fingido, de dois azulejos de altura, têm
emolduramentos de pintura a azul e as reservas de pintura a
manganês.
Tendo conhecimento da eventual existência de azulejaria no
claustro NO através do Inventário Artístico de Portugal e dos
conteúdos publicados na obra Azulejaria em Portugal no Século
XVIII por Santos Simões, constatámos a existência do referido
património azulejar integrado através do Sistema de Inventário do
Património Arquitetónico (SIPA) disponibilizado em linha pelo
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) em
monumentos.pt. Por meio das fotografias disponibilizadas no
SIPA/IRHU reconhecemos a existência de um revestimento
azulejar, localizado no claustro NO, que deverá corresponder ao
que é referenciado na documentação como uma das intervenções
realizadas no triénio do Abade Reitor Frei Henrique de Correia,
entre 1699-1702. Painéis de azulejo de figura avulsa emoldurados
por barra de motivos vegetalistas subsistem em duas paredes do
claustro NO do antigo colégio cisterciense, e são o que resta do
silhar de 12 azulejos de altura que revestiria todo o perímetro
daquele espaço. A pintura dos ornatos dos azulejos, nas reservas
e emolduramentos, dos painéis in situ é a azul sobre esmalte
estanífero, surgindo também, pontualmente, algumas unidades de
figura avulsa com motivos pintados a azul com contornos a
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manganês. Quanto à temática representada, dominam os
elementos florais, estando representado um verdadeiro florilégio
dada a diversidade de formas representadas. Surgem também,
embora em menor quantidade, unidades com a representação de
frutos, aves, mamíferos (leões, veados, coelhos), figuras humanas
(de corpo inteiro em cenas de costumes, bustos) e outras colhidas
do universo do fantástico (querubins e outras figuras quiméricas), e
também edifícios.
Associamos estes exemplares à fase inicial da produção azulejar
saída dos fornos das olarias de Coimbra, notando-se substanciais
afinidades com os produtos semelhantes, datados e documentados
para a produção de Agostinho de Paiva, mestre de tendas de
olaria. Embora a barra aplicada neste núcleo – variante, a azul e
branco, da barra B-56, identificada por Santos Simões (SIMÕES,
1997: I, 184) – seja exemplo único in situ neste tipo de solução,
face à comum utilização da barra B-48, notamos evidentes
afinidades técnicas e formais com as soluções idênticas de figura
avulsa aplicadas na escadaria (que ligava a portaria ao claustro) do
vizinho Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros no fundo da
Rua da Sofia, núcleo datado de 1707 (data esgrafitada no alçado
revestido a azulejo do penúltimo lanço de escadas, Cf. EACMC19),
na parede do arco triunfal e remate lateral do silhar de albarradas
da Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos (data e
autor desconhecido, Cf.EARP26), e ainda, na realidade
arquitetónica cisterciense do Vale do Varosa, na sacristia da igreja
do Mosteiro de São João de Tarouca (Cf. EACMC38), e no
corredor que liga o claustro à sacristia da igreja do Mosteiro de
Santa Maria de Salzedas e remates laterais do fragmentado silhar
de albarradas do claustro.
Tendo em conta as afinidades formais referidas, e o documento
supracitado que permite balizar a execução dos azulejos de figura
avulsa do claustro do colégio cisterciense entre 1699 e 1702, tornase possível reforçar a tese da atribuição dos espécimes dos
núcleos citados a Agostinho de Paiva [†1734], ativo em Coimbra
entre 1698 e 1734, e documentalmente identificado como autor dos
azulejos dos Gerais no Paço das Escolas da Universidade de
Coimbra (Cf. EAC 4), colocados em 1701 em parceria com José de
Gois, e correspondentes ao silhar de azulejos de albarradas – na
solução de vasos floridos ladeados por papagaios –, ocorrendo
pontualmente espécimes de figura avulsa (átrio da Torre da
Universidade). Considerando esta datação mais precisa para o
núcleo do colégio cisterciense correspondente ao intervalo
cronológico mais restrito de entre 1699 e 1707 (intervalo auferido
com base documental), a data inscrita no remate do pórtico
localizado na ala sul do claustro principal do Mosteiro de Santa
Maria de Salzedas que marcava a entrada no refeitório «MD – CC»
(1700) e as afinidades formais evidentes entre os núcleos
documentalmente datados e os exemplares observados no
revestimento azulejar do claustro de Salzedas (colocados no
complemento longitudinal dos extremos laterais dos silhares de
vasos floridos ladeados por papagaios; Cf. EACMC37) vêm
reforçar a tese de uma datação mais aproximada ao intervalo
cronológico apontado.
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DESCRIÇÃO DOS Claustro NO/conjunto de figura avulsa: variante, a azul e branco,
ENQUADRAMENTOS/ da barra B-56, identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997: I,
GUARNIÇÃO 184).

Painéis Figurativos (palacete e claustro): os emolduramentos dos
painéis, de pintura a azul e branco, apresentam uma exuberante
composição arquitetónica fingida de gosto rocaille, com direta
influência de matrizes gráficas da escola alemã.
Misturados com exuberantes ornatos concheados estão
representados em tromp l’oeil alguns elementos arquitetónicos,
sendo trabalhados os seus efeitos perspéticos pela pintura e
marcação das zonas de luz e sombra, simulando-se uma projeção
encurvada das pilastras laterais na direção do espectador. Na zona
central do embasamento é colocado um ornato em forma de
concha fixo por botão. Toda a estrutura assume grande carga
ornamental em função de ornatos concheados de gosto rocaille
que se desenvolvem através de elementos em curva e contracurva
– «c» e «s» – com trabalho de modelado bem conseguido no jogo
dos tons de azul em função da simulação de efeitos de claroescuro, conferindo-lhe um gracioso movimento ondulante.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura Avulsa
EAC3
EAC2
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de service, jardim)
ED16
Barra B-56
EACMC14 (Refeitório)
Painéis figurativos, segunda metade século XVIII
EARPV9 (emolduramentos)
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4. DADOS COMPLEMENTARES
O edifício do antigo colégio do Espírito Santo ou de São Bernardo encontra-se muito alterado nas suas
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estruturas físicas originais. Após a extinção das Ordens Religiosas a estrutura colegial foi modificada
tendo sido construído o palacete oitocentista que hoje vemos a ocupar grande parte da parcela
correspondente à antiga estrutura colegial.
De acordo com os dados apurados nas notas de despesa deste colégio para o triénio de 1699 a 1701 é
indicada uma quantia avultada paga a um azulejador sobre os valores totais da colocação do azulejo no
claustro e nas escadas da portaria. A quantidade de unidades encomendadas, nome do azulejador e
localização da oficina de produção é omissa, contudo, julgamos que o valor deverá corresponder a uma
quantidade de unidades significativa.
Na nota de despesa refere-se o seguinte:
«Pagousse o Azulejo que se poz nas escadas da portaria e no claustro, e ao Azulejador com cento e
sincoenta e outo mil reis. » (SANTOS, 2007: I, 63)

ILUSTRAÇÕES

1, 2 |Claustro NO do antigo Colégio de São Bernardo
Detalhe do silhar de azulejos de figura avulsa com barra B-56 (azul e branco)
ca. 1699-1702, Agostinho de Paiva, atrib.
Fotos SIPA/IHRU
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3 | Colégio de São Bernardo: atrio de entrada do palacete novecentista
Detalhe do silhar de azulejos figurativos
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.

4 | Claustro NO do Colégio de São Bernardo
Detalhe do silhar de azulejos figurativos
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Fotos SIPA/IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC18
COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO CARMO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Colégio de Nossa Senhora da Conceição do Carmo
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santa Cruz
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
■ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Vestíbulo da antiga Livraria
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
□ NÃO
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Salvador de Sousa Carvalho

pintor de azulejo

■ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
■ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Religiosa: Cristológica

Paixão de Cristo
Emblemática: Morte de Cristo;
Sabedoria
_

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
No
espaço
da igreja, a Capela de Nossa Senhora da Piedade apresenta
DESCRIÇÃO GERAL

dois painéis colocados junto à estrutura retabular, nos alçados laterais, sobre
rodapé de um azulejo de altura de pintura de efeitos marmoreados fingidos a
amarelo e azul, com toques de manganês, e com espaldar recortado, os
quais apresentam dois momentos da Paixão de Cristo:
. Flagelação e
. Coroação de Espinhos.
Na parede correspondente ao alçado lateral direito está colocado o painel de
azulejos com representação da Flagelação. Do lado oposto está outro seu
semelhante ao nível formal, onde se fez representar o episódio da Coroação
de Espinhos.
A capela doméstica – cujo orago desconhecemos – situada no piso térreo
com acesso a partir da ala Nascente do claustro, apresenta um interessante
núcleo azulejar incidente em representações emblemáticas relacionadas com
a iconografia da Morte de Cristo. Um silhar integra oito painéis figurativos de
espaldar recortado, mostrando o enquadramento das reservas figuradas uma
hipertrofia de elementos ornamentais, os quais se sobrelevam face às cenas
inscritas em molduras ovais que funcionam como bocas de cena. Até meia
altura, os painéis deste núcleo revestem as paredes laterais (acima de
bancos corridos de pedra ali aplicados) e a parede de topo oposta à do altar.
Estruturas arquitetónicas artificiosas definem a área onde se incluem cartelas
enquadradas lateralmente por anjos genufletidos, profusamente decoradas,
que recebem representações figurativas.
Ainda no piso térreo está uma sala que se desenvolve paralela à ala Norte do
claustro (possivelmente a Sala dos Atos Solenes do antigo colégio), a qual
apresenta um silhar de azulejos de pintura a azul e branco e espaldar
recortado, com painéis representando duplas representações emblemáticas
com as respetivas legendas, associadas ao tema da Sabedoria.
Paradigma da aplicação do azulejo no espaço do claustro, no sentido do
aproveitamento do seu potencial narrativo, está o conjunto azulejar galeria
inferior do claustro do Colégio do Carmo. A aplicação de painéis cerâmicos
com as cenas principais do ciclo narrativo da Vida do Profeta Elias, em todo o
perímetro murário daquele espaço, seria um dos episódios mais importantes
no conjunto de intervenções realizadas no colégio, durante a segunda
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metade de Setecentos. O conjunto azulejar é composto um silhar contínuo
que inclui vinte e dois painéis, constituindo um raro programa iconográfico,
que faz, portanto, ultrapassar a mera função decorativa dos azulejos. Dos
vinte e dois painéis, vinte inserem-se no ciclo narrativo dedicado à Vida e
Apoteose do Profeta Elias, um conjunto único no contexto da azulejaria
nacional. O silhar encontra-se levantado sobre uma fiada de quatro azulejos,
que apresenta um supedâneo arquitetónico fingido de pintura de efeitos
marmoreados a roxo de manganês, azul e amarelo. Os emolduramentos são
de pintura a manganês e o conteúdo das reservas representadas a azul e
branco. Todos os painéis incorporados neste ciclo narrativo encontram-se
legendados com expressões em latim que identificam as cenas
representadas, estando cada legenda numa cartela incorporada na estrutura
de enquadramento, colocando-se sobre o eixo do remate de cada painel.
No piso superior do claustro, uma epígrafe na verga de uma porta situada na
ala Nascente aponta o local da antiga Livraria do colégio, e, ultrapassada a
porta, um pequeno vestíbulo com pequenos lanços de escadas encontra-se
revestida a azulejaria de motivos seriados que incluem vasos floridos
combinados com azulejos de figura avulsa. Em Coimbra, a oficina de
Agostinho de Paiva produziu, entre os finais do século XVII e as primeiras
décadas do século seguinte, vasos ornamentais que subsistem ainda hoje
em vários monumentos de Coimbra e sua região. A fórmula aplicada na
galeria superior do claustro dos Gerais, e em outras dependências que
integram o edifício dos Paços da Universidade de Coimbra (Cf. EAC4), é a
que se observa nesta dependência, consistindo num módulo de 6x9 azulejos
onde está representado um vaso com uma exuberante decoração floral,
sendo ladeado por aves que lembram papagaios. A enquadrar estes painéis
está uma barra com um padrão de cujos ornatos azuis desenham elementos
vegetalistas sobre fundo branco, comum na região de Coimbra. Azulejos de
figura avulsa ocupam os painéis das paredes laterais e integram dois dos
painéis de vasos floridos colocados no patamar acima da pequena escada
colocada ao centro daquele espaço. A temática dominante é a flora,
aparecendo esporadicamente aves e ainda um busto feminino, uma figura
fantasiosa e uma representação de uma construção. Em todas as unidades o
desenho do motivo ocupa a quase totalidade da sua área, apresentando-se
pintado em vários tons de azul sobre um fundo branco. (Neste colégio este
tipo de azulejos vai surgir também na capela doméstica e na Sala dos Actos,
com a função de rodapé de azulejos num conjunto de painéis figurativos).
Na galeria superior do claustro corre em todo o seu perímetro um silhar de
padronagem joanina, invulgar no contexto nacional. O padrão aplicado,
pintado a azul sobre um fundo branco, é de 2x2/2, desenvolvendo-se,
portanto, a partir do eixo de simetria, havendo dois elementos rebatidos. A
inspiração têxtil é notória, formando-se um tapete adamascado decorado por
elementos vegetalistas e florais, cujo tracejamento do fundo denuncia a
intenção imitativa de um tecido lavrado. Assentando o silhar diretamente no
pavimento, inferiormente a composição apresenta o efeito de um tecido
recortado na sua extremidade pendente, recorte esse que desenha uma linha
definida por formas semicirculares contínuas, ao mesmo tempo que mostra,
por entre os pequenos espaços vazados, um fundo azul. No topo da
composição desenvolve-se a toda a largura do silhar uma sanefa – decorada
com elementos decorativos vegetalistas e apresentando borlas nas
extremidades recortadas – que se coloca sobre o tecido adamascado,
aparecendo assim em primeiro plano.
DESCRIÇÃO DOS Igreja/ Capela de N.ª Sr.ª da Piedade: molduras com uma profusa
ENQUADRAMENTOS/ decoração rocaille, na sua variante flamejante, pintadas a azul e branco,
apondo-se sobre um fundo marmoreado de tons alaranjados, com toques de

267

GUARNIÇÃO roxo de manganês e azul, visível lateralmente.

Os emolduramentos dos painéis, de pintura a azul e branco, apresentam uma
exuberante composição arquitetónica fingida de gosto rocaille, com direta
influência de matrizes gráficas da escola alemã. O embasamento e pilastras
laterais estão representados em tromp l’oeil, sendo trabalhados os seus
efeitos perspéticos pelo trabalho de pintura e marcação das zonas de luz e
sombra, simulando-se o recuo da zona central do embasamento retilíneo
face à projeção encurvada das pilastras laterais na direção do espectador; a
meio do embasamento, na base das duas pilastras e marcando a zona dos
capitéis, são colocados ornatos rocaille de desenho assimétrico simulando os
repuxados de cartilagens, com trabalho de modelado bem conseguido no
jogo dos tons de azul em função da simulação de efeitos de claro-escuro.
Como coroamento desta estrutura é colocado um espaldar de formato
trapezoidal com virtuosos efeitos ondulantes decorrentes do desenho de
assimétricos concheados rocaille de terminações chamejantes.
A estrutura e o desenho é igual aos enquadramentos dos painéis do silhar do
átrio da portaria do Colégio de São Jerónimo (EACMC23), e da Capela de
Nossa Senhora das Dores da Quinta da Conraria (ED4).
Sala dos Atos Solenes/Capela Doméstica: enquadramentos de profusa
decoração – a qual inclui anjos, meninos atlantes, acantos, festões de flores
e frutos, conchas, volutas, aletas, urnas (nos remates laterais dos
espaldares) entre outros elementos – que atrofia o impacto das reservas
figurativas ovais onde se inscrevem as representações emblemáticas. A mão
parece ser a mesma que pintou os azulejos da capela doméstica, e tem
grandes afinidades formais com os núcleos da Igreja Matriz de São Paio de
Arcos de Anadia (EARP1), da capela de Nossa Senhora da Alegria de
Almalaguês (EARP7) e da igreja do antigo Convento de Santo António de
Penela (capela mor) (EACMC32).
Claustro/ galeria inferior: o emolduramento dos painéis é de pintura a
manganês com reservas decorativas pintadas a azul, tudo com efeitos de
marmoreados fingidos; na base desenha um embasamento retilíneo,
recuando acentuadamente ao centro para receber uma cartela com moldura
de concheados rocaille que se espraiam longitudinalmente num
desenvolvimento simétrico em relação ao eixo da composição. Lateralmente
colocam-se pilastras sugerindo a tridimensionalidade pelo seu tratamento
perspético com um escorço projetado na direção central da reserva figurativa;
o seu fuste é bipartido e explora os efeitos de côncavo e convexo no seu
perfil ondulante. Em jeito de remate superior, simulando um frontão
mistilíneo, projetam-se túrgidas formas rocaille, que embora os efeitos
assimétricos que lhe são típicos, assumem um significativo movimento e
volumetria, desenvolvendo-se a partir de molduras de efeitos contracurvados
e terminadas em volutas, acusando em algumas áreas um desenho
semelhante a cartilagens e projeções chamejantes. Compondo este
coroamento, colocam-se urnas ladeando o espaldar recortado dos painéis, as
quais descansam sobre as pilastras laterais e assumem também uma feição
rocaille.
Vestíbulo da antiga Livraria: barra de pintura a azul sobre fundo branco B48, identificado por Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 181).
LEGENDA/ Claustro:
INSCRIÇÃO Painel 1. Elias qui surrexit quasi ignis et verbum ipsius quasi facula ardebat
Painel 2. Viri niveum praefeserentes habitum Eliam dum nascitur salutam
Painel 3. Profectus est. Eliae Parens in Jerusalem
Painel 4. Ait Achab vivit Dominus in cuius conspectus sto
Painel 5. Factum est verbum Domini ad Eliam dicens: Recede hinc
Painel 6. Elias ad torrentem Carith latitans, pios aliquot congregat viros
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Painel 7. Ecce nubecula parva, quasi vestigium hominis ascendebat de mari
Painel 8. Elias pergens in desertum abdormit in umbra iuniperi
Painel 9. Profectus inde Elias reperit Eliseum arantem in duodecim jugis
boum
Painel 10. Elias Sacellum in monte Carmelo aedificat
Painel 11. Linxerunt canes sanguinem Naboth, lambent quoque sanguinem
tuum
Painel 12. Ecce inducam super te malum, et dementam posteriora tua
Painel 13. De lectulo super quem ascendisti, non descendes; sed morte
morieris
Painel 14. De lectulo super quem ascendisti, non descendes; sed morte
morieris
Painel 15. Ascendit Elias per turbinem in coelum
Painel 16. Descendit ergo ignis de coelo, et devoravit illum et quinquaginta
ejus.
Painel 17. Si homo Dei Sunt, descendat ignis de celo, et devoret te, et
quinquaginta tuos
Painel 19. Elias quidem venturus est, et restituet omnia
Painel 20. Sancti Eliae prophetae corpus jacebit inplateis civitatis magnae
Painel 21. Et post tres dies et dimicidem, spiritus vitae a Deo intrabit in Eliam
Painel 22. Sanctus propheta Elias audivit vocem magnam de coelo dicendit:
sibi, ascende huc
Capela doméstica:
Painel 1 - MVLTA CORPORA SANCTORVM SVREXERVNT MATH.CAP.26.;
Painel 2 - LAMCEALA TVSEIVSAPERVIT IOAN.CAP.18;
Painel 4 - IN VESTEM MEAM MISERVNT SORTEM IOAN CAP.18;
Painel 5 - HIC ACCESSIT AD PILATVM ET PETIIT CORPVS IESV MATH
CAP.26;
Painel 6 - MVNIERVNT SEPVLCHRVM CVM CVSTODIBVS MATH CAP 26;
Painel 7 - TRADDIT IESVM FLAGELIS CAESVM MARC.CAP.14;
Painel 8 - OBSCVRATVS EST SOL LVC.CAP.22;
Painel 9 - VELVM TEMPLIS CISSVM EST MEDIVM LVC. CAP.22.
Sala dos Atos Solenes:
Painel 1- (poço) TRAHITVR SAPIA DEOCVLTIS; [a meio uma ave]; (fonte)
ELOPVIA SAPIAE
Painel 2 - (livro aberto) HAC.ITVR ADASTRA; [a meio um vaso florido];
(figuras numa ponte) SAPIAEVDIT ELVMINA;
Painel 3 - (rei entronizado ladeado por quatro figuras) AVDIRE SAPIAM
SALOMONIS; [leitura impossibilitada]; (figura em interior junto a um círio)
PVGNANTIA PROSVNT;
Painel 4 - (coroa) CORON[ ] SAPIAE.; [leitura impossibilitada]; (figura em
ambiente campestre em atitude meditativa com lua) SAPIENS.
DOMINABITVR ASTRIS.
Painel 5 - (sete colunas diferentes) EXCIDIT COLVMNAS; [leitura
impossibilitada]; (figura em ambiente campestre) SAPIA EA POSTA
[A]ROBATIR
Painel 6 - (árvore frondosa) NEPAESTV NEPGELV; [cornucópia florida];
(jardim murado) LIGNVM SCENTIAE
Painel 7 - (águia coroada olhando o sol) PARPVTAT ESSENIHIL; [leitura
impossibilitada]; (órgão) VARIETAE CONCENTVS
Painel 8 - (coelho em ambiente campestre) ARDVA F[A]CILIVS; [leitura
impossibilitada]; (camponeses ceifando) CONGREGA INMESSE
Painel 9 - (ovelha, cão, elefante) [ ]VIRIEVS PRETIVM; [anjo segurando uma
cruz]; (lua em frente a um espelho) [ ]TLVMEN [ ]ASOLE.
Painel 10 - (leitura impossibilitada) FILII SAPIAE ECELESIA IVSTORVM
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2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Albarradas - Ala São Jacinto – átrio antiga biblioteca
EAC4 (Gerais, piso 1)
EACMC9 (claustro imperfeito)
EACMC14 (refeitório)
EACMC16 (portaria)
EACMC19 (fragmentos)
EACMC37 (claustro)
EACMC38 (evidencias arqueológicas)
EARP24 (fragmento)
ED11 (MNAz inv.517)
ED8 (jardim)
Figura Avulsa - ala de São Jacinto – átrio antiga livraria
EAC3
EAC2
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de service, jardim)
ED16
Capela Doméstica e Sala dos Atos
EACMC28 (capela-mor)
EACMC31 (capela-mor)
EARP49 (sacristia)
ED8 (estufa: painel de São Diogo)
R3
Claustro, planta baixa: Ciclo Profeta Elias - emolduramentos
EAC10 (ciclo cavaleiros-Salão Nobre)
EARP11 (capela-mor)
EARPV6
Claustro superior – padronagem joanina
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
Igreja, Capela de N.ª Sr.ª da Piedade
EAC10 (vestíbulo de acesso ao jardim)
EACMC15 (capela claustro ala Poente)
EACMC23 (portaria)

ED4
3. BIBLIOGRAFIA
VASCONCELOS, 1987:187-189.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 132-138.
SEBASTIÁN, 1991.
LOBO, 1999.
CRAVEIRO, 2002.
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CORREIA, 2006.
SANTOS, 2007: 50-55, 228-240, 196-222.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Colégio de N.ª Sr.ª da Conceição dos Carmelitas Calçados, fundado por D. Baltazar Limpo ca.1542.
Acerca das fontes literárias e gráficas que suportam a iconografia eliana, destacamos uma das obras mais
relevantes da literatura carmelita, o Speculum Carmelitanum Sive Historiae Eliani Ordinis, publicada em
Antuérpia em 1680 e redigida por Daniel de la Vierge Marie. As gravuras que encerra [num total de
quarenta] da autoria de Abraham Van Diepenbeeck, sobre o desenho de Adrien Lammelin, dedicadas à
vida do profeta desde o nascimento até à sua morte e apoteose, foram a matriz gráfica dos painéis
narrativos em análise, tendo sido selecionadas para o claustro do Colégio do Carmo as cenas mais
representativas da vida do profeta.

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Colégio de Nossa Senhora do Carmo
Igreja: Painel de azulejos na Capela de N.ª Sr.ª da Piedade - Flagelação
3.º Quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Claustro, planta baixa: painel do ciclo do Profeta Elias
3.º Quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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3 | Colégio de Nossa Senhora do Carmo
Capela doméstica: pormenor do silhar de azulejos
2.º Quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

4, 5 | Colégio de Nossa Senhora do Carmo
Duas perspetivas sobre o revestimento do vestíbulo da livraria
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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6 | Colégio de Nossa Senhora do Carmo
Pormenor do silhar da galeria superior do claustro com padrão de efeito têxtil
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC19
COLÉGIO DE SÃO PEDRO DOS RELIGIOSOS TERCEIROS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santa Cruz
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Privada – Casa de Saúde de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1707
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO TOTAL
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A escadaria do Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros é digna

de nota por acolher um significativo núcleo de azulejos de figura avulsa
datados.
Ao longo de catorze lanços e correspondentes patamares, desenvolvese, continuamente, um silhar de sete azulejos de altura assente em
rodapé de meio azulejo branco onde surgem múltiplas figurações de
carácter vegetalista, zoomórfico, antropomórfico e ainda retiradas do
universo fantástico. No penúltimo lanço o ladrilhador inscreveu a
esgrafito a data da obra com a frase «FINIS. LAVS. DEO. 1707».
Testemunho de uma decoração dilatada com azulejos de figura avulsa
– facto extraordinário, dado que este tipo de revestimento era
normalmente relegado para espaços diminutos – este núcleo azulejar
apresenta um conjunto notável, quer pela sua dimensão, quer pela
grande variedade de motivos representados que abarcam os mais
variados temas.
Acerca da diversidade de motivos apresentados, destacamos a
predominância de elementos retirados do mundo da flora, o conjunto de
animais – entre os quais estão aves [indígenas, exóticas ou
fantasiosas] apresentando-se de pé, voando, debicando, ou pousadas
em galhos, e, também, coelhos, javalis, leões, cavalos, touros,
construções [onde aparecem torres, castelos, casas e igrejas, por
vezes, com a nota burlesca da inclusão de um caracol], emblemas e
desenhos alegóricos [como, por exemplo, o «braço da justiça» que
segura com firmeza uma espada], barcos, querubins, representações
do mundo fantástico [como monstros, dragões, animais fantasiosos, e
outras criaturas], e, ainda, formas antropomórficas [onde surgem
motivos tão peculiares como espadachins, frades, figuras chinesas,
caminhantes, nus, arqueiros, fidalgos a cavalo, bustos femininos de
frente ou de cabeça coberta, bustos masculinos de perfil com um
carácter caricatural]. A par destes motivos, observam-se também, nos
últimos lanços, alguns elementos de albarradas, o que pode indiciar um
aproveitamento de um revestimento existente noutra dependência do
colégio
Há ainda um aspeto curioso que se relaciona com a afirmação do
artista que produziu a obra, o qual estabelece uma direta ligação com o
espectador pela mensagem que deixa ao pintar em dois azulejos do
décimo primeiro patamar «EU/SOU» – «PINTOR». Junto a esses
azulejos há ainda um terceiro que apresenta a inscrição «S.PEDRO»,
numa direta alusão ao orago do colégio.
DESCRIÇÃO DOS Enquadra os painéis de azulejo de figura avulsa que se desenvolvem
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em redor de todos os lanços e patamares da escadaria uma cercadura
de dois azulejos, a azul e branco, não identificada por Santos Simões,
que se aproxima à cercadura C-104 (SIMÕES, 1997: 1, 158).
«EU/SOU»
«PINTOR»
«S.PEDRO»
«FINIS. LAVS. DEO. 1707»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EAC2
EAC3
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de service, jardim)
ED16
Guarnição: Variante C-104
EAC3 (variante C-104)
EACMC9 (variante C-104-claustro principal, escadaria acesso ao dormitório)
EACMC10 (sacristia-variante C-104)
EACMC14 (variante C-104)
EACMC15 (variante C-104-escadaria de acesso ao dormitório e coro alto)
EACMC16 (variante C-104-portaria-sala à direita)
3. BIBLIOGRAFIA
VASCONCELOS, 1987: 256-257.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 151-153.
LOBO, 1999.
SANTOS, 2010: 210-211.
SANTOS, 2007: 70-76.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros pertenceu à Ordem dos Frades Menores Terceiros
Regulares.
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ILLUSTRAÇÕE
ES

1, 2 | Colégio de São Peedro dos Religgiosos Terceirros
Topoo da caixa de escadas
e
com o silhar de azulejos de figurra avulsa
Azuleejo datado a esgrafito:
e
«FIN
NIS. LAVS. DE
EO» «.1707.»
Agosstinho de Paivaa atrib.
FA

3 | Colégioo de São Pedrro dos Religiossos Terceiros
Revesttimento azulejar aplicado noo 2.º lanço da escadaria
1707, Agostinho
A
de Paiva atrib.
FA
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4 | Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros
Pormenor do revestimento azulejar
1707, Agostinho de Paiva atrib.
FA

5 | Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros
Revestimento azulejar no 12.º patamar
1707, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC20
MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE CELAS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Mosteiro de Santa Maria de Celas
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santo António dos Olivais
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Confessionário
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
Dionísio José de Sousa Carvalho?
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa:
TEMÁTICA

Hagiográfica e Mariana

NUMERO TOTAL DE 6
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO □ MAU
DE CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na nave da igreja, de planta centrada, há um silhar de azulejos

retilíneo de pintura polícroma, que integra composições ornamentais
e composições historiadas.
Do lado do Evangelho:
. Anunciação (painel colocado debaixo do púlpito),
. Visitação (entre a porta de acesso ao púlpito e a porta do
confessionário),
. Cipreste (após a porta do confessionário)
. São Marcos (confessionário)
. e São João Evangelista (confessionário).
Do lado da Epístola:
. Lírio (entre a porta da capela lateral e o vão de entrada da igreja)
O silhar desenha-se sobre fundo de efeitos marmoreados a
manganês, sobre o qual são apostos os enquadramentos
arquitetónicos fingidos dos painéis, coloridos a azul sobre fundo
branco e a amarelo (de efeitos marmoreados), descansando num
rodapé de três unidades de altura que desenha um supedâneo
arquitetónico em pintura a manganês e com as almofadas fingidas
preenchidas a verde.
As composições figurativas revelam problemas de escala e
perspetiva, e o desenho revela limitações no que toca aos
pormenores descritivos anatómicos.
Um silhar de padronagem pombalina polícroma de 6 unidades de
altura reveste as paredes da sacristia e os espaços secundários em
redor da nave e capela-mor. Os painéis descansam num rodapé de
um azulejo de altura de pintura em marmoreado fingido a verde e
manganês, e são guarnecidos por uma cercadura de motivos
vegetalistas. O padrão é composto por dois motivos de repetição
colocados alternadamente, a saber: 1) cruz em aspa pintada a
manganês com motivos fitomórficos desenhados nas quatro hastes,
partindo de uma pequena flor de quatro pétalas colocada no centro
da unidade azulejar, terminado as hastes nos quatro cantos da
unidade onde se desenham quartos de uma segunda flor de quatro
pétalas, ligeiramente maior que a anteriormente descrita, desta feita
pintada a manganês; 2) florão azul com o núcleo amarelo, com a
definição de uma zona de sombra nas pétalas e uma ténue linha
radial concêntrica que sugere a volumetria do elemento, fazendo-o
destacar do fundo neutro branco; nos cantos estão quartos de flores
de quatro pétalas que constituem o ponto de ligação com as
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unidades vizinhas. A composição gera, portanto, uma grade diagonal
a manganês onde se inscrevem florões nos alvéolos.
Painéis figurativos: Compostos por embasamento de efeito ótico
tridimensional (com movimento de reentrância central e saliências
laterais correspondentes a plintos) – apresentando uma volumétrica
cartela central de motivos decorativos de gosto rocaille com
concheados e palmetas – pilastras laterais com formas em «C»
contracurvadas combinadas com elementos concheados
assimétricos, as quais sustêm um entablamento retilíneo seguindo o
mesmo esquema perspético desenhado no embasamento.
Painéis de padronagem: verifica-se a existência de dois tipos de
cercadura: 1. cercadura de perfil ondulante, e pintura a azul e
branco, que simula um jogo contínuo de curvas e contracurvas,
assemelhando-se ao recorte de uma sanefa da época com a
inclusão de ornatos florais e circulares, preenchidos a azul, que
alternadamente surgem nas formas convexas, como complemento
decorativo; 2. cercadura, de pintura a azul, cujo padrão resulta da
repetição de um azulejo, definindo-se duas fitas entrecruzadas –
uma lisa, preenchida a azul, desenvolvida longitudinalmente em
ziguezague, e outra ondulada, preenchida a branco, desenvolvendose em serpentina.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Padronagem pombalina
EACMC29 (sacristia)
Painéis figurativos
EACMC8 (Visitação, Anunciação)
EARP25 (Visitação, Anunciação)
EARP31 (Anunciação)
Emblemática mariana – Lírio, Cipreste
EACMC5
EACMC15
EARP27
EARP28 (capela lateral)
ED8
Emolduramentos
EACMC10 (capela-mor)
EARP28 (capela lateral – pilastras e embasamento)
EARP38 (batistério)
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 62- 72.
SIMÕES, 2010: 209.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Antigo mosteiro feminino da Ordem de São Bernardo.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Mosteiro de Santa Maria de Celas, igreja
Painel de azulejos do lado da Epístola, representando a
Anunciação
Último quartel do século XVIII, família Sousa Carvalho atrib.
FA

2 | Mosteiro de Santa Maria de Celas, igreja
Silhar de azulejos de padrão pombalino na sacristia
Último quartel do século XVIII, familia Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC21
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santo António dos Olivais
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _______
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
■ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Escadório; Fachada de capela nas
imediações da igreja

2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
285

António Vital Riffarto

_

Salvador de Sousa Carvalho

Pintor de azulejo

□ NÃO
■ SIM
□ NÃO
■ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa:
Hagiográfica (Vida de Santo António)
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
Mariana (Visitação e Anunciação e)
_

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A igreja está situada no topo de um escadório que acompanha o

declive da colina onde foi implantado o primitivo complexo conventual.
Após um pórtico monumental desenvolve-se uma sequência de lanços
de escadas e patamares, colocando-se pequenas capelas que acolhem
representações escultóricas alusivas à Paixão de Cristo. Estas capelas
estão decoradas com azulejos de figura avulsa de inícios do século
XVIII, formando painéis, em jeito de aventais, abaixo das soleiras das
portas, predominando os motivos de flores (havendo também alguns
fragmentos de albarradas); no último patamar está aplicado um silhar
com espécimes de motivo solto em alternância com azulejos brancos.
São composições de reaproveitamento de peças, algumas delas
(sobretudo no último patamar) de produção recente. Por sua vez, sobre
o lintel das mesmas foram colocadas composições ornamentais
(possivelmente na década de 1740) profusa carga decorativa (consolas,
enrolamentos de acantos, conchas, volutas) que enquadram cartelas
centrais com letreiros alusivos aos temas representados no interior de
cada capela dos Passos; de cada lado da cartela, surgem por entre os
ornatos dois anjos segurando palmas e alguns símbolos da Paixão de
Cristo (desenho e pintura com afinidades formais com os núcleos de:
Capela do Crucifixo, EARP14; Arcos de Anadia, EARP1; Colégio do
Carmo, EACMC18; Capela de N.ª Sr.ª da Alegria de Almalaguês,
EARP7).
O átrio de entrada na igreja é revestido por um silhar de azulejos de 11
unidades de altura, de figura avulsa cujos painéis descansam sobre
rodapé de um azulejo branco e com uma cercadura de motivos
vegetalistas como guarnição. Os motivos de flores são predominantes,
surgindo também algumas aves, cestas de frutos, querubins, figuras
antropomórficas (cenas de costumes, bustos masculinos e femininos,
representações de arquiteturas). Um restauro recente substituiu
algumas unidades (sobretudo na cercadura)
A nave da igreja acolhe um revestimento azulejar que cobre cerca de
dois terços da altura total das paredes laterais, num silhar de grandes
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painéis de azulejos figurativos – com 43 unidades na parte mais alta –
de espaldar recortado e exuberante decoração de motivos
arquitetónicos fingidos e ornamentais dos emolduramentos. As
composições impressionam pela escala das figuras, facto que o pintor
não conseguiu tratar com eficácia, sendo flagrantes os problemas com
as proporções do tratamento anatómico, do trabalho de modelado, da
perceção de profundidade e perspetiva. A temática representada é
dedicada aos milagres de Santo António e outras cenas com especial
significado na sua vida.
Do lado do Evangelho,
. Santo António cura um noviço tentado,
. Santo António liberta o pai da forca,
. Santo António toma o hábito franciscano,
. O Milagre eucarístico da mula.
Do lado da Epístola:
. Pregação de Santo António aos Peixes em Rimini,
. O Milagre do Pé Decepado
. Aparição de São Francisco em Arles,
. Morte de Santo António.
Junto aos altares colaterais, nos painéis que envolvem janelões, o
revestimento apresenta anjos que seguram atributos e símbolos
religiosos: do lado do Evangelho, os atributos antoninos (lírio e cruz) e
uma coroa, do lado da Epístola as mitras papal e episcopal.
A composição ornamental do silhar é rica em pormenores que reforçam
a carga teatral gerada pela pujante decoração dos emolduramentos das
cenas: do lado do Evangelho, próximo ao altar colateral, é incluída uma
janela fingida que faz espelho com o vão de iluminação aberto na
parede oposta; do lado da Epístola, um púlpito fingido pretende reforçar
o equilíbrio do conjunto pelo mimetismo do púlpito do lado oposto; o jogo
de pandam continua nos confessionários fingidos incluídos no
revestimento da parede do lado da Epístola, ou nas pias de água benta
pintadas na parede fundeira da nave, ladeando a entrada na nave.
Todos os pormenores são tidos em conta no jogo cénico montado, o
qual não esquece estrutura arquitetónica subjacente: representam-se
atlantes que fingem suportar o arco do coro alto, o qual recebe no seu
intradorso uma complexa estrutura de ornatos que simulam formas
volumétricas delicadamente trabalhadas com ornatos de variados tipos,
lembrando os trabalhos escultóricos em talha.
Superiormente às reservas figurativas sobressaem os exuberantes
remates dos painéis que simulam dosséis rematados por grandes
coroas colocadas sobre pequenos querubins e erguidas por pares de
anjos com a cabeça ornada de plumas apoiados numa sanefa da qual
pendem volumosas cortinas com borlas
Este conjunto está atribuído por José Meco a António Vital Riffarto,
opinião que corroboramos pelas grandes afinidades técnicas e formais
com trabalhos in situ documentados para o mesmo artista ornamentista.
As paredes laterais e contígua ao arco triunfal da capela-mor estão
revestidas a toda a altura com azulejos de padrão, de pintura a azul
sobre fundo branco, formando tapete organizado em dois registos,
separados friso de fitas entrecruzadas em dois tons de azul. Verificamse dois padrões distintos e respetivas barras, colocados respeitando os
ritmos da arquitetura subjacente e os efeitos de escala dos padrões,
respeitando-se a regra do padrão menor (4x4) no registo inferior e do
padrão maior (6x6) no registo superior. Os padrões aplicados
correspondem ao P-486/ B-48 e ao P-603a/ B-39, respetivamente, o
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padrão menor e maior.
Na sacristia um silhar de azulejos retilíneo, de pintura a azul e branco,
com sete unidades de altura, reveste as paredes até á altura dos painéis
de talha dourada e inclui um conjunto de cenas figurativas em cartelas
ovais colocadas sobre um fundo paisagístico contínuo. A temática
representada é novamente antoniana:
. Aparição do Menino a Santo António,
. Milagre Eucarístico da Mula,
. Pregação de Santo António aos peixes em Rimini,
. Bilocação de Santo António,
. Santo António e a Custódia Consagrada.
Nas traseiras da igreja está a fachada da antiga Capela de Nossa
Senhora da Conceição a qual se apresenta revestida de azulejos em
dispostos em três registos: o primeiro desenvolve-se desde os bancos
de pedra até à altura da cobertura do alpendre, em dois grandes painéis
laterais á porta de entrada, de pintura azul sobre fundo branco,
representando a Anunciação e a Visitação, respetivamente, à esquerda
e à direita, e de datação que colocamos no 3.º quartel de Setecentos; o
segundo desenvolve-se a partir da linha do telhado do alpendre até à
linha da cornija e apresenta painéis de formato irregular com moldura
concheada da mesma mão dos painéis anteriores; o terceiro
corresponde à superfície murária correspondente ao remate da fachada,
de perfil recortado e que inclui um nicho de volta perfeita, assumindo a
composição azulejar um carácter ornamental em função do nicho
central, datando do 2.º quartel do século XVIII, da mesma época e mão
dos azulejos da nave e sacristia.
Capelas dos Passos: aplicação de meia barra B-48 (SIMÕES, 1997: 1,
181).
Átrio de entrada: cercadura de pintura a azul sobre branco. De motivos
vegetalistas que é variante da cercadura C-104 (SIMÕES, 1997: 1, 158).
Igreja/capela-mor: Friso F-44 (SIMÕES, 1997: 1, 129, 134) e barras B48 (SIMÕES, 1997: 1, 181) e B-39 (SIMÕES, 1997: 1, 178).
Capelas do primeiro patamar:
Direita (Oração no Horto): «PATER.MI, SIPO SIBILE. EST,
TRANS/TATAME CALIX ISTE, VERUM/T[***] NON SICVT E/[***]VOLO,
SED [***]VT TV/ MAT[***]» - cordas
Esquerda (Prisão de Cristo): «NISTRIVD [***]M CO/ MPR[***]ENDERV
[***]LIG/AV[***] [***]NT [***] / IOAN18» - cruz e cálice
Capelas do patamar intermédio:
Direita (Caminho para o Calvário-Santo Sudário): «CONGREGATA
SVNT SVPER/ ME FLAGELLA, ET IGN/ORAVI / SALM 34» - chicote e
cana verde
Esquerda (Flagelação): «BAIVLANS SIBICRVCEM EX/
IVIT.INEVM,QVI.DICIT VR CALVARIX LOC/VM IOAN19» - escada e
cravos
Capelas do último patamar:
Direita (Calvário): «VENIT. QVIDAM.HOMO.AB ARI/MAT HXA, NOMINE
IOSEPH, HIC/ ACCESIT ADPILATVM, ET PETI/T CORPVS JESV
TUNCPI/ LATVS IVSIT REDDI = CORPVS»/ MATTH 29» - martelo,
turquês e coroa de espinhos
Esquerda (Descimento da Cruz): «AD IESUM. AVTEM.CVM/
VENISENT, VT VIDER/VNTEV.IAM.MOTVVM/VUNUS,
MILITVM/LENGEA LATVS/EIVS APER/VE IOAN 19» - lança e esponja

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Escadório, figura avulsa
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EAC2
EAC3
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de service, jardim)
ED16
Escadório, sanefas capelas dos Passos
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMCinv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)
Galilé, Figura avulsa
EACMC14 (privadas)
Nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EARP3
EARP23(nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
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ED15
R1
R2
R4
Padrão P-603a
EAC6
EACMC14 (fragmentos)
EACMC16
EACMC22
EARP8
EARP22
EARP23
EARP26
EARP37
EARPV5
Padrão P-486
EAC5
EARP2
EARP26
EACMC9 (escadaria de acesso ao dormitório)
EACMC37
EARPV8
Guarnição: Barra B-39
EAC6
EACMC16
EACMC22
EACMC37
EARP23
EARP26
Guarnição: Barra B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
EARPV8
ED8
ED11 (

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 92-95
MECO, 1986.
SIMÕES, 2010: 208-209.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Pertencente outrora à Província da Soledade de religiosos franciscanos da mais estreita observância.
[***]: ilegível
O património azulejar deste núcleo foi recentemente (2009) alvo de intervenções de conservação e restauro realizadas
pela empresa Signinum.
O painel junto à parede fundeira da nave, do lado do Evangelho, encontra-se incompleto por motivos desconhecidos.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais
Escadório e fachada principal da igreja
FA

2, 3 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, escadório
Fachada de uma das capelas dos Passos e pormenor do revestimento azulejar aplicado
FA
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4 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, galilé
Painel de azulejos de figura avulsa com cercadura de motivos vegetalistas
1.ºquartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

5 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, galilé
Quatro exemplos de azulejos de figura avulsa
1.ºquartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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6 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, igreja
Perspetiva geral sobre a nave a partir da capela-mor
FA

7,8 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, igreja
Revestimento azulejar aplicado na parede fundeira da nave,
Santo António cura um noviço tentado
Confessionário fingido em azulejos aplicados na parede do lado da Epístola
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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9, 10 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, igreja
Revestimento azulejar aplicado capela-mor
Composição de padronagem aplicada na parede do lado do Evangelho
e pormenor da composição aplicada na parede do lado do Epístola
1.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

11 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, sacristia
Perspetiva geral do interior
FA
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12 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, sacristia
Revestimento azulejar em silhar baixo: pormenor com a cena da Bilocação de Santo António
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA

13 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, sacristia
Revestimento azulejar em silhar baixo: pormenor da cena
do Milagre Eucarístico da Mula por Santo António
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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14 | Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais,
fachada da antiga Capela de Nossa Senhora da Conceição
Á esquerda a Anunciação e à direita a Visitação
3.º quartel do século XVIII, década de 1760?, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

15| Igreja do antigo Convento de Santo António
dos Olivais, fachada da antiga Capela de
Nossa Senhora da Conceição
Anunciação
3.º quartel do século XVIII, década de 1760?,
Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC22
IGREJA DO ANTIGO MOSTEIRO DE SÃO MARCOS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja do antigo Mosteiro de São Marcos
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA São Silvestre
LOCALIDADE São Silvestre
PROPRIEDADE Universidade de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O subcoro da igreja apresenta silhar de azulejos de 12 unidades de

altura, pintura a azul e branco, e composição de padronagem formada
por padrão 6x6, P-603a, e barra de motivos vegetalistas. A composição
respeita os ritmos da arquitetura subjacente, definindo a barra todos os
contornos necessários às configurações finais dos vários painéis.
O mesmo tipo de composição surge novamente na capela-mor, cujas
paredes laterais e contígua ao altar-mor recebem silhar de azulejos de
12 unidades de altura com a aplicação de igual padrão. A pintura a azul
adquire um tom violáceo, e denuncia uma fraca diluição do pigmento
base ao nível do tratamento do fundo azul, notando-se a ausência de
pinceladas em aguada, resultando motivos com pouca volumetria. É
interessante verificar que a barra aplicada – B-39 (SIMÕES, 1997: 1,
178) – copia o modelo empregue nos painéis de albarradas de fabrico
Lisboeta (unidades mais lisas e regulares e com 141mm de dimensão
média) aplicados no mesmo espaço na parede contígua ao arco triunfal.
Na base do altar-mor está um revestimento azulejar de figura avulsa com
ornatos nos cantos (família «estrelinhas», elementos cruciformes em
aspa com pinta ao centro e braços intercalados com ovoides), cuja
leitura é maioritariamente obstruída pela estrutura da mesa de altar em
madeira (finais do século XVIII?) colocada encostada à parede. Observase a inclusão de uma cercadura de motivos vegetalistas – acantos com
volutas laterais – identificada como C-88 por Santos Simões (SIMÕES,
1997: 1, 156), comum na região, a enquadrar uma reserva central
ocupada por motivos de flores, surgindo ainda duas representações de
arquiteturas
DESCRIÇÃO DOS Padronagem: Barra de pintura a azul B-39 (SIMÕES, 1997: 1, 178).
ENQUADRAMENTOS/ Composição de figura avulsa: cercadura C-88 (SIMÕES, 1997: 1, 156).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EACMC25
EARP5
EARP23
EARPV10
ED2
Guarnição, cercadura C-88
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EAC19
EACMC14 (privadas)
EACMC25
EACMC31
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP5
EARP13
EARP24
Padrão 603a
EAC6
EACMC14 (fragmentos)
EACMC16
EACMC21 (capela-mor)
EARP8
EARP13
EARP22
EARP23
EARP26
EARP37
EARPV5
Guarnição: Barra B-39
EAC6
EACMC16
EACMC21
EACMC37
EARP23
EARP26
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 66-72.
GONÇALVES, 1980.
DIAS & GONÇALVES, 1990: 157-164.
SIMÕES, 2010: 214.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O antigo Mosteiro de São Marcos foi casa masculina pertencente à Ordem de São Jerónimo.
Em 1696, os monges abobadaram de tijolo a cobertura da nave (CORREIA & GONÇALVES, 1953: 67)
Santos Simões reconhece o conjunto como produção de Lisboa de ca. 1690, não identificando o seu
padrão (SIMÕES, 1997: II, 68).
Na parede contígua ao arco triunfal estão dois painéis de azulejos de fabrico lisboeta com a
representação de albarradas com meninos segurando cornucópias colocados sobre pedestais que,
embora tenham uma barra de igual padrão ao dos painéis de Coimbra, apresentam melhor desenho,
diferente técnica pictórica (mais cuidada, pincelada mais fluida e melhor conseguida no tratamento das
zonas de sombra), bem como um distinto tom de azul.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Capela-mor da Igreja do Mosteiro de São Marcos
Altar-mor e silhar de azulejos de fabrico coimbrão
FA
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2 | Subcoro da Igreja do Mosteiro
M
de Sãão Marcos
Silhar dee azulejos de padrão
p
P-603aa de fabrico coimbrão
Finais doo século XVII/ inícios do sécculo XVIII
FA

3, 4 | Capela-mor da Igrejaa do Mosteiro de São Marcoos
Silhar de azulejos de figura avulsa na base do altar-mor
a
e porrmenor de um
ma unidade
1.º/2.º quartel
q
século XVIII
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC23
COLÉGIO DE SÃO JERÓNIMO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Colégio de São Jerónimo
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Sé Nova
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Universidade de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Portaria, Vestíbulo, Corredor
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
■ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Profana: paisagística
TEMÁTICA
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS

Simbologia do Quarternário
Portaria (13)
Escadaria (13)
Átrio (8)
Corredor (7)

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
No
átrio da antiga portaria cenas pastoris habitam um silhar de azulejos
DESCRIÇÃO GERAL

de espaldar recortado, de pintura a azul e branco, com enquadramentos
de concheados túrgidos e cabeceiras assimétricas de gosto rocaille.
Nestes painéis verificamos a existência de motivos representados
idênticos, esquemas compositivos semelhantes e afinidades formais com
outros núcleos existentes em edifícios da cidade e região de Coimbra
(EACMC18; ED4).
Destacamos, pela monumentalidade que a torna ímpar no contexto local,
e marcante no contexto nacional, a caixa de escadas do Colégio de São
Jerónimo, a qual é enriquecida com painéis azulejares figurativos, nos
patamares, alternados com painéis ornamentais nos lanços de escadas.
Apesar do conteúdo dos painéis figurativos ser de matriz profana –
paisagens de contexto rural e urbano – o conjunto é digno de nota pelo
seu carácter de exceção, onde o azulejo é elemento integrante da
conceção majestática que esteve subjacente na criação deste espaço.
Nos lanços de escadas os painéis ornamentais apresentam um
encadeado de motivos de ferronerie com elementos fitomórficos que
desenham curvas e contracurvas e terminações concheadas, numa
composição de pintura a manganês com apontamentos a amarelo.
Colocados nos patamares da escadaria surge um total de cinco quadros
onde se observam várias panorâmicas sobre conjuntos urbanos, sendo
apresentadas as construções aglomeradas em volta de arruamentos ou
praças, sendo a escala das figuras asfixiada pela massa construída. De
um modo geral, o tratamento da perspetiva é deficiente e o desenho dos
pormenores ingénuo, contudo, os efeitos da cor e as linhas dos volumes
tornam as composições bastante dinâmicas.
No vestíbulo do primeiro piso [espaço que corresponde, em planta, ao
átrio da portaria do colégio, situado no piso inferior], logo após a escadaria
monumental está um notável conjunto de oito painéis azulejares que
remetem diretamente para a esfera da reflexão filosófico-religiosa. Em
cada um deles estão imagens de carácter alegórico que descodificámos
na relação Quatro Elementos da Natureza – Quatro Continentes. Em foco
está a temática dos princípios universais que regem o Cosmos, fazendose representar os Quatro Elementos e Quatro Reis ou Imperadores,
estando estes últimos como a personificação das Quatro Partes do
Mundo.
Logo após este vestíbulo há um corredor que apresenta silhar de
azulejos com painéis de espaldar recortado com composições
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ornamentais de albarradas cujas características podem demonstrar como
os silhares joaninos de albarradas de Lisboa influenciaram, no aspeto
formal, a produção de Coimbra.
Os emolduramentos dos painéis do átrio da portaria, de pintura a azul e
branco, descansando sobre rodapé de pintura a manganês, apresentam
uma exuberante composição arquitetónica fingida de gosto rocaille, com
direta influência de matrizes gráficas da escola alemã.
O embasamento e pilastras laterais estão representados em tromp l’oeil,
sendo trabalhados os seus efeitos perspéticos pela pintura e marcação
das zonas de luz e sombra, simulando-se o recuo da zona central do
embasamento retilíneo face à projeção encurvada das pilastras laterais na
direção do espectador; a meio do embasamento, na base das duas
pilastras e marcando a zona dos capitéis, são colocados ornatos rocaille
de desenho assimétrico simulando repuxados de cartilagens, com
trabalho de modelado bem conseguido no jogo dos tons de azul em
função da simulação de efeitos de claro-escuro. Como coroamento desta
estrutura é colocado um espaldar de formato trapezoidal com virtuosos
efeitos ondulantes decorrentes do desenho de assimétricos concheados
rocaille de terminações chamejantes.
Descansando sobre rodapé de azulejos com marmoreados fingidos a
verde e manganês, os emolduramentos dos painéis do revestimento
azulejar da escadaria apresentam uma estrutura clássica que recebe
pontualmente motivos vegetalistas e concheados de gosto rocaille: é
simulada uma composição arquitetónica com embasamento e
entablamento retilíneo que recebem ornatos rocaille colocados ao centro,
sobre o eixo axial da composição, e pilastras laterais que simulam um
efeito saliente pela sua representação em perspetiva, em cujo fuste é
aberta uma reserva retangular de pintura de efeitos marmoreados a
amarelo e verde, e com a inclusão de um festão de motivos vegetalistas,
de pintura a azul, que pende superiormente; no alinhamento das pilastras,
como remate superior do silhar, descansam vasos de desenho rocaille
com flores e folhagem de pintura policroma a verde, manganês, azul e
amarelo; enquadrando a reserva central dos painéis é desenhada uma
moldura retangular por meio de um filete de pintura a azul com cantos
cortados, ocupados por ornatos concheados, a partir dos quais parte um
segundo filete, de pintura a manganês, com enrolamento de um
serpentinado fitomórfico de pintura a amarelo com folhas a verde.
Os emolduramentos dos painéis figurativos do vestíbulo no primeiro
piso apresentam pintura a azul sobre fundo branco, colocados sobre
fundo de efeitos marmoreados fingidos a amarelo e manganês, e
desenvolvem uma estrutura arquitetónica que suporta uma exuberante
carga ornamental de gosto rocaille, com profusos ornamentos concheados
que conferem à estrutura fingida grande movimentação.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.6.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Portaria
Reservas figurativas
EAC10
EAC14
EACMC9
Emolduramentos
EAC10
EACMC15
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EACMC18
ED4
Escadaria
EAC4 (Gerais, piso térreo – cenas paisagísticas)
EACMC28 (painéis ornamentais)
Átrio 1.º piso
EARP16 (emolduramentos, nave)
ED16 (emolduramentos: Estigmatização São Francisco)
Albarradas, corredor 1.º piso
EACMC27 (coro baixo)

3. BIBLIOGRAFIA
VASCONCELOS, 1987: 236-240.
CORREIA & GONÇALVES, 1947:140-143.
LOBO, 1999.
SANTOS, 2007: 55-91, 163, 179, 183-184, 190, 191-195.
SIMÕES, 2010: 209-210.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Um breve dado documental incidente no espaço da livraria do Colégio de São Jerónimo refere a existência
de azulejo naquele espaço no século XVIII. Nos registos das despesas com obras na Livraria realizadas
cerca de 1760, menciona-se o seguinte: «[…]Do azulejo para a porta da livraria: sinco mil duzentos e
sincoenta reis De o asentarem: dois mil e cem reis[…]»

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Colégio de São Jerónimo. Vestíbulo da portaria: painel de azulejos com cena paisagística.
Colégio de São Jerónimo. Escadaria: painel de azulejos com composição ornamental.
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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3 | Colégio de São Jerónimo.
Vestíbulo do 1.º piso: painel de azulejos - ciclo do Quaternário. Ásia
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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4 | Colégio de São Jerónimo, 1.º piso
Corredor com revestimento azulejar de albarradas
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

5 | Colégio de São Jerónimo, 1.º piso
Painel de azulejos com composição de vasos floridos e espaldar recortado
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC24
COLÉGIO DAS ARTES
1. EDIFÍCIO
Colégio
das
Artes
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Sé Nova
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Universidade de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Portaria
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos (espaldar ■ SIM
da fonte)
□ NÃO
309

Fábrica de Telha Vidrada

padronagem
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO TOTAL _
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No átrio e primeiro lanço de uma escadaria de acesso ao 1.º Piso (na

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/
INSCRIÇÃO

Ala Sul, próximos à portaria) podemos encontrar um revestimento
azulejar de padronagem pombalina que provavelmente se estenderia
a outras dependências do edifício, a julgar pelos vestígios
encontrados em outros espaços misturados com a grande quantidade
de azulejos modernos, de fabrico industrial, que imitam o padrão
original pombalino.
O silhar que reveste as paredes do átrio e do primeiro lanço da
escadaria tem nove azulejos de altura e assenta sobre um rodapé
marmoreado a roxo e verde. O padrão é composto pela repetição de
dois azulejos, apresentando, cada um deles, motivos decorativos
diferentes: por um lado, um florão pintado a roxo de manganês, no
qual a definição de uma zona de sombra e uma ténue linha radial
concêntrica sugerem a volumetria do elemento, fazendo-o destacar
do fundo neutro branco; por outro, uma pequena flor de oito pétalas,
pintada a azul, enquadrada por quatro elementos, também a azul, que
partem dos cantos do azulejo, onde se encontram outras flores azuis
de menor dimensão as quais são o ponto de ligação com o motivo
vizinho. Resulta pois uma dinâmica grelha azul de linhas diagonais,
que enquadra florões roxos que se destacam do fundo branco pela
sua ténue volumetria.
No claustro um painel de azulejos está aplicado no espaldar de uma
fonte localizada na ala Poente. O painel assume um formato
retangular, adaptado ao formato do nicho que o acolhe, e apresenta
uma cena religiosa simbólica associada à água, de pintura polícroma,
apresentando na base da composição uma cartela de moldura de
concheados rocaille com legenda latina
Como guarnição está uma discreta cercadura, cujo padrão resulta da
repetição de um azulejo, definindo-se duas fitas entrecruzadas – uma
lisa, preenchida a azul, desenvolvida longitudinalmente em
ziguezague, e outra ondulada, preenchida a branco, desenvolvendose em serpentina.
Painel no espaldar de fonte: «ET TV/ DVRAM CORDIS BIS/
PERCVTE SILICEM. VT./ ET TIBI FLAMAS, ER./ TIBI GRATAS
GERMINET./ LIMPHAS»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4 (vestíbulo Sala do Senado)
EAC7
EACMC20 (cercadura)
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EACMC27 (cercadura)
EACMC29 (sub-coro)
EARP9 (cercadura)
ED9 (módulo azul e branco)
3. BIBLIOGRAFIA
VASCONCELOS, 1987: 207-222.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 111-113.
MARTINS, 1994.
LOBO, 1999.
MARTINS, 2000.
SANTOS, 2007: 92-98.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Os antigos colégios das Artes (Companhia de Jesus) e de São Jerónimo (Ordem de São Jerónimo)
albergaram o Hospital da Universidade de Coimbra. Atualmente continuam a ser propriedade da
Universidade de Coimbra acolhendo algumas instalações da Faculdade de Letras, Faculdade de Ciências
e Tecnologia [Departamento de Arquitetura].

ILUSTRAÇÕES

1 | Colégio das Artes: Portaria.
Painéis de padronagem pombalina, de pintura a manganês e azul.
3.º quartel do século XVIII, Fábrica de Telha da Universidade atrib.
FA
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2 | Colégio das Artes: fonte na Ala Poente
Painel de azulejos figurativo: representação religiosa simbólica associada à Água
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC25
CASA DE FRESCO NA ANTIGA CERCA DO COLÉGIO DE SÃO BENTO/
JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
1. EDIFÍCIO
Casa
de
Fresco
na antiga cerca do Colégio de São Bento/
NOME DO EDIFÍCIO
Jardim Botânico da Universidade de Coimbra

DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Sé Nova
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Universidade de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
■ CERCA
□ OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
313

□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO TOTAL _
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 132x132mm
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE ■ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Silhar de azulejos de azulejos de figura avulsa de pintura a azul sobre

branco estanífero, emoldurado por cercadura de motivos vegetalistas. O
revestimento ocupa as superfícies murárias do perímetro da casa de
fresco, numa altura máxima de 11 unidades (nos espaços entre os
bancos de pedra) e mínima de 7 unidades (correspondendo ao espaldar
dos bancos). São respeitados os ritmos da arquitetura: a cercadura
contorna todos os limites dos bancos.
As temáticas representadas vão desde os motivos florais
(predominantes), aos frutos, aves e outros animais (coelhos, leões),
cestos de flores e frutos, querubins, barcos e representações
antropomórficas (costumes, cenas de caça).
Verifica-se mistura de exemplares sem motivos de canto e com ornatos
tipo estrelinhas
Uma unidade (que se apresenta cortada pela cercadura) representa um
tocador de guitarra de pintura a azul com contornos a manganês.
DESCRIÇÃO DOS Cercadura de motivos vegetalistas de pintura a azul e branco, com
ENQUADRAMENTOS/ sequência de folhas de acanto: C-88

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EACMC22
EARP5
EARP23
EARPV10
ED2
Guarnição, cercadura C-88
EAC19
EACMC14 (privadas)
EACMC22
EACMC31
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP5
314

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

EARP13
EARP24
3. BIBLIOGRAFIA
VASCONCELOS, 1987: 243-248.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 130.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O revestimento apresenta-se em mau estado de conservação com uma camada de sujidade na superfície
vítrea, advinda do escorrimento de cal da parte superior rebocada das paredes, em alguns pontos tão
espessa que não permite a visualização dos motivos representados.

ILUSTRAÇÕES

1 | Casa de Fresco da antiga cerca do Colégio de São Bento
Painel de azulejos de figura avulsa
1.º/2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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2 | Casa de Fresco da antiga cerca do Colégio de São Bento
Pormenor de dois exemplares e respetiva guarnição C.88
1.º/2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC26
PARQUE DE SANTA CRUZ/ JARDIM DE SANTA CRUZ
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Parque de Santa Cruz/ Jardim de Santa Cruz
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Sé Nova
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Município de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA ________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
■ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1749
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Vetero-testamentária
TEMÁTICA
Paisagística
_

NUMERO TOTAL
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE ■ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O Parque de Santa Cruz, outrora horto de recreio e meditação integrado
no complexo monástico dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz, integra
um conjunto azulejar relevante para a produção coimbrã dos finais do
segundo quartel do século XVIII.
Um silhar contínuo de composições ornamentais de pintura a azul sobre
fundo branco apresenta-se aplicado no espaldar dos bancos de pedra
corridos que marcam os limites do recinto de entrada no jardim. A
composição desenha uma sequência contínua de almofadas de formato
retangular longitudinal, preenchidas com pintura de efeitos
marmoreados fingidos a azul, ligadas por ornato que funciona como
braçadeira fingida que abraça as molduras das almofadas, e com
rosetas colocadas nos interstícios superior e inferior
Os muros que ladeiam o primeiro lanço de escadas apresentam painéis
de pintura polícroma (a azul, manganês e amarelo), lamentavelmente
em muito mau estado, com a representação de cenas paisagísticas (no
revestimento à esquerda, uma luta entre dois touros). Estes painéis
representam grandes afinidades formais com o conjunto azulejar
aplicado no corredor do dormitório do antigo Mosteiro de São Jorge de
Milreus, também dos religiosos Crúzios (EACMC12).
Nos patamares da alameda que se desenvolve na direção da Fonte da
Sereia, voltam a surgir mais silhares de azulejo aplicados no espaldar
dos bancos que delimitam os vários recintos retangulares,
quadrangulares e circulares dos vários patamares. Apesar da deficiente
perspetiva e trabalho de escala, o trabalho de pintura revela grande
atenção nos aspetos descritivos dos pormenores. Nas várias cenas
representadas surgem, por vezes, figurações de aves que lembram as
aves dos trabalhos de chinoiserie.
No 1.º patamar representam-se em silhar retilíneo de emolduramento de
pintura a azul e amarelo, cenas paisagísticas que revelam evidentes
lacunas na noção de escala, perspetiva e profundidade da composição.
À esquerda incidem em paisagens com lagos pontuados por cisnes e
embarcações, rodeados de árvores e vegetação; à direita, representam
cena de caça – javalis e cães caçando lebre –, uma paisagem com
fonte, terminando com outro trecho paisagístico com lago com patos.
Num painel estreito, à direita, com a figuração de uma árvore, está
pintada a data de «1749». Em alguns painéis surgem evidências de
problemas técnicos com a cozedura dos pigmentos vidrados, sobretudo
com os amarelos, que em alguns casos se apresentam bastante
esbatidos
No 2.º patamar os espaldares dos bancos apresentam painéis de
azulejos em silhar retilíneo, de pintura monocroma, a azul sobre fundo
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branco. As cenas representadas incidem na temática venatória (caça à
lebre, caça ao javali, caça ao veado, com cães e ausência de figura
humana) e em paisagens exóticas (elefantes em paisagem que inclui
palmeiras).
O 3.º patamar apresenta um silhar de azulejos retilíneo, de pintura
monocroma a azul sobre fundo branco, de desenvolvimento adaptado à
forma circular do recinto, e inclui cenas paisagísticas de temática
campestre e marinhas (portos e ancoradouros). Uma vez mais, o
deficiente trabalho de perspetiva e noção de escala sobressaem no
conjunto, problemas compensados, contudo, pelo cuidado na
representação dos pormenores.
Junto à fonte da Sereia forma-se outro recinto murado com bancos de
jardim, em cujos espaldares se observa o que resta de um silhar de
azulejos, de pintura a azul e branco, onde se faz representar um
conjunto figurativo com representações simbólicas associadas à água
que incluem várias cenas com fontes acompanhadas de legendas com
versículos bíblicos. Em alguns painéis surgem representações de frades
crúzios, outros incidem em representações de cenas veterotestamentárias, entre as quais o episódio de Moisés brotando água na
rocha do deserto.
Revestimento do primeiro lanço de escadas, recinto de entrada no
jardim: os emolduramentos simulam uma estrutura arquitetónica fingida
de pintura polícroma de efeitos marmoreados, composta por
embasamento retilíneo, pilastras laterais em forma de estípite, e
entablamento retilíneo. No lado do interior da reserva figurativa, surgem
adossadas às pilastras laterais consolas com tritões. Toda a estrutura é
pontuada por ornatos vegetalistas (enrolamentos de acantos) de pintura
a amarelo com interessante trabalho de modelado que utiliza mistura de
pigmento manganês com acabamento de esgrafito/raspado.
Silhar Fonte da Sereia: Os emolduramentos apresentam-se adaptados
ao formato retangular dos silhares e formam reservas de perfil interior
recortado pelo desenho assimétrico dos vários elementos que
compõem a estrutura. Assumem grande carga ornamental que integra
elementos tão variados como: folhas de acanto desenhadas em torção,
flores de morangueiro, festões de flores e frutos, festões de folhas de
loureiro, panejamentos com borlas, conchas (vieiras), elementos
arquitetónicos (pilastras e consolas representadas em escorço
acentuado), pequenas urnas com flores, cornucópias floridas, entre
outros. Trata-se de estruturas fingidas que acusam já alguma influência
do emergente gosto rocaille na arte portuguesa.
Silhar de azulejos do espaldar dos bancos em redor da Fonte da Sereia.
Espaldar do banco à esquerda:
Painel 1: «(QUI)I BIBVNTME, (ADH)VC SITIENT. Eclez.24.29. – ET IN
PLENITUDINE SANCTORUM DETENTID/ MEA/ Id. I6.»
Painel 2: «(DEREL)IQVERVNT FONTEM/ (AQUAE VI)VAE, ET
FODERVNT SIBI/ (CISTERN)AS DISSIPATAS. Jerm.2.13.»
Painel 3: «(FONS PARVUS CREVI)T INFL(VIUM) MAX(IMUM (ET IN
AVAS PLURIMAS RE) DVNDAVIT.Esth.II. 10.»
«FONS VITAE PERMA 0/NEE. Eccli.21.16.»
Painel 4: «POST QVAM VENIENT AQVAE (IST) AE VIVENT OMNIA.
Ezech. 17.9.»
Painel 5: «ECCE AQVAE/ E GREDIEBANTVR SVBTER LIMEN
DOMVS/ Ezech.47.1.»
Painel 6: «FONTES AMARI OBDVLCATI SVNT AD. BIBEN=DVM. Iudit
45.15.»
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Painel 7: «PERCUSSIT MOYSES VIRGA BIS SILICEM,/ EGRESSAE
SUNT AQUAE LARGISSIMAE. Num.20.II.»
Espaldar do banco à direita:
Painel 8: «FONS ASCENDEBAT DE TER(RA) (IRRI/ GANS
VNIVERSAM SVPERFICIEM (…)/ GEN.2 61»
Painel 9: «(TORR)ENS REDUNDANS FONS/ (S)APIENTIAE. Prov.18.4.
- /(…)est: Venite & Bibite. Prov.10 5.»
Painel 10: «FONS/ HORTORUM, /PUTEUS AQUARUM/ VIVENTIUM
QUAE FLU=/ UNT IMPETU DE=/ LIBANO. Cant.4.15»
Painel 11: «ERIT FONS PATENS HABITA(NTI)/ BUS HIERUSALEM IN
ABLUTIONEM/ PECCATORIS. Zach.13. 1»
Painel 12: «(FO)NS DE DO(MO DOMINI EG)RE (DIETUR ET) IRR(I)/
GABIT TORRE (NTEM SOINARUM. Joel 3.»/ «DO(M)VS DNI DOMUS
B. ANNAE. (…)»
Painel 13: «FONS VIATE PERMA=/NET. Eccli.21.16.»
Painel 14: «IN SION FIRMATA SUM. Eclez.24 (…). – ET IN
HAEREDITATE DOMINI MORABOR Eclez.24.11»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC12 (Igreja, sacristia, refeitório)
ED11 (Projeto Devolver ao Olhar: painéis ciclo do Apocalipse)

3. BIBLIOGRAFIA
GUIMARÃES, 1932: 62.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 59-61.
CASTEL-BRANCO, 2006: 173-175.
SIMÕES, 2010: 205.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Quinta do Mosteiro de Santa Cruz integrava-se no complexo monástico do Mosteiro dos Cónegos
Regrantes de Santa Cruz de Coimbra e a base da sua configuração atual – espaço verde de traçado e
dimensões barrocas – resultou da iniciativa de Frei Gaspar da Encarnação, frade crúzio confessor de D.
João V e homem de sua confiança, com o alto patrocínio daquele monarca.
O azulejo foi parte integrante da configuração do espaço que partia de um eixo principal definindo um
amplo recinto (jogo da bola) até à cascata, a partir da qual se desenvolveriam duas escadarias em
disposição simétrica que venceriam o declive da encosta. A obra ficaria, contudo, incompleta, e apenas
uma escadaria foi levantada até ao topo da encosta, desenhando vários patamares com plantas de
configuração diferente, delimitados por bancos de pedra dispostos em redor de fontes e com aplicação de
revestimentos cerâmicos no espaldar dos mesmos.
As epígrafes latinas no pórtico de entrada sintetizam a conceção iconológica da obra:
Que o bosque de Idálio esconda, agora, os milagres da arte./
E que o sagrado Ida não espalhe as suas fontes,/
Ao mesmo tempo, a arte e o murmúrio das águas honram este bosque/
E não existirá outro igual a ele, nem mesmo o paraíso./
O zelo dos antepassados preservou este jardim para eles, ó mundo,/
Para que não voltem às tuas volúpias; agora, este jardim enclausurado/
É o único que tem as alegrias que eles conhecem verdadeiramente.
(tradução livre do latim proposta por Cristina Castel-Branco – CASTEL-BRANCO, 2006:174)
No topo da escadaria, como corolário do percurso pied-de-poule da única escadaria monumental erguida,
é colocada uma fonte com elementos escultóricos de caracter religioso e profano. Na base da estrutura
num trabalho escultórico que simula cavername rochoso de ambiente marinho está um tritão (confundido
com uma sereia, provavelmente por lhe faltar a cabeça) que abre a boca a um golfinho (bocal da fonte), e
acima desta representação ergue-se um espaldar arquitetónico que inclui um nicho com uma imagem
escultórica da Virgem acompanhada pela seguinte legenda: «SPIRITUS SANCTUS/ SUPERVENI ET IN
TE».
Identificámos a influência do seguinte fonte gráfica para as representações paisagísticas de carácter
exótico que incluem elefantes: gravura 3 da série Animalium quadrupedum, de Adriaen Collaert, datada de
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1595.
Segundo o Inventário Artístico de Portugal o painel datado de 1749, aplicado no espaldar dos bancos do
segundo patamar, é uma cópia do painel original recolhido no MNMC (CORREIA & GONÇALVES,
1947:60).

ILUSTRAÇÕES

1 | Parque de Santa Cruz: recinto de entrada (jogo da bola).
Silhar retilíneo aplicado no espaldar de banco pétreo corrido.
2.º quartel do século XVIII, 1749, autor desconhecido
FA

2 | Parque de Santa Cruz: recinto de entrada (jogo da bola).
Pormenor do revestimento azulejar aplicado no espaldar do banco.
2.º quartel do século XVIII, 1749, autor desconhecido
FA
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3 | Parque de Santa Cruz: patamar da escadaria no recinto de entrada do jardim.
Pormenor do revestimento azulejar polícromo com representação de luta de bovinos.
2.º quartel do século XVIII, 1749, autor desconhecido
FA

4 | Parque de Santa Cruz: 1.º patamar da escadaria de aparato de acesso à Fonte da Sereia
Painel de azulejos polícromo do silhar aplicado no espaldar dos bancos do jardim com a
data inscrita de «1749» (réplica, o original foi recolhido no MNMC)
FA
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5 | Parque de Santa Cruz: 2.º patamar da escadaria de aparato de acesso à Fonte da Sereia.
Silhar de azulejos aplicado no espaldar dos bancos do jardim.
2.º quartel do século XVIII, 1749, autor desconhecido
FA

6 | Parque de Santa Cruz: 2.º patamar da escadaria de aparato de acesso à Fonte da Sereia.
Pormenor do silhar de azulejos com trecho de paisagem exótica com elefantes e palmeiras.
2.º quartel do século XVIII, 1749, autor desconhecido
FA
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7 | Parque de Santa Cruz: 3.º patamar da escadaria de aparato de acesso à Fonte da Sereia.
Pormenor do silhar de azulejos com paisagem marinha e aves (chinoiserie).
2.º quartel do século XVIII, 1749, autor desconhecido
FA

8 | Parque de Santa Cruz: recinto junto à Fonte da Sereia.
Pormenor do silhar de azulejos com representações simbólicas alusivas à água.
2.º quartel do século XVIII, 1749, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC27
CONVENTO DE SANTA TERESA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Convento de Santa Teresa
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Sé Nova
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
■ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
■ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
■ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
pintor de azulejo
■ SIM
(painéis da atual biblioteca)
□ NÃO
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Autor desconhecido

_

□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
■ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: emblemática
TEMÁTICA
mariana; iconografia
antonina
Profana: paisagens
_

NUMERO TOTAL
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No espaço que funciona atualmente como biblioteca está um silhar de

azulejos de 10 unidades de alto com vários painéis de pintura
polícroma que descansam em rodapé de azulejos de pintura de efeitos
marmoreados a verde e manganês combinados com a aplicação de
uma cercadura pombalina de pintura a manganês. As reservas
apresentam cartelas ovais com molduras de motivos concheados
rocaille, de pintura a azul, que acolhem símbolos marianos de pintura a
manganês (cipreste, estrela, rosa).
No claustro subsistem alguns altares cujos frontais apresentam
composições em azulejo imitando têxteis lavrados: composição
simulando tecido brocado de motivos florais a azul, com galões e
franjas a amarelo.
No coro alto um silhar de seis unidades, de pintura a azul, apresenta
um conjunto paisagens campestres com cenas bucólicas.
No coro baixo silhar de composições seriadas de vasos floridos com
palmitos e dragões, em pintura a azul, sem emolduramento.
As paredes do noviciado são revestidas por silhar de azulejos de
padronagem pombalina de oito unidades de altura, pintura a azul e
manganês, descansando os painéis, em rodapé marmoreado a
manganês e verde de uma unidade de altura. As composições,
emolduradas por cercadura, apresentam padrão de módulo 2x2, que
desenha elemento cruciforme em aspa partindo de flor central de
quatro pétalas, e coloca um botão nas reservas em losango dos braços
do elemento cruciforme, de pintura a azul, formando elemento
secundário floral, de pintura a manganês, com quatro pétalas
arredondadas e folhas nos interstícios – forma-se, portanto, uma grelha
a azul, de forte dinamismo diagonal, que enquadra os motivos florais a
manganês.
Numa escadaria interior, um dos patamares apresenta um nicho, em
arco de volta perfeita, que marca o lugar de um altar dedicado a Santo
António.
O frontal do altar apresenta composição figurativa em azulejo com a
representação do Milagre da Pregação de Santo António aos Peixes
em Rimini, em painel de formato retangular 10 ½ x8, de pintura a azul.
Data do 2.º quartel do século XVIII e será do pincel do mesmo autor
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dos seguintes núcleos: EARP1, EARP7, EACMC12 (capela do
dormitório), EARP14, EACMC18 (capela doméstica e sala dos atos
solenes), EARP46 (nave).
No nicho foi aplicado no 3.º quartel do século XVIII um painel de
azulejos, de 10x17 unidades, com a representação canónica de Santo
António – Santo António de pé, segurando o Menino sentado sobre
livro, e com a outra mão segurando a cruz e o lírio. O painel adapta-se
ao formato do nicho e apresenta, sobre fundo marmoreado azul, uma
moldura elevada por supedâneo arquitetónico fingido com almofada
pintada com efeitos marmoreados a manganês; toda a restante
composição é de pintura a azul.
Biblioteca: emolduramentos de perfil retilíneo com estrutura
arquitetónica fingida de linhas clássicas e singelas, de pintura a azul,
constituída por embasamento, pilastras laterais às reservas figurativas
e entablamento. O embasamento de perfil clássico, simples, apresenta
uma pequena cartela de moldura rocaille, com reserva marmoreada a
amarelo e manganês, ladeada por palmas pintadas a azul, colocada ao
centro; lateralmente à reserva figurativa desenham-se duas pilastras de
efeito saliente, as quais apresentam almofadas abertas nos fustes de
pintura de efeitos marmoreados fingidos a amarelo e manganês; o
entablamento volta a incluir outra cartela de moldura de concheados
rocaille a azul com reserva pintada a amarelo e manganês. Toda esta
estrutura enquadra uma moldura retangular, de pintura de efeito
marmoreado a azul, com ornatos rocaille nos cantos, que apresenta a
reserva central dos painéis preenchida com ténues feitos de
marmoreados fingidos a manganês.
Coro alto: os emolduramentos, de pintura a azul, apresentam uma
profusão de ornatos concheados que se desenvolvem a partir de
elementos em curva e contracurva, misturados com elementos
vegetalistas; lateralmente às reservas figurativas desenham-se pilastras
que fingem ligeiro ressalto e apresentam o fuste decorado com
apontamentos fitomórficos, elementos concheados e contracurvados.
Noviciado: como guarnição dos painéis está aplicada uma cercadura,
de pintura a azul, cujo padrão resulta da repetição de um azulejo,
definindo-se duas fitas entrecruzadas – uma lisa, preenchida a azul,
desenvolvida longitudinalmente em ziguezague, e outra ondulada,
preenchida a branco, desenvolvendo-se em serpentina.
Escadaria interior/Altar de Santo António
Painel no frontal de altar: emolduramento de composição complexa
com grande profusão de motivos ornamentais que incluem pequenos
anjos, meninos, grinaldas de flores, elementos concheados
(anunciando já o gosto rocaille) e em curva e contracurva, elementos
vegetalistas, distribuídos simetricamente a partir de um eixo axial, e
incluindo nesse eixo pequenas reservas que vão acolher dois símbolos
antoninos: o livro, inferiormente, e a cruz, superiormente.
Painel no nicho: em redor de moldura simples, retilínea com curvatura
no topo (acompanhando a curvatura da volta perfeita do arco pétreo) é
aplicado um conjunto de ornatos de caracter vegetalista, que se
misturam com elementos concheados de gosto rocaille que se
desenvolvem a partir de elementos em curva e contracurva com
extremidades em voluta. No remate abrem-se pequenas reservas,
colocadas lateralmente, que recebem os símbolos antoninos da cruz e
lírios.
Sem legenda.
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INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Coro alto e painel no nicho do altar de Santo António
EAC15
EACMC10 (refeitório)
EARP35 (registo superior)
EARP52
EARP53 (sacristia)
EARPV7
ED7 (MNMC inv. 1720)-1772, Manuel da Costa Brioso atrib.
R5
Frontal altar de Santo António
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMCinv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)
Albarradas
EACMC23 (corridor 1.º piso)
Padronagem pombalina
EAC6
EAC7 (cercadura)
EAC4 (cercadra, vestibule sala do Senado)
EACMC20 (cercadura)
EACMC24 (cercadura)
EACMC29 (cercadura, sub-coro)
EARP9 (cercadura)
Painéis emblemática
emolduramentos
EAC4
emblemática

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 95-96.
SIMÕES, 2010: 212.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Casa feminina da Ordem do Carmo (Carmelitas Descalças) fundada em 1744.
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Contudo, por cortesia, gentileza e generosidade da Dra. Suzana Carrusca, tivemos acesso a um registo
fotográfico do património azulejar presentemente integrado no edifício.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Convento de Santa Teresa de Coimbra, atual biblioteca
Painel com representação emblemática mariana: cipreste
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto cedida por Suzana Carrusca

2 | Convento de Santa Teresa de Coimbra
Claustro: frontal de altar com têxtil fingido em
azulejo
2.º quartel do século XVIII, autor desconhdecido
Foto cedida por Suzana Carrusca
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3 | Convento de Santa Teresa de Coimbra
Coro alto: painel com paisagem bucólica
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto cedida por Suzana Carrusca

4 | Convento de Santa Teresa de Coimbra
Coro baixo: painel de composição de motivos seriados de vasos floridos
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto cedida por Suzana Carrusca
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5 | Convento de Santa Teresa de Coimbra
Noviciado: painel de composição de padronagem pombalina
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto cedida por Suzana Carrusca

6 | Convento de Santa Teresa de Coimbra
Escadaria: painel figurativo aplicado em frontal de altar com o Milagre da Pregação de
Santo António aos Peixes em Rimini
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto cedida por Suzana Carrusca
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7 | Convento de Santa Teresa de Coimbra
Escadaria: painel figurativo aplicado nicho com a representação de Santo António
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto cedida por Suzana Carrusca
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS

EACMC28

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE SEMIDE
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Mosteiro de Santa Maria de Semide
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Miranda do Corvo
FREGUESIA Semide
LOCALIDADE Semide
PROPRIEDADE Igreja Católica/ CEARTE
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA _______
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
■ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
■ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
■ IGREJA | BATISTÉRIO
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Antecoro
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1784
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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Salvador de Sousa Carvalho
pintor de azulejo
■ SIM
Dionísio José de Sousa
□ NÃO
Carvalho
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Mariana (Capela-mor);
Cristológica (Baptistério - Baptismo
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
de Cristo)
Profana: paisagística (Claustro
século XVI)
6 (capela-mor)
1 (Batistério)

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE ■ MAU
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na capela-mor um silhar da primeira metade de Setecentos integra seis

painéis de espaldar recortado e pintura a azul e branco, separados por
pilastras rematadas por urnas, estando representadas várias cenas
acompanhadas pelos respetivos emblemas marianos.
Do lado do Evangelho:
. Circuncisão (lírio - sol),
. Fuga para o Egipto (estrela),
. Adoração dos Magos (cipreste - lua).
Do lado da Epístola:
. Anunciação (rosa - coroa),
. Visitação (oliveira),
. Adoração dos Pastores (palmeira - poço).
Na área da cota mais baixa do pavimento o silhar inclui altos rodapés de 7
unidades de altura que funcionam como supedâneos arquitetónicos aos
painéis principais e que recebem cartelas onde se representam paisagens
(costumes e caça) de tratamento miniatural colocadas centralmente e
ladeadas por anjos tocadores de trombetas.
No silhar do lado do Evangelho é representada uma porta fingida que faz
espelho com a porta da sacristia.
Destacamos o característico desenho do pintor de azulejo, revelador de
dificuldades na representação da perspetiva, tratamento anatómico das
figuras e fraca noção de escala, todavia muito preciosista nos pormenores.
A pintura acusa um fruste tratamento das zonas de claro-escuro e abuso
da linha de contorno no tratamento dos emolduramentos.
As superfícies murárias da nave apresentam um silhar retilíneo contínuo
de 16 unidades de altura e pintura polícroma com vários painéis com
composições ornamentais adaptados aos ritmos da arquitetura definidos
pelas várias aberturas de vãos de portas e altares. Descansando sobre um
rodapé de dois azulejos de altura de pintura de efeitos marmoreados
fingidos a manganês e verde, os vários painéis incluem supedâneos
arquitetónicos pintados a azul tendo como fundo pintura de efeitos
marmoreados a manganês; estes elementos arquitetónicos fingidos
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apresentam almofadas preenchidas com marmoreados fingidos a verde e
manganês sendo delimitadas por discretos ornatos concheados de gosto
rocaille. Os painéis ornamentais apresentam numa reserva definida por
moldura de filete ondulante, com discretos ornatos concheados, de pintura
a manganês, um encadeado, de desenvolvimento simétrico a partir de um
eixo axial, com motivos de ferronerie e elementos fitomórficos que
desenham curvas e contracurvas e terminações concheadas, numa
composição de pintura a azul com apontamentos a amarelo.
Sobre os pequenos vãos da parede contígua à grade do coro estão
colocadas cruzes em azulejo, pintadas a azul e branco, com elementos
concheados de gosto rocaille na base.
No batistério o silhar de azulejos é de espaldar recortado e forma três
painéis entre os quais o painel historiado representando o Batismo de
Cristo, com reserva a azul sobre fundo branco, e emolduramento
polícromo.
O coro apresenta na parede fundeira, abaixo do órgão, um silhar retilíneo
que enquadra o vão da porta central e os óculos ovais que o ladeiam; as
composições são iguais às que se observam na nave com a
particularidade de se adequarem ao desenho do recorte provocado pela
curvatura dos óculos ovais e também da inclusão de vasos floridos
polícromos colocados sobre a cornija do silhar.
No espaço do antecoro que inclui vários altares com imagens está um
silhar de azulejos de padronagem pombalina, a azul e manganês, que
descansa sobre rodapé de dois azulejos de manganês e verde: as
composições são emolduradas por cercadura a azul e incluem dois
módulos de repetição dispostos alternadamente: 1) roseta a azul de
desenho de efeito espiralado; 2) elemento cruciforme em aspa de pintura a
manganês que inclui um botão circular no centro. Resulta uma dinâmica
grelha a manganês que enquadra os elementos florais. Alguns painéis
deste silhar incluem vasos floridos policromos colocados ao centro como
remate superior. O painel à esquerda do retábulo maneirista inclui a
representação de uma cruz de 14 unidades de altura e pintura a azul, com
base de ornato concheado de gosto rocaille, que se inclui entre a
padronagem e extravasa os limites superiores do painel. O altar onde se
encontra a escultura de Santa Ana Mestra tem frontal de azulejos de
pintura a amarelo sobre fundo branco: a composição é singela e limita-se a
desenhar galões com motivos de losangos que definem os vários panos
que simulam o têxtil fingido do pano de altar e também a franja aplicada
horizontalmente na parte superior do frontal de altar.
No claustro imperfeito subsistem alguns vasos floridos polícromos e no
extremo da ala que estabelecia a ligação entre a área corporal e a portaria
ainda estão alguns painéis que fariam parte do silhar de padronagem
pombalina que revestia aquela unidade espacial de distribuição, sobre o
qual surgem novamente vasos floridos de gosto rocaille e também
vestígios de uma cruz. A composição é igual à que se observa no
antecoro.
Numa sala do piso térreo que teria ligação com a portaria do mosteiro
observa-se um silhar de 10 unidades de altura com azulejos de
padronagem pombalina, de pintura a azul e manganês, em composições
delimitadas por cercadura de pintura a azul com dois motivos dispostos em
alternância: 1) flor de oito pétalas e centro preenchido em grade diagonal
de pintura a manganês colocada no centro da unidade e com quatro
ornatos nos cantos de pintura a azul desenhando discretas volutas; 2)
elemento fitomórfico de pintura a azul com quatro hastes direcionadas para
os cantos da unidade e de desenho ondulante. Os painéis descansam em
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rodapé de uma unidade de altura de pintura de efeitos marmoreados a
manganês e verde.
No claustro do Século XVI, em cota inferior em relação aos restantes
edifícios compõem o complexo monástico, encontrámos vestígios do silhar
de azulejos que revestia aquele espaço em todo o seu perímetro. Em
avançado estado de ruína reconhecemos painéis com cenas paisagísticas,
alguns deles com vasos floridos como remate. As reservas narrativas, de
pintura a manganês e verde, incluem cenas bucólicas e marinhas. Os
enquadramentos são de pintura polícroma a azul, manganês e amarelo. No
conjunto surge também vestígios de padronagem pombalina com rosetas a
azul e elementos cruciformes a manganês e cercadura de pintura a azul
com sequência de motivos vegetalistas.
Na fachada da igreja estão 14 cruzes em azulejo correspondentes às
estações da Via Sacra; as cruzes, de pintura a azul de efeitos
marmoreados fingidos, têm 7 unidades de altura e apresentam-se
numeradas.
DESCRIÇÃO DOS Capela-mor: enquadramentos arquitetónicos fingidos compostos por
ENQUADRAMENTOS/ embasamento, pilastras laterais, entablamento e frontão mistilíneo a definir
GUARNIÇÃO o espaldar recortado. O embasamento é de perfil retilíneo e simula na sua
zona central uma projeção que acompanha o plano das pilastras laterais, a
qual vai receber uma cartela ladeada por anjos que irá receber o emblema
mariano inferior da composição. As pilastras de separação dos painéis
simulam projeção através do seu tratamento perspético, têm de fuste que
desenha perfil de jogo de côncavos e convexos e organizam-se em três
níveis de ornamentação, os dois primeiros mais singelos o último mais
exuberante. O entablamento desenhado em perspetiva simula movimento
ondulante, pelos efeitos de avanços e recuos que lhe são conferidos e vai
receber um frontão mistilíneo que acolhe em cartela central outro emblema
mariano, sendo rematada por palmeta em leque característica da
linguagem do estilo Regência, e ainda urnas com querubins colocadas no
alinhamento das pilastras laterais. Toda a estrutura recebe profusa
ornamentação com múltiplos elementos entre os quais motivos vegetalistas
(acantos, palmas), querubins, anjos, consolas, volutas, festões de flores,
conchas.
Nave: simulam-se estruturas arquitetónicas de pintura a azul com
embasamento e entablamento retilíneo que recebem ornatos rocaille
colocados ao centro, sobre o eixo axial da composição, e pilastras laterais
que simulam um efeito saliente pela sua representação em perspetiva, em
cujo fuste é aberta uma reserva retangular de pintura de efeitos
marmoreados a amarelo e manganês; enquadrando a reserva central dos
painéis é desenhada uma moldura retangular por meio de um filete de
pintura a azul com cantos cortados, ocupados por botões.
Antecoro: cercadura de pintura a azul com sequência de motivos
vegetalistas.
Sala do piso térreo: cercadura de pintura a azul com filetes encadeados e
a inclusão de botões de flores junto aos pontos de cruzamento dos dois
elementos.
Claustro do Século XVI: estruturas arquitetónicas de pintura a azul com
embasamento e entablamento retilíneo que recebem ornatos rocaille
colocados ao centro, sobre o eixo axial da composição, e pilastras laterais
que simulam um efeito saliente pela sua representação em perspetiva, em
cujos fustes são abertas reservas retangulares de pintura de efeitos
marmoreados a azul e manganês com elemento vegetalista a azul
pendendo superiormente; enquadrando a reserva central dos painéis é
desenhada uma moldura retangular por meio de um filete de pintura a azul
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INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Capela-Mor:
EACMC18, capela doméstica
EACMC31, capela-mor
EARP49, sacristia
ED8, estufa - painel São Diogo
R3
Nave, batistério, coro, antecoro, claustros:
EAC4
EAC6 (padrão aplicado na sala de leitura da biblioteca)
EAC10 (sala de papel-padrão e cercadura)
EAC14
EACMC2 (padronagem pombalina, paisagens e emolduramentos)
EACMC5 (remates dos emolduramentos)
EACMC9 (aula)
EACMC10 (capela-mor, emolduramentos)
EACMC20 (emolduramentos)
EACMC23 (escadaria)
EACMC31 (padronagem pombalina)
EARP10 (padrão pombalino)
EARP19 (elemento – roseta – padrão pombalino)
EARP26 (padrão)
ERAP29 (emolduramentos – capela lateral)
EARP39 (emolduramentos)
ED3 (elemento de padrão pombalino - roseta)
ED5 (padrão pombalino - escadaria)
ED8 (composições ornamentais, sala planta baixa)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 121-126.
MELO, 1992.
ALMEIDA et alli, 2003.
SIMÕES, 2010: 225-226.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O Mosteiro de Santa Maria de Semide ou de Nossa Senhora da Assumpção foi casa feminina da Ordem
de São Bento.
O complexo integrava dois claustros: o claustro do século XVI, e o claustro do século XVIII (imperfeito); do
primeiro terá vindo o painel incompleto, datado e assinado, hoje pertencente à coleção do MNMC onde se
inscreve o seguinte: «No anno de 1784 fez Sousa Carvalho». Estes painéis são formalmente semelhantes
aos da galeria baixa dos Gerais da Universidade de Coimbra (MELO, 1992: 33).
Em 1994 ocorreram obras de consolidação dos azulejos da capela-mor, nave e coro. (Cf. «Mosteiro de
Santa Maria de Semide» in www.monumentos.pt).
O Inventário Artístico de Portugal refere que os azulejos colocados na parede fundeira do coro, abaixo do
órgão, são provenientes do claustro, e ainda, que o claustro setecentista teve azulejos do último terço do
século XVIII, de fabrico coimbrão, colocando a hipótese de serem do mesmo género dos que se observam
no extremo da ala que liga ao claustro seguinte, de rosetas em esquema losangular (CORREIA &
GONÇALVES, 1953: 123). A mesma fonte assinala os azulejos aplicados no claustro do século XVI,
referindo as afinidades formais em relação aos exemplares congéneres aplicados nas galerias da planta
baixa dos Gerais dos Paços da Universidade, destacando a particularidade de estarem datados e
assinados pelo rótulo recolhido no MNMC com o letreiro: «No anno de 1784 fez Souza Carvalho»
(CORREIA & GONÇALVES, 1953: 124).
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ILUSTRAÇÕES

1 | Mosteiro de Santa Maria de Semide: igreja
Revestimento azulejar da capela-mor, lado da Epístola
Painel da Visitação
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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2 | Mosteiro de Santa Maria de Semide: igreja
Revestimento azulejar da nave, lado da Epístola
Último quartel do século XVIII, Família Sousa Carvalho atrib.
FA

3 | Mosteiro de Santa Maria de Semide: igreja
Revestimento azulejar do batistério
Último quartel do século XVIII,
Família Sousa Carvalho atrib.
FA
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4 | Mosteiro de Santa Maria de Semide: igreja, revestimento azulejar do coro
Na parede fundeira, abaixo do orgão, azulejos do último quartel do século XVIII,
Família Sousa Carvalho atrib.
FA

5 | Mosteiro de Santa Maria de Semide: igreja
Revestimento azulejar do antecoro, pormenor
Último quartel do século XVIII,
Família Sousa Carvalho atrib.
FA
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6 | Mosteiro de Santa Maria de Semide: igreja
Revestimento azulejar numa das alas do claustro imperfeito
Último quartel do século XVIII, Família Sousa Carvalho atrib.
FA

7 | Mosteiro de Santa Maria de Semide: igreja
Revestimento azulejar aplicado em sala no piso térreo (átrio da antiga portaria?)
Último quartel do século XVIII, Família Sousa Carvalho atrib.
FA
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8 | Mosteiro de Santa Maria de Semide: claustro quinhentista
Revestimento azulejar aplicado no claustro
Último quartel do século XVIII, Família Sousa Carvalho atrib.
FA

9 | Mosteiro de Santa Maria de Semide:
claustro quinhentista
Vestígios do revestimento azulejar de
padronagem
Último quartel do século XVIII,
Família Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC29
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE N.ª Sr.ª DOS ANJOS
1.
EDIFÍCIO
Igreja
do
antigo
Convento
de Nossa Senhora dos Anjos
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Montemor-o-Velho
FREGUESIA Montemor-o-Velho
LOCALIDADE Montemor-o-Velho
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA___________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1801
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
■ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos
■ SIM
Dionísio José de Sousa Carvalho
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: hagiográfica
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
2 (subcoro)
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Do revestimento azulejar de padronagem pombalina que revestia a

nave da igreja restam os painéis aplicados no subcoro numa altura
máxima de 9 unidades.
Os painéis descansam em rodapé de pintura de efeitos marmoreados
fingidos a azul sobre fundo branco de 2 unidades de altura. As
composições, emolduradas por cercadura de pintura a azul e branco,
integram dois módulos de repetição dispostos alternadamente: 1)
florão pintado a roxo de manganês, no qual a definição de uma zona
de sombra e uma ténue linha radial concêntrica sugerem a volumetria
do elemento, fazendo-o destacar do fundo neutro branco; 2) pequena
flor de oito pétalas, pintada a azul, enquadrada por quatro elementos,
também a azul, que partem dos cantos do azulejo, onde se encontram
pequenas flores azuis as quais são o ponto de ligação com o motivo
vizinho. Resulta pois uma dinâmica grelha azul de linhas diagonais,
que enquadra florões roxos que se destacam do fundo branco pela
sua ténue volumetria.
Acima deste silhar estão dois painéis isolados com representações
hagiográficas de pintura polícroma:
do lado do Evangelho, São Gonçalo de Lagos,
e do lado da Epístola, São Nicolau Tolentino.
Estes painéis têm as reservas figurativas pintadas a azul e manganês
e os enquadramentos polícromos; são acompanhados de legenda
inscrita numa cartela inserida na base do painel com a identificação
hagiográfica.
Na nave apenas subiste um pequeno painel que constitui um raro
exemplo de azulejaria tumular. Situado do lado do Evangelho, próximo
ao arco triunfal, o painel 4x2 desenha sobre um fundo marmoreado a
amarelo uma cartela de moldura de assimétricos concheados rocaille,
em pintura a azul sobre fundo branco, que recebe no seu interior uma
legenda que identifica o individuo sepultado. Este painel inseria-se
originalmente no silhar de azulejos de padronagem pombalina,
encontrando-se embebido na composição de padronagem,
imediatamente abaixo da linha superior da cercadura.
Na sacristia reveste as paredes um silhar de azulejos de padronagem
pombalina de 9 unidades de altura: as composições são emolduradas
por cercadura igual à observada no subcoro e integram dois módulos
repetitivos: 1) florão pintado a roxo de manganês, no qual a definição
de uma zona de sombra e uma ténue linha radial concêntrica sugerem
a volumetria do elemento, fazendo-o destacar do fundo neutro branco
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(igual ao aplicado no subcoro); 2) pequena flor de quatro pétalas,
pintada a azul, a partir da qual se projetam quatro hastes, também a
azul, na direção dos cantos da unidade, onde se encontram flores
azuis as quais são o ponto de ligação com o motivo vizinho. Neste
espaço os painéis descansam sobre rodapé de 2 unidades de altura
de pintura manganês de efeitos marmoreados fingidos.
Painéis figurativos no subcoro: emolduramento desenhado sobre
fundo de ténue pintura de efeitos marmoreados fingidos a azul sobre
fundo branco; em redor de uma moldura de formato retangular
adicionam-se vários ornatos: na base uma cornija com avental projetase na direção do espectador e inclui ao centro uma cartela que recebe
a legenda identificativa da representação hagiográfica e a data;
descansam sobre o elemento arquitetónico anteriormente descrito,
consolas laterais com ornatos fitomórficos colocadas lateralmente ao
filete que define a moldura da reserva figurativa; superiormente, em
jeito de remate superior desenham-se elementos vegetalistas e florais
em pintura polícroma colocados sobre ornato concheado de gosto
rocaille de pintura a azul, num desenvolvimento a toda a largura da
moldura e caindo lateralmente, e nessa sequência terminando em
festões de flores de pintura polícroma.
Padronagem subcoro e sacristia: cercadura cujo padrão resulta da
repetição de um azulejo, definindo-se duas fitas entrecruzadas: uma
lisa, preenchida a azul, desenvolvida longitudinalmente em
ziguezague, e outra ondulada, preenchida a branco, desenvolvendo-se
em serpentina.
Subcoro:
Painel do lado do Evangelho: «18-01/ S. GONÇALO. DE LAGOS.»
Painel do lado da Epístola: «18-01/ S. NICOLAO. DETOLENTINO.»
Nave:
Painel tumular: «SEPVLTURA/ DE LVIS. MENDES»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4 (cercadura)
EAC7 (padrão pombalino – composição de padronagem)
EACMC20 (2 padrões pombalinos – composição de padronagem)
EACMC24 (composição de padronagem pombalina)
EACMC27 (padrão da cercadura)
EARP9 (cercadura)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 135-137.
SIMÕES, 2010: 227.
Boletim da DGEMN – A Igreja de Santa Maria dos Anjos (Montemor-o-Velho). N.º22 (1940).

4. DADOS COMPLEMENTARES
Convento masculino da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho (Agostinhos Calçados ou Gracianos).
Na capela-mor existiu um silhar de azulejos com vários painéis de enquadramentos concheados e
reservas figurativas dedicadas à iconografia da Virgem, os quais foram removidos no âmbito da
campanha de restauro da DGEMN, ocorrida entre 1936-1966. Na nave e em algumas capelas laterais
prolongava-se o silhar de azulejos pombalinos presentemente observado apenas no subcoro; azulejos
desaparecidos no contexto da mesma campanha de restauro.

345

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos
Subcoro: silhar de padronagem pombalina, lado do Evangelho
1801, família Sousa Carvalho atrib.
FA

2, 3 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos
Subcoro: painéis hagiográficos – São Nicolau Tolentino e São Gonçalo de Lagos
1801, família Sousa Carvalho atrib.
FA
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4, 5 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos
Nave: Painel de azulejos com inscrição tumular , lado do Evangelho
Último quartel do século XVIII, família Sousa Carvalho atrib.
FA

6 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos
Sacristia: silhar de azulejos de padronagem pombalina
Último quartel do século XVIII, família Sousa Carvalho atrib.
FA
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7 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos
Sacristia: pormenor do silhar de azulejos de padronagem pombalina
Último quartel do século XVIII, família Sousa Carvalho atrib.
FA

8 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos
Capela-mor: registo fotográfico à época das obras de restauro, ainda com o
silhar de azulejos referido no Inventário Artístico de Portugal
Foto SIPA/ IHRU
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9 | Igreja do antigo Convento de N.ª Sr.ª dos Anjos
Nave: registo fotográfico à época das obras de restauro, ainda com o silhar de azulejos
de padronagem pombalina – lado do Evangelho
Foto SIPA/ IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC30
CONVENTO DE ALMIARA/ MOSTEIRO DE VERRIDE
1. EDIFÍCIO
Convento
de
Almiara/
Mosteiro de Verride
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Montemor-o-Velho
FREGUESIA Verride
LOCALIDADE Verride
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA ________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: hagiografia
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Segundo Santos Simões a capela e o refeitório receberam revestimento

azulejar no século XVIII: silhares de azulejos de pintura a azul com painéis
figurativos de espaldar recortado com legendas.
De acordo com os conteúdos disponibilizados no SIPA/IHRU a capela
possui no seu interior um conjunto azulejar de pintura a azul e branco com
cenas figurativas associadas aos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho
e ao seu patrono.
Há ainda indicações da existência de azulejos na sacristia e refeitório.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.6.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953:
GÓIS, 1995: 79-80.
SIMÕES, 2010: 228.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O Mosteiro de Verride foi quinta da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, servindo como
casa de veraneio dos frades crúzios.
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Os conteúdos disponíveis no SIPA/ IHRU não incluem qualquer registo fotográfico dos interiores do
edifício.
Contudo, através das fotografias publicadas no blogue do projeto Ruinarte, da autoria de Gastão de Brito
e Silva, verificamos o mau estado do património azulejar integrado no edifício, maioritariamente
vandalizado e roubado.
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ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Capela do Convento de Almiara ou Mosteiro de Verride
Duas perspetivas sobre o interior do edifício em estado de ruína com o registo do património
azulejar delapidado
Fotos de Gastão de Brito e Silva/ Projeto Ruin’arte, 2011
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC31
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO DE PENELA
1. EDIFÍCIO
Igreja
do
antigo
Convento de Santo António de Penela
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Penela
FREGUESIA Santa Eufémia
LOCALIDADE Penela
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _________
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
■ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
NOME
Salvador de Sousa Carvalho
(nave)

2.3.AUTORIA
ESPECIALIZAÇÃO
Pintor de azulejo
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ATRIBUIÇÃO
■ SIM
□ NÃO

Desconhecido
(capela-mor)

_

□ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Ciclo hagiográfico: São Francisco e
Santo António
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
9 (nave)
NUMERO
TOTAL DE 8 (capela-mor)
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O interior da igreja integra revestimentos azulejares na nave e

capela-mor correspondentes a duas cronologias distintas,
respetivamente, 3.º e 2.º quartel do século XVIII.
Na nave o silhar de azulejos é formado por vários painéis figurativos
cujas representações incidem em cenas hagiográficas de temática
antonina e franciscana. Os painéis são de pintura a azul sobre fundo
branco e descansam no subcoro em rodapés de azulejo de 3 ½
unidades de altura desenhando almofadas de pintura de efeitos
marmoreados fingidos a manganês, e na nave em rodapé de um
azulejo de altura de pintura de ténues efeitos marmoreados fingidos
de pintura a manganês sobre fundo branco.
Do lado do Evangelho o silhar inicia-se no subcoro pela seguinte
ordem de representações:
. Eremita com livro e rosário apoiado em cajado,
. Milagre da comida envenenada,
. Morte de São Francisco,
. Abertura do Túmulo de São Francisco pelo Papa Nicolau V,
. Visão da Virgem e Menino por Santo António.
Do lado da Epístola, segue-se:
. cena hagiográfica antonina (Santo António tomando o hábito
franciscano?),
. Estigmatização de São Francisco,
. Milagre da pregação de Santo António aos peixes em Rimini,
. Eremita franciscano de pé lendo um livro apoiado num cajado.
Do lado do Evangelho há uma interrupção na sequência do silhar,
antecedendo o painel colocado junto ao altar colateral, possivelmente
correspondente à primitiva situação da grade.
No revestimento do lado da Epístola verifica-se que os painéis
principais eram intercalados por painéis ornamentais que
emolduravam os vãos dos primitivos confessionários ou pontos de
acesso à área corporal do convento; após o emparedamento dos
mesmos, colocaram-se várias unidades azulejares de várias
tipologias e de várias cronologias como complemento do silhar, numa
solução de aglomeração pouco feliz (elementos de padronagem e
cercadura pombalinas, azulejos do 2.º e 3.º quartel do século XVIII).
No mesmo lado, do painel mais próximo ao altar colateral, resta
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apenas parte do remate do espaldar recortado e vestígios das
pilastras laterais do seu emolduramento.
Na capela-mor, o silhar tem início na parede contígua ao arco
triunfal e é constituído por painéis de pintura a azul que assumem
características próprias do 2.º quartel do século XVIII.
Do lado do Evangelho os painéis representam:
. Eremita em gruta segurando uma cruz e um crânio,
. A ilibação do pai de Santo António, condenado à morte,
. Milagre da comida envenenada,
. Eremita em penitência.
Na parede do lado da Epístola o ciclo prossegue com:
. Eremita em oração, erguendo crucifixo,
. Aparição do Menino a Santo António,
. Santo António tomando o hábito franciscano,
. Eremita em oração com livro.
Nesta parede o silhar é interrompido pelo entaipamento do vão de
ligação à área conventual que ali existia, modificação que destruiu os
limites laterais dos emolduramentos dos painéis azulejares.
À esquerda da entrada principal está uma pequena divisão que
abrigou um fontanário, a qual apresenta um mostruário de azulejos
de fabrico coimbrão para várias épocas e correspondentes a várias
tipologias: azulejos de figura avulsa, de pintura a azul e branco, com
ornatos de canto formando estrelas de oito pontas com motivos de
flores em predominância (surgindo pontualmente uma ave, um
querubim, uma criatura grotesca, uma representação de
arquiteturas), que datamos de inícios do século XVIII; elementos dos
padrões C-88, B-48 de inícios do século XVIII; cercadura de motivos
de folhagem de loureiro, que situamos no 2.º quartel de Setecentos;
cercadura pombalina com sequência de elementos vegetalistas a
azul e branco; elementos de padronagem pombalina,
correspondentes a dois motivos alternados – roseta de pintura azul
de desenho espiralado e elemento cruciforme de pintura a manganês
– que compõem uma grelha de dinâmico ritmo diagonal; cercadura
pombalina cujo motivo de repetição é uma folha de acanto de pintura
a azul envolta em filete de pintura a amarelo; e ainda, unidades
azulejares de pintura de efeitos marmoreados fingidos a azul e
manganês.
DESCRIÇÃO DOS Subcoro: a composição dos enquadramentos dos painéis do
ENQUADRAMENTOS/ subcoro distingue-se da composição dos emolduramentos dos
GUARNIÇÃO painéis da nave, julgamos que este facto deve a uma sua melhor
adaptação ao formato de disposição dos painéis concebidos para
este espaço, mais estreitos nos painéis da parede fundeira contígua
à entrada principal da igreja, mais largos e necessariamente
adaptados à curvatura do teto abobadado deste espaço. Deste
modo, os emolduramentos destes painéis desenham-se sobre fundo
marmoreado a azul, e têm subjacente uma estrutura arquitetónica
constituída por embasamento retilíneo e pilastras laterais, sobre a
qual vai descansar um espaldar recortado que se desenvolve a partir
de uma cartela central com reserva preenchida com pintura de
marmoreados fingidos a azul. É marcante a carga ornamental de
túrgidos concheados rocaille, desenhados num contrastante jogo de
claro-escuro. Na base dos emolduramentos colocam-se na zona
central, alinhadas com o eixo axial da composição, cartelas com
reserva preenchida por pintura de efeitos marmoreados a azul,
envoltas por ornatos concheados combinados com segmentos de
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curva e contracurva.
Nave: Os emolduramentos dos painéis figurativos principais da nave
simulam uma composição arquitetónica com elementos em tromp
l’oeil, constituída por um embasamento, duas estruturas verticais e
um alto espaldar recortado, simulando-se a tridimensionalidade de
alguns elementos a partir de linhas que conduzem a um ponto de
fuga colocado no centro da composição. O embasamento simula um
acentuado recuo da zona central, a qual é trabalhada em almofada
de formato retangular com os cantos cortados, preenchida com uma
trama horizontal; sobre esta zona central é aposta uma cartela
ornamentada com exuberantes e profusos elementos concheados
rocaille, desenvolvidos a partir de segmentos curvilíneos, jogando
com o dinamismo dos efeitos de curvas e contracurvas, os quais
produzem um efeito concêntrico de modo a enquadrar um ornamento
que lembra o formato de concha e que vai receber a cabeça de um
menino; respeitando eixo axial da cartela, é colocado superiormente
um frontão interrompido que inclui ao centro um cesto com remate
concheado; lateralmente o embasamento recebe nas zonas
salientes, ornamentos em jeito de mísulas terminando em volutas, os
quais recebem também pequenos elementos concheados.
Ladeando a reserva figurativa são colocadas pilastras sobre plinto de
perfil retilíneo (decorado com elemento fitomórfico), de fuste
ornamentado por concheados de gosto rocaille apostos sobre
elemento misulado de terminações em voluta. O remate superior dos
emolduramentos inclui um alto espaldar recortado que forma reserva
preenchida por trama horizontal, semelhante à observada no
embasamento, e como motivos decorativos volta a repetir o mesmo
tipo de concheados rocaille observados no embasamento e pilastras
laterais, acrescentando uma moldura de perfil mistilíneo decorada
com botões, volutas e segmentos de óvulos, tudo numa disposição
simétrica, e como corolário da estrutura inclui cabeças de putti,
representadas a três quartos que emergem de um ornamento tipo
cartilagem, que se colocam lateralmente a enquadrar uma terceira
cabeça de um putto, representada de frente envolta por motivos de
curva e contracurva e ornatos concheados. Ladeando o espaldar
observam-se duas urnas de gosto rocaille, colocadas no alinhamento
das pilastras laterais.
Capela-mor: os emolduramentos dos painéis simulam estruturas
arquitetónicas de pintura a azul com embasamento, pilastras laterais
e entablamento com profusa carga ornamental. O embasamento de
dinâmica composição de saliências e reentrâncias inclui na sua zona
central uma projeção que acompanha o plano das pilastras laterais, a
qual vai receber uma pequena estrutura arquitetónica, de pintura de
motivos de trama capitonê, ladeada por anjos, numa disposição
simétrica, que enquadram uma pequena cabeça de menino, colocada
ao centro, desenhada com leque de plumas sob a mesma, a partir da
boca do qual pendem duas grinaldas de flores que os anjos vão
segurar; lateralmente colocam-se duas mísulas salientes cuja
decoração inclui conchas em posição invertida desenhadas sobre
trama horizontal com fundo azul mais escuro. As pilastras laterais
simulam projeção através do seu tratamento perspético, e têm de
fuste retilíneo decorado com uma sequência vertical de ornatos que
incluem acantos, palmetas e outros elementos vegetalistas, conchas,
e cartelas preenchidas com trama capitonê. O entablamento é
também desenhado em perspetiva e simula efeitos de avanços e
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recuos, de acordo com uma organização em função de um eixo axial,
recebendo decoração que integra anjos, festões de flores, conchas,
entre outros.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Capela Mor
EACMC18 (capela doméstica; sala dos atos)
EACMC28 (capela-mor)
EARP49 (sacristia)
ED8 (estufa: painel de São Diogo)
R3
Nave
EARP4 (emolduramentos)
EARP16 (capela-mor, emolduramentos)
EARP43 (emolduramentos)
EARP51 (Estigmatização de São Francisco)
ED16 (Estigmatização de São Francisco)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 208.
SIMÕES, 1997: I, 152.
GÓIS, 2009.
SIMÕES, 2010: 228.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O convento de Santo António de Penela foi casa da Província de Santo António da Ordem dos Frades
Menores de São Francisco.
Os painéis em falta ou mal colocados correspondem a pontos de contacto com a primitiva área corporal
do convento, vãos que foram entaipados aquando da compra da área conventual por particulares,
Segundo o Senhor Urbano Nunes, membro da direção da Comissão de Festas de Santo António de
Penela, que gentilmente acompanhou a nossa visita, existiram azulejos no claustro do convento que estão
hoje na Casa-Museu Bissaya Barreto.
Santos Simões descreve duas cruzes em azulejo de 13 unidades de altura máxima e pintura azul e
manganés colocadas no exterior do edifício, ladeando a porta de entrada, as quais já não existem. Para
finais do século XVII e inícios do século XVIII refere ainda a existência da cercadura C-129, de pintura a
azul (SIMÕES, 1997: I, 152, 161), no edifício, embora não especificando o local da sua aplicação.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela
Interior
FA

2 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela
Sub-coro, lado do Evangelho:
painel com representação de eremita
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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3 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela
Nave, lado do Evangelho: Abertura do Túmulo de São Francisco pelo Papa Nicolau V
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

4 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela
Capela-mor, lado do Evangelho:
A ilibação do pai de Santo António, condenado à morte
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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5 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela
Dependência à esquerda da galilé: revestimento azulejar com aglomeração de azulejos de
várias épocas e diferentes tipologias
FA

6 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela
Dependência à esquerda da galilé: revestimento azulejar com aglomeração de azulejos de várias
épocas e diferentes tipologias, pormemor
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC32
CAPELA DA CERCA DO CONVENTO DO LOURIÇAL
1. EDIFÍCIO
Capela
da
cerca
do Convento do Louriçal
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Leiria
CONCELHO Pombal
FREGUESIA Louriçal
LOCALIDADE Louriçal
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA _________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
■ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Mariana
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
4
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Segundo Santos Simões, esta capela tem aplicados quatro painéis de
pintura polícroma, recortados, com as seguintes representações:
. Adoração dos Magos,
. Adoração dos Pastores;
e à entrada, ladeando a porta,
.Visitação e
. Apresentação.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
FERREIRA, 2001: 65.
SIMÕES, 2010: 250.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Esta capela teve obras de restauro em 1981 (FERREIRA, 2001: 65).
Os conteúdos disponíveis no SIPA/ IHRU pouco informam acerca desta capela, nada referindo acerca do
revestimento azulejar e não disponibilizando qualquer registo fotográfico sobre o mesmo.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC33
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO (VULGO SÃO BENTO)
DE ARCOS DE VALDEVEZ
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja do Antigo Convento de São Francisco (vulgo São Bento)
DISTRITO Viana do Castelo
CONCELHO Arcos de Valdevez
FREGUESIA Arcos de Valdevez
LOCALIDADE Arcos de Valdevez
PROPRIEDADE Igreja católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
■ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor Desconhecido
_
□ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa e Profana
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO TOTAL DE _
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento total do espaço sacro por aplicação em silhar de azulejos

de figura avulsa com ornatos de canto (cruciformes em aspa com
ovoides)
Santos Simões destacou a dificuldade em enumerar os temas
representados, realçando, contudo, a ingenuidade e liberdade da
pintura e imaginação fantasiosa das representações. De uma maneira
geral, os temas representados incluem flores (em predominância),
frutos, aves e outros animais, representações antropomórficas (bustos
femininos e masculinos, cenas de costumes, figuras de caracter
grotesco), representações de arquiteturas, querubins, e outras
representações religiosas como um São Pedro Mártir, símbolos
cruciformes, símbolos marianos (sol, fonte), símbolos da vanitas (crânio
e tíbias) e do amor fraterno (coração trespassado por flechas com a
legenda «AMOR/ F.»).
As unidades são aplicadas por aglomeração formando silhar
emoldurado por cercadura, atingindo na galilé a altura máxima de sete
azulejos, na capela lateral do lado da Epístola a altura de doze azulejos,
na nave da igreja treze azulejos de altura, e dezasseis azulejos de
altura no espaço da capela-mor.
A data deste conjunto situar-se-á entre 1726 (SIMÕES, 2010: 91), data
inscrita no pórtico que corresponderá ao términus das obras de
reformação da igreja por consequência da queda da abóbada do coro
(FIGUEIREDO, 2008: I, 127-128), e 1734, ano em que ainda decorriam
as obras de reconstrução do corpo da nave, segundo o que é reportado
sobre a aplicação do legado do capitão Luís de Araújo Pereira que
deixou ao convento cinco alqueires de milho (ARAÚJO, 1985b: 21).
DESCRIÇÃO DOS Cercadura de pintura a azul e branco, de motivos vegetalistas, C-88,
ENQUADRAMENTOS/ identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 156)

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EAC19
EACMC25
EACMC34
EACMC35
EACMC39
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EARP13
EARP36
Guarnição, cercadura C-88
EAC19
EACMC14 (privadas)
EACMC22
EACMC25
EACMC31
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP5
EARP13
EARP26

3. BIBLIOGRAFIA
GUIMARÂES, 1932: 32, 53.
ARAÚJO, 1985b.
ALMEIDA, 2004: I, 95-99; III, 79-102.
FIGUEIREDO, 2008.
SIMÕES, 2010: 91.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Convento franciscano regular da Província de N.ª Sr.ª da Conceição (após 1705).
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do Antigo Convento de São Francisco (vulgo São Bento) de Arcos de Valdevez
Nave com revestimento integral em silhar de azulejos de figura avulsa
2.º quartel do século XVIII, ca.1726-1734
Autor desconhecido, Coimbra
Registo fotográfico SIPA/IHRU

2 | Igreja do Antigo Convento de São Francisco (vulgo São Bento) de Arcos de Valdevez
Capela-mor: pormenor do silhar de azulejos de figura avulsa
2.º quartel do século XVIII, ca.1726-1734
Autor desconhecido, Coimbra
Registo fotográfico SIPA/IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC34
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO SANTO ANTÓNIO DE PONTE DE LIMA/
MUSEU DOS TERCEIROS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja do antigo Convento Santo António/ Museu dos Terceiros
DISTRITO Viana do Castelo
CONCELHO Ponte de Lima
FREGUESIA Ponte de Lima
LOCALIDADE Ponte de Lima
PROPRIEDADE Igreja católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor Desconhecido
_
□ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa e Profana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTROS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar que apresenta uma solução de aplicação em

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

silhar com azulejos figura avulsa de oito unidades de altura,
emoldurado por cercadura de motivos vegetalistas. Tais exemplares
incluem-se na tipologia de estrelinhas, com ornatos de canto com
elementos cruciformes em aspa com ovoides, de pintura a azul sobre
fundo estanífero. A temática inclui flores, aves e outros animais
(leporídeos, leões), representações antropomórficas (cenas de
género e bustos), representações de arquiteturas, figurações do
imaginário (como cupidos), objetos (jarros), algumas unidades com
inscrições associadas «AJAI», «BORACHA», e também
representações religiosas simbólicas/ emblemáticas (cordeiro místico,
Santíssima Trindade) (SIMÕES, 2010: 93; ALMEIDA, 2004: III, 6577).
Patrícia Almeida data-os de ca.1740 (ALMEIDA, 2004: I, 115)
evocando os dados associados às obras de reforma e modernização
da sacristia que a dotaram da aplicação dos painéis apainelados do
teto, novo oratório e novos arcazes (ALMEIDA, 2004: I. 143), as
quais são documentadas por António de Matos Reis num estudo
sobre as igrejas de Santo António dos Frades e de São Francisco
dos Terceiros de Ponte de Lima (REIS, 1989:12).
Cercadura de pintura a azul e branco, de motivos vegetalistas, C-88,
identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 156).
Algumas unidades de cercadura de pintura a azul e branco com
motivos de flores de quatro pétalas interligadas por enrolamentos de
acantos.
«AJAI», «BORA/CHA»,

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EAC19
EACMC25
EACMC33
EACMC35
EACMC39
EARP13
EARP36
Guarnição, cercadura C-88
EAC19
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EACM
MC14 (privadaas)
EACM
MC22
EACM
MC25
EACM
MC31
EACM
MC33
EACM
MC35
EACM
MC39
EARP
P5
EARP
P13
EARP
P24

3.. BIBLIOGR
RAFIA
OLIVE
EIRA, 1923: 2448-255.
GUIMARÃES, 19322:44-45.
REIS, 1989.
MECO
O, 1989: 146-1151.
ALME
EIDA, 2004: I, 95-99, 115, 1443; III, 51-77.
FIGUE
EIREDO, 20088.
SIMÕES, 2010: 93.

4. DAD
DOS COMPLEMENTARES
Não fooi possível a visita
v
a este im
móvel no decuurso do tempo útil definido para
p o trabalhoo de campo.
Conveento franciscano regular da Província de N.ª Sr.ª da Coonceição (apóós 1705).

ILLUSTRAÇÕE
ES

1| Igrejja do antigo Convento
C
Santto António/Igreeja dos Terceiiros/Museu doos Terceiros
Saccristia com o arcaz,
a
retábuloo e revestime nto azulejar
2.º quartel do século XVIII, ca.1740, autor ddesconhecido, Coimbra
Reggisto fotográfico Museu doss Terceiros
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2 | Igreja do antigo Convento Santo António /Museu dos Terceiros, sacristia
Painel de azulejos de figura avulsa
2.º quartel do século XVIII, ca.1740, autor desconhecido
Foto de Patrícia Almeida.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC35
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO DE VIANA DO CASTELO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja do antigo Convento de Santo António
DISTRITO Viana do Castelo
CONCELHO Viana do Castelo
FREGUESIA Viana do Castelo
LOCALIDADE Viana do Castelo
PROPRIEDADE Igreja católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _______
□ PRIVADA
□ OUTRA ________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/ REPETIÇÃO

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa e Profana
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR
_
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A igreja do antigo Convento Franciscano de Santo António de Viana do

Castelo acolhe na capela-mor e capela lateral do lado da Epístola um conjunto
de azulejos de figura avulsa com cantos de estrelinhas, dispostos em silhar,
numa altura máxima de dez unidades, emoldurado por cercadura de motivos
vegetalistas de acantos.
Santos Simões não descartou a possibilidade de se tratar de produto local,
embora reconhecendo afinidades com espécimes da mesma tipologia
associadas aos centros de Coimbra ou Porto (SIMÕES, 2010:101).
A temática dos motivos representados inclui flores, aves, animais, figuras
antropomórficas (como bustos com flores na boca), figuras do imaginário
(esqueleto, querubins), entre outras. Na sacristia é também possível encontrar
o mesmo tipo de azulejo em silhar baixo (ARAÚJO,1968). Em 1736 o
convento de Santo António de Viana do Castelo tinha a sua igreja a ruir, tendo
sido Frei João do Sacramento encarregue da sua reedificação, iniciativa
apoiada por Sebastião Pinto Rubim Sotto Maior (ARAÚJO, 1985a): este dado
indicia que a datação do revestimento azulejar em causa terá
necessariamente que se situar após esta data.
DESCRIÇÃO DOS Cercadura de pintura a azul e branco, de motivos vegetalistas, C-88,
ENQUADRAMENTOS/ identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 156).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Figura avulsa
EAC19
EACMC25
EACMC33
EACMC34
EACMC39
EARP13
EARP36
Guarnição, cercadura C-88
EAC19
EACMC14 (privadas)
EACMC22
EACMC25
EACMC31
EACMC33
EACMC34
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EACMC39
EARP5
EARP13
EARP24

3. BIBLIOGRAFIA
GUIMARÃES, 1932.
ARAÚJO,1968.
ARAÚJO, 1985a.
FIGUEIREDO, 2008.
SIMÕES, 2010: 101.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Convento franciscano regular da Província de N.ª Sr.ª da Conceição (após 1705).

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Viana do Castelo,
capela lateral do lado da Epístola e capela-mor
Silhar de azulejos de figura avulsa de pintura a azul e branco
2.º quartel do século XVIII, após 1736
Autor desconhecido, Coimbra
Registos fotográficos SIPA/ IHRU
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3 | Igreja do antigo Convento de Santo António de Viana do Castelo, capela-mor
Pormenor do silhar de azulejos de figura avulsa de pintura a azul e branco.
2.º quartel do século XVIII, após 1736.
Autor desconhecido, Coimbra.
Registo fotográfico SIPA/ IHRU.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC36
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DE MESÃO FRIO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja do antigo Convento de São Francisco
DISTRITO Vila Real
CONCELHO Mesão Frio
FREGUESIA Santa Cristina
LOCALIDADE Mesão Frio
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Paixão de Cristo
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
2
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 127x127mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A capela lateral do lado do Evangelho (única capela lateral de toda a

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

igreja), com a invocação de Nossa Senhora da Piedade/ Nossa
Senhora das Dores (?), apresenta nas suas paredes laterais dois
painéis de azulejos com cenas iconográficas associadas à Paixão de
Cristo:
. Senhor da Cana Verde/ Coroação de Espinhos
. Flagelação
Os painéis surgem em silhar retilíneo, que reveste todo o perímetro da
capela, exceto a parede do altar da capela, sendo apenas interrompido
pela abertura dos vãos das portas laterais e arco principal. A pintura
das reservas figurativas é a azul e branco e os emolduramentos são
polícromos. O silhar descansa em rodapé de um azulejo de altura,
formando estreitas almofadas preenchidas por pintura a verde com
laivos a manganês, sobre fundo manganês.
Junto ao retábulo da capela o silhar tem sinais de mexidos, o que faz
deduzir que o retábulo atual será obra posterior à da colocação do
silhar de azulejos, talvez da época dos estuques da cobertura da
capela (século XIX).
Emolduramentos polícromos constituídos por embasamento
arquitetónico fingido, pilastras laterais de efeito de dupla saliência, e
entablamento de perfil clássico. Ao centro do embasamento retilíneo
desenha-se uma pequena cartela de moldura de concheados rocaille,
com reserva preenchida a pintura de efeitos marmoreados a amarelo,
verde e manganês, e ladeada por palmas de pintura a verde. Os fustes
das pilastras apresentam almofadas delimitadas por delgada moldura
de pintura a azul com ornatos concheados rocaille, preenchidas por
marmoreado fingido de pintura a manganês, amarelo e verde,
recebendo ornato concheado de pintura a manganês com botão a
amarelo, colocado no centro da almofada. O entablamento tem friso
preenchido por feijões azuis e ao centro uma cartela de moldura de
concheados rocaille, de pintura a azul, e reserva de pintura a amarelo,
verde e manganês.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
emolduramentos
EAC4
EAC14
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3. BIBLIOGRAFIA
FERREIRA, 1924: 379.
SIMÕES, 2010: 164.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Antigo convento da Ordem Terceira de São Francisco.
Terá tido fundação provável em 1737, e em 1790 é transformado em Seminário Apostólico dos frades
franciscanos do Varatojo. (Cf. monumentos.pt).
A capela lateral que integra os azulejos descritos, tem lápide sepulcral com a seguinte epígrafe:
«AqUI/ JAZ O / Exmo Sr/ D. LOU/RENÇO/CORRE/IA DE/ SÁ BIS/PO DO/PORTO».
Trata-se do túmulo de Dom Lourenço Manuel Correia de Sá e Benevides (n.1716; †1798), eleito bispo do
Porto em 1793, e sagrado a 21 de Maio de 1796. Em visita à Diocese, em consequência do seu estado de
enfermidade, após a chegada a Mesão Frio, terá ali falecido dias depois a 6 de Junho de 1798, tendo sido
sepultado, por sua vontade, em campa rasa na Capela da Nossa Senhora da Piedade (FERREIRA, 1924:
379.)

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do antigo Convento de São Francisco de Mesão Frio
Capela lateral de Nossa Senhora da Piedade
FA
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2 | Igreja do antigo Convento de São Francisco de Mesão Frio
Capela lateral de Nossa Senhora da Piedade
Painel do lado esquerdo com a representação do Senhor da Cana Verde
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

3 | Igreja do antigo Convento de São Francisco de Mesão Frio
Capela lateral de Nossa Senhora da Piedade
Painel do lado direito com a representação da Flagelação
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC37
MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE SALZEDAS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Mosteiro de Santa Maria de Salzedas
DISTRITO Viseu
CONCELHO Tarouca
FREGUESIA Salzedas
LOCALIDADE Salzedas
PROPRIEDADE Presidência do Conselho de Ministros/ Secretaria de Estado da Cultura
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA ________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Corredor que antecede a sacristia
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
■ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 131x131mm
ESTADO DE ■ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No corredor que estabelece a ligação entre a sacristia, a igreja, o piso
superior e o claustro subsiste um silhar de azulejos de figura avulsa
com 12 unidades de altura e barra de motivos vegetalistas, tudo em
pintura a azul sobre fundo branco. O silhar descansa em rodapé de
meio azulejo branco.
As unidades azulejares de figura avulsa são desprovidas de ornatos de
canto, e os motivos representados integram flores (em predominância),
frutos, aves e outros animais, figuração antropomórfica (sob a forma de
bustos masculinos e femininos, ou figuras em cenas de costumes),
representação de arquiteturas, entre outros. Surgem, pontualmente,
fragmentos de albarradas e de padronagem (P-486, B-39; SIMÕES,
1997: I, 100, 178), facto que indicia que o revestimento foi mexido, e
observámos também algumas peças que constituem peças
restauradas. Este silhar prolongar-se-ia pelas escadas de acesso ao
piso superior, tal como evidenciam os vestígios da argamassa de
assentamento.
No claustro do capítulo há fragmentos do silhar de azulejos de
albarradas que revestia o espaço claustral a todo o seu perímetro; e,
de igual modo, surgem fragmentos da sua guarnição: uma barra de
motivos florais, igual à aplicada no corredor de acesso à sacristia. A
composição seriada do desaparecido conjunto integrava vasos floridos
ladeados por papagaios com flor no bico e asa erguida – composição
em tudo semelhante à aplicada no 1.º piso do claustro dos Gerais no
Paço das Escolas em Coimbra, de autoria documentalmente
comprovada para o oleiro Agostinho de Paiva. A altura deste silhar era
de 13 unidades, integrando um rodapé de um azulejo liso branco. Nos
extremos laterais destes silhares (nos que ainda restam) encontrámos
fiadas de azulejos de figura avulsa – sobretudo, motivos de flores –
aplicados como complemento das composições de albarradas, aspeto
que pode ajudar à sustentação da atribuição da autoria das albarradas
em causa e figura avulsa ao mesmo artífice.
DESCRIÇÃO DOS Barra de pintura a azul sobre fundo branco, B-48 identificada por
ENQUADRAMENTOS/ Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 181).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC2
EAC4 (1.º piso do claustro dos Gerais; entrada nos Gerais, junto à torre da Universidade)
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EACMC9 (claustro imperfeito, albarradas e guarnição)
EACMC10 (antessacristia. Figura avulsa)
EACMC14 (figura avulsa e albarradas)
EACMC15 (escadaria de acesso ao 1.º piso e coro, e figura avulsa)
EACMC16 (lavabo; antessacristia; figura avulsa; portaria-albarradas)
EACMC17 (claustro, figura avulsa)
EACMC18 (átrio livraria: figura avulsa e albarradas)
EACMC19 (figura avulsa)
EACMC21 (escadório, figura avulsa)
EACMC38 (figura avulsa e albarradas)
EARP15 (figura avulsa)
EARP24 (albarradas)
EARP26 (figura avulsa e albarradas)
EARPV8 (padronagem)
EAC3 (figura avulsa)
EAC5 (padronagem)
ED2 (figura avulsa)
ED4 (tribuna, figura avulsa)
ED8 (interior – antiga copa, corredor, jardim; figura avulsa e albarradas)
ED16 (figura avulsa)

3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 176.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Mosteiro masculino da Ordem de Cister.
Aquando da nossa visita ao imóvel verificámos um dado que poderá ser de grande auxílio para a
datação do conjunto azulejar do claustro do capítulo: na epígrafe sobre o vão da porta que outrora
estabelecia o acesso ao antigo refeitório, ladeando as armas da Ordem, está a data MD – CC
(1700).
ILUSTRAÇÕES

1 | Mosteiro de Santa Maria de Salzedas
Corredor de ligação entre a sacristia, a igreja, o piso superior e o claustro
FA
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2 | Mosteiro de Santa Maria de Salzedas
Corredor de ligação entre a sacristia, a igreja, o piso superior e o claustro
Painel de azulejos de composição de figura avulsa e respetiva guarnição em barra de motivos
vegetalistas
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA

3 | Mosteiro de Santa Maria de Salzedas
Corredor de ligação entre a sacristia, a igreja, o piso superior e o claustro
Pormenor da composição de figura avulsa
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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4 | Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, claustro do capítulo
Ala Sul com os vestígios do silhar de azulejos de albarradas
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA

5 | Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, claustro do capítulo
Ala Poente com os vestígios do silhar de azulejos de albarradas e unidades de figura
avulsa no limite lateral
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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6 | Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, claustro do capítulo
Azulejos de albarradas e unidades de figura avulsa no limite lateral do silhar. pormenor
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA

7 | Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, claustro do capítulo
Silhar de albarradas e unidades de figura avulsa no limite lateral do silhar.
Pormenor das unidades de figura avulsa de motivos florais
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC38
MOSTEIRO DE SÃO JOÃO DE TAROUCA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Mosteiro de São João de Tarouca
DISTRITO Viseu
CONCELHO Tarouca
FREGUESIA São João de Tarouca
LOCALIDADE São João de Tarouca
PROPRIEDADE Presidência do Conselho de Ministros/ Secretaria de Estado da Cultura/
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□QUINTA
■ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Corredor Ala dos Monges
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
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Agostinho de Paiva

_

■SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
■ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 132x132mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na sacristia da igreja do Mosteiro de São João de Tarouca

encontramos um revestimento azulejar que ocupa toda a altura das
paredes, integrando uma composição de figura avulsa guarnecida
com barra de motivos vegetalistas, tudo em pintura a azul sobre fundo
branco.
É digna de nota a abundância e variedade de motivos representados,
os quais são desprovidos de ornatos de canto, ocupando o desenho
de cada representação a totalidade da dimensão útil das unidades
azulejares.
Verifica-se a abundância de flores, em nítida maioria sobre os
restantes motivos. O conjunto integra aves e outros animais,
representações de arquiteturas, representações antropomórficas
(bustos masculinos e femininos, figuras em cenas de costumes),
embarcações, objetos do quotidiano, querubins e outras
representações religiosas de caracter simbólico.
A datação conjetural do conjunto situar-se entre 1710 e 1718.
No local das galerias do claustro e corredor da ala dos monges
foram recolhidas pela Arqueologia evidências materiais da existência
de um silhar de azulejos de composição de vasos floridos. As
unidades recolhidas correspondem a composições de albarradas
ladeadas por aves as quais seriam complementadas por unidades de
figura avulsa (SEBASTIAN & CASTRO, 2003: 172).
DESCRIÇÃO DOS Barra de pintura a azul sobre fundo branco, B-48 identificada por
ENQUADRAMENTOS/ Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 181).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EAC2
EAC4 (1.º piso do claustro dos Gerais; átrio da torre da Universidade)
EACMC9 (claustro imperfeito)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao 1.º piso e coro)
EACMC16 (lavabo; antessacristia)
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EACMC17 (claustro)
EACMC18 (átrio livraria)
EACMC19
EACMC21 (escadório)
EACMC37
EARP15
EARP26
EAC3
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (interior – antiga copa, corredor, jardim)
ED16
Guarnição, barra B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
EARPV8
ED8
ED10
ED11 (MNAz inv.517)
ED16

3. BIBLIOGRAFIA
MECO, 1985: 40.
SEBASTIAN & CASTRO, 2003.
SIMÕES, 2010: 176-177.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Mosteiro masculino da Ordem de Cister.
1710: data inscrita no remate do lavabo da sacristia.
1718: data inscrita nas armas da Ordem colocadas no fecho do arco toral no centro do teto da sacristia.
Santos Simões associa o conjunto ao centro oleiro do Porto (SIMÕES, 2010:177), uma atribuição recorrente
que acaba por se revelar contraditória na leitura cruzada entre os volumes respeitantes aos séculos XVII e
XVIII do Corpus da Azulejaria Portuguesa. Por sua vez, José Meco associa o conjunto ao centro coimbrão,
associando-o à obra de Agostinho de Paiva (MECO, 1985: 40), atribuição que consideramos de grande
viabilidade.
Das intervenções arqueológicas realizadas no antigo complexo monástico de São João de Tarouca, entre
1998 e 2001, foram identificados em contexto de escavação vários tipos de revestimentos azulejares:
azulejos de padrão do século XVII (P-462; B-7; P-101; C-1; nas versões polícromas e monocromas apenas
a azul), azulejos de figura avulsa e azulejos pertencentes a composições de albarradas.
Interessam-nos particularmente os azulejos associados a composições ornamentais de albarradas e de
figura avulsa, recuperados em contexto de escavação, para os quais foram registadas as dimensões de
130mm de largura e a espessura de 10mm, e a pintura monocroma a azul com diversas gradações
(SEBASTIAN & CASTRO, 2003: 171). Para os espécimes de ambas as tipologias foram registadas
semelhanças entre pastas, esmaltes e tintas empregues (SEBASTIAN & CASTRO, 2003: 171).
As unidades respeitantes a composições de vasos floridos ladeadas por aves ocupariam as superfícies
murárias das galerias do claustro e de um corredor da ala dos monges (SEBASTIAN & CASTRO, 2003:
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172). Como guarnição associada aos exemplares recolhidos para ambas as tipologias foram recolhidas
unidades correspondentes à barra B-48, guarnição abundante na esfera geográfica de influência de
Coimbra (SIMÕES, 1997: I, 180).
As unidades de figura avulsa surgiram em contexto de escavação relacionadas com o silhar de albarradas;
por sua vez, surgiram também associados azulejos correspondentes a uma cercadura com motivo de
losango (SEBASTIAN & CASTRO, 2003: 171-172).
Foram também recolhidos azulejos totalmente lisos, brancos, que corresponderiam a unidades de rodapés
(SEBASTIAN & CASTRO, 2003: 171).

ILUSTRAÇÕES

1 | Mosteiro de São João de Tarouca
Sacristia da igreja: aspeto geral
FA

2 | Mosteiro de São João de Tarouca, sacristia da igreja
O revestimento azulejar de figura avulsa aplicado acima do espaldar do arcaz,
revelando a plena consonância com os ritmos e formas da arquitetura subjacente.
1.º quartel do século XVIII, ca.1710-1718, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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3 | Mosteiro de São João de Tarouca, sacristia da igreja
Pormenor do revestimento azulejar de figura avulsa com a respetiva barra
1.º quartel do século XVIII, ca.1710-1718, Agostinho de Paiva atrib.
FA

4 | Mosteiro de São João de Tarouca, sacristia da igreja
Pormenor do revestimento azulejar de figura avulsa com uma amostra de doze exemplares
de temática diversa; no canto superior esquerdo um exemplar de pintura a azul e contorno
a manganês
1.º quartel do século XVIII, ca.1710-1718, Agostinho de Paiva atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC39
IGREJA DO ANTIGO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DE ORGENS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja do antigo Convento de São Francisco de Orgens
DISTRITO Viseu
CONCELHO Viseu
FREGUESIA Orgens
LOCALIDADE Orgens
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA (FUNÇÃO PRIMITIVA)
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
393

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA _
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Amplo revestimento de figura avulsa aplicado em silhar de dez

unidades de altura nas paredes laterais e fundeira da nave, e paredes
laterais da capela-mor, bem como nos alçados laterais da capela
lateral de Santo António e vão de acesso ao corredor que liga o
nártex à antessacristia. O silhar ocupa cerca de 1/3 da altura das
superfícies murárias e é delimitado por cercadura, assentando, em
algumas zonas, num rodapé com friso (meio azulejo) branco numa
altura de duas peças nas zonas em que o pavimento atinge uma cota
rebaixada (provavelmente a original?).
As unidades azulejares de figura avulsa incluem ornatos de canto
com estrelinhas, os quais configuram cruzes em aspa com pintas e
ovoides. Os motivos principais representados revelam uma
diversidade considerável, embora predominem as flores: surgem
frutos, aves e outros animais (p.e. leporídeos, cervídeos, equídeos,
canídeos), representações antropomórficas (bustos masculinos e
femininos, figura em cenas de costumes), embarcações,
representações de arquiteturas, objetos do quotidiano (cestos/ pratos
com frutos, jarros, cabaça, carro de bois), representações simbólicas
(trindade trifronte), querubins e outras representações religiosas (pe.
coração alado trespassado por flechas)
Alguns motivos são irreverentes e surpreendentes pela sua inclusão
em espaço sacro (p.e .figura defecando).
O vidrado destas peças revela boa qualidade. A técnica de pintura é
segura, e em alguns casos muito demorada nos pormenores, o
modelado é correto.
Tratar-se-á de exemplares de uma segunda ou terceira fase de
produção das olarias de Coimbra, situada nos inícios da terceira
década de Setecentos.
DESCRIÇÃO DOS A guarnição do silhar utiliza uma cercadura de motivos vegetalistas,
ENQUADRAMENTOS/ de pintura a azul sobre fundo branco identificada por Santos Simões
GUARNIÇÃO como C-88 (SIMÕES, 1997: I, 156).

LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa:
EAC19
EACMC33
EACMC34
EACMC35
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EARP13
EARP36
Guarnição, cercadura C-88
EAC19
EACMC14
EACMC22
EACMC25
EACMC31
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EARP5
EARP13
EARP24

3. BIBLIOGRAFIA
JOSÉ, 1760: I, 627-628.
FIGUEIREDO, 2008: I, 132-133.
SIMÕES, 2010: 173.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Antigo convento franciscano da Província de Nossa Senhora da Conceição.
O conjunto azulejar situar-se-á na década de 1740, a julgar pelos dados historiográficos apurados para o
edifício após este passar à jurisdição da Província de Nossa Senhora da Conceição: sob o governo da
nova província, o imóvel sofre readaptações, que incluíram a demolição de edifícios antigos, inclusive a
antiga igreja, que corria de Este para Oeste, ficando, segundo a Crónica, de Sul para Norte (JOSÉ, 1760:
I, 627); a primeira pedra da nova construção é lançada a 21 de Junho de 1742, celebrando-se a primeira
missa a 25 de Outubro de 1744 (JOSÉ, 1760: I, 627); Frei Francisco de Jesus Maria «[...] natural de VillaReal, hum dos mais famosos Arquitectos deste seculo, […] assistio a toda a obra desta reedificação
[...]»(JOSÉ, 1760: I, p. 628) durante oito anos, sendo o responsável pela planta e condução da
intervenção (FIGUEIREDO, 2008: I, 132-133).
Há sinais de mexidos na zona da guarda de pau-santo.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do antigo Convento de São Francisco de Orgens
Aspeto geral do interior
FA
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2 | Igreja do antigo Convento de São Francisco de Orgens, nave
Pormenor do silhar: composição por aglomeração de unidades de figura avulsa com cercadura
de motivos vegetalistas como guarnição
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

3 | Igreja do antigo Convento de São Francisco de Orgens, capela-mor
Perspetiva geral
FA
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4 | Igreja do antigo Convento de São Francisco de Orgens, capela-mor
Pormenor do silhar: composição por aglomeração de unidades de figura avulsa com cercadura
de motivos vegetalistas como guarnição
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

5 | Igreja do antigo Convento de São Francisco de Orgens, capela-mor
Azulejo de figura avulsa com querubim
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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EXEMPLARES NA
ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP1
IGREJA MATRIZ DE SÃO PAIO DE ARCOS DE ANADIA
1.
EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Paio
Aveiro
Anadia
Arcos de Anadia
Arcos
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1747
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA _________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Alegoria à Eucaristia
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
4
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar em silhar de azulejos, de pintura a azul, que

cobre a meia altura das paredes da capela-mor, até á linha da altura
de uma cornija que constitui o remate da composição arquitetónica dos
alçados laterais, divididos em três tramos até ao retábulo-mor, sendo
esses separados por pilastras.
Os painéis azulejares são retangulares, mas o desenho das
composições simula emolduramentos de espaldar recortado, atingindo
a sua altura máxima as vinte unidades.
Os emolduramentos recebem grande carga ornamental simulando
arquiteturas fingidas com grande esforço nos efeitos de tromp l’oeil
revelando cuidado na simulação das volumetrias arquitetónicas.
De modo a compensar o desnível arquitetónico das escadas de
acesso ao altar-mor, foi colocado um embasamento de azulejo de
formato retangular, simulando almofada arquitetónica e preenchida
com efeitos marmoreados
As quatro cenas representadas reportam-se a Alegorias ao
Sacramento da Eucaristia. Todos os painéis são numerados e
legendados:
1. «VENITE ET CO/MEDITE» [Cristo em casa de Marta e Maria]
2. «VICTIMA TRANS/SITVS DOMINI EST» [Refeição pascal dos
Israelitas]
3. «HIC EST PANIS QVI DE CELO DESCENDIT» [Anjo trazendo
pão ao Profeta Elias]
4. «E[C]CE TABERNACV/LVM DEI CVM HOM/INIBVS» [Arca da
aliança transportada por anjos – Tabernáculo de Deus entre os
homens]
As figurações são muito deficitárias no que respeita à qualidade do
desenho: revela problemas no que toca ao trabalho de perspetiva,
escala, profundidade e pormenores anatómicos. Contudo, a demora
no tratamento descritivo dos pormenores é de realçar.
A pintura cerâmica revela um trabalho interessante na técnica da
pincelada e aguadas, eficaz no sugestionamento de texturas
diferenciadas e trabalho de modelado das formas.
Na estrutura de base dos emolduramentos foi inscrito o nome do
encomendador da obra e a data:
1. «ESTA.OBRA DE A/ZULEJO MAND/OU FAZER O Svo./
AIRIS DE SA E MELO/ no anno de 1747»
2. «POR
DEVOSAN/Q
TEM
AO
SS/ANTISIMO
SA/CRAMENTO/no anno de 1747»
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3. «ESTA.OBRA DE A/ZULEJO MAND/OU FAZER O Svo./
AIRIS DE SA E MELO/ no anno de 1747»
4. «POR DEVOSAN/Q TEM AO SS/ANTISIMO
SA/CRAMENTO/no anno de 1747».
Um embasamento de desenho de saliências e reentrâncias, apresenta
na área projetada em direção ao espectador, na zona central, uma
cartela emoldurada por enrolamentos de acantos, aletas e uma
palmeta como remate inferior a partir da qual se desenvolvem
lateralmente festões de flores. Sobre este embasamento descansam
duas pilastras, uma a cada lado, com o fuste decorado com volumosas
consolas de movimento ondulante colocadas ao nível dos capitéis e
decoradas com acantos e panejamentos com borlas. Ao nível do
entablamento a composição é formada por duas urnas colocadas no
alinhamento das pilastras laterais, e na zona central, em jeito de
frontão interrompido, um jogo arquitetural de elementos fingidos que
enquadra uma cartela, colocada no eixo axial da composição que
acolhe a representação de uma flor dentro de uma reserva em formato
de concha, decorada por grinaldas de flores, aletas entre outros
elementos.
1.«VENITE ET CO/MEDITE»
2.«VICTIMA TRANS/SITVS DOMINI EST»
3.«HIC EST PANIS QVI DE CELO DESCENDIT»
4.«E[C]CE TABERNACV/LVM DEI CVM HOM/INIBVS»
1.«ESTA.OBRA DE A/ZULEJO MAND/OU FAZER O Svo./ AIRIS DE
SA E MELO/ no anno de 1747»
2.«POR DEVOSAN/Q TEM AO SS/ANTISIMO SA/CRAMENTO/no
anno de 1747»
3.«ESTA.OBRA DE A/ZULEJO MAND/OU FAZER O Svo./ AIRIS DE
SA E MELO/ no anno de 1747»
4.«POR DEVOSAN/Q TEM AO SS/ANTISIMO SA/CRAMENTO/no
anno de 1747»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMC inv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)

3. BIBLIOGRAFIA
GONÇALVES, 1959: 68-69.
SIMÕES, 2010:183-185.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O Embaixador Aires de Sá e Melo foi pai do 1.º Visconde de Anadia, título criado em 1786.
A igreja era do Padroado Real, sendo pároco apresentado pelo rei.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de São Paio de Arcos de Anadia, capela-mor
Silhar de azulejos aplicado na parede lateral do lado do Evangelho
1747, autor desconhecido
FA

2, 3 | Igreja Matriz de São Paio de Arcos de Anadia, capela-mor, lado da Epístola
Painel de azulejos com a representação da cena do Anjo trazendo pão ao Profeta Elias
1747, autor desconhecido
FA
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4 | Igreja Matriz de São Paio de Arcos de Anadia, capela-mor, lado da Epístola
Letreiro com o nome do encomendador e a data da obra de azulejo
1747, autor desconhecido
FA

5 | Igreja Matriz de São Paio de Arcos de Anadia, capela-mor, lado da Epístola
Letreiro indicativo do propósito da obra de azulejo e respetiva data
1747, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP2
CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS LEZÍRIAS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Nossa Senhora das Lezírias
Aveiro
Anadia
São Lourenço do Bairro
São Lourenço do Bairro
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA __________
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA _
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A capela-mor deste templo é revestida até à linha da cornija com azulejos
de padrão azul e branco, numa altura de 29 unidades.
O padrão aplicado é o P-486 juntamente com uma barra B-48.
O revestimento atinge ainda dois nichos laterais e há unidades reportadas
na sacristia como reaproveitamento (SIMÕES, 1997: II, 59).
DESCRIÇÃO DOS A guarnição do tapete é feita pela barra B-48.

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Padrão P-486
EAC5
EARP2
EARP26
EACMC9 (escadaria de acesso ao dormitório)
EACMC21 (capela-mor)
EACMC37
EARPV8
Guarnição: Barra B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
EARPV8
ED8
ED11 (MANZ in.517)
ED16

3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 1997: I, 180; II, 58-59.
GONÇALVES, 1959: 91-92;

408

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

4. DADOS COMPLEMENTARES
1684 – Data gravada na lápide memorial do patrono da capela, António Álvares, prior, falecido no dia 13
de Julho, responsável pela sua edificação. (GONÇALVES, 1959:91)
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.

ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de Nossa Senhora das Lezírias: interior da capela-mor e parte
do seu revestimento azulejar
Finais século XVII/ inícios século XVIII
Foto SIPA/ IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP3
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO PILAR DE PÓVOA DE LANHOSO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Santuário de Nossa Senhora do Pilar
DISTRITO Braga
CONCELHO Póvoa de Lanhoso
FREGUESIA Nossa Senhora do Amparo
LOCALIDADE Póvoa de Lanhoso
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _________
□PRIVADA
□OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Fonte
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
□ NÃO
411

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Iconografia Mariana
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
4
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na igreja do santuário o revestimento azulejar, a azul e branco, é

aplicado no topo da nave, na parede contígua ao arco triunfal e parte
dos alçados laterais (altares colaterais) e nas paredes laterais da
capela-mor.
Na nave, a parede contígua ao arco triunfal, o interior dos nichos
abertos lateralmente ao mesmo vão e o entorno dos janelões laterais
de iluminação apresentam-se revestidos também a azulejo, de iguais
características às observadas no revestimento da capela-mor.
O revestimento do arco triunfal simula apainelados de talha dourada
com os símbolos marianos da lua, estrela, e sol, no interior de cartelas,
e integra sobre fecho do arco a representação do orago da igreja –
Nossa Senhora do Pilar, sua aparição a três peregrinos – em moldura
retangular, com remate em sanefa fingida com reposteiro.
Os nichos laterais acolhem painéis que se adaptam ao formato do arco
de volta perfeita, com moldura de óvulos, cuja temática das figurações
incide no lado do Evangelho na representação da Natividade, e do
lado da Epístola na Adoração dos Magos.
Em redor dos janelões laterais de iluminação que encostam à parede
do arco triunfal, ocupando ainda a superfície lateral dos nichos,
inscrevem-se estreitos painéis com trechos paisagísticos, e abaixo dos
vãos de iluminação cartelas de volumosa ornamentação de
enquadramento, ladeadas por anjos de túrgidas formas de
enrolamentos de acantos e volutas, onde se observam representações
de tratamento miniatural de temática bucólica com peregrinos.
A pintura é cuidada, apesar das incorreções verificadas ao nível do
desenho, tratamento de escala e perspetiva, principalmente nas
reservas figurativas, acusando em alguns pormenores a
complementaridade da técnica de acabamento a esgrafito/raspado
(Natividade).
Na capela-mor o revestimento ocupa toda a superfície das paredes
laterais, até à linha da altura da cornija, que constitui o remate da
composição arquitetónica dos alçados laterais, respeitando o ritmo de
vãos de portas e janelas. É simulada uma estrutura arquitetónica
fingida como emolduramento das cenas figurativas, bem como alguns
elementos escultóricos no entorno dos vãos. As composições
figurativas incidem, do lado do Evangelho, na Visitação, e no lado da
Epístola na Anunciação; como complemento, inscreve-se simbólica
mariana nos medalhões dos remates em azulejo da porta da sacristia
e da porta fingida que lhe faz espelho, respetivamente, a rosa e o lírio,
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e ainda abaixo dos vãos de iluminação representações de eremitas em
medalhões envolvidos por anjos.
No recinto da igreja do santuário, à direita de quem sobe, está uma
fonte sobre um alpendre que acolhe, à semelhança das capelas dos
Passos distribuídas pelo caminho de peregrinação ao topo do morro
do castelo onde se implanta a capela (um enorme maciço granítico),
um grupo escultórico que alude ao episódio neo-testamentário de
Jesus e a Mulher Samaritana (Jo4, 5-42). O espaldar da fonte (o poço
de Jacob) apresenta-se revestido por azulejos com características
análogas às observadas na igreja, possivelmente, parte da mesma
encomenda – representa trecho paisagístico, funcionando como fundo
cenográfico à ação do grupo escultórico.
Na igreja os emolduramentos recebem significativa carga ornamental
simulando arquiteturas fingidas com grande investimento nos efeitos
de tromp l’oeil e revelando cuidado na simulação das volumetrias
arquitetónicas.
A base e remate dos emolduramentos integram embasamentos e
entablamentos de perfil retilíneo, explorando contudo efeitos de
saliências e reentrâncias, pela imposição de um ritmo de várias
projeções na direção do espectador. A conceção ornamental é de
notório apego ao horror vacui. integrando a sua gramática decorativa
enrolamentos de acantos e outros elementos fitomórficos, conchas,
palmetas, festões de flores e frutos, aletas, anjos e querubins, e ainda
áreas de efeitos marmoreados.
Na fonte é aplicada uma moldura com friso de óvulos.
_

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4

3. BIBLIOGRAFIA
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NORTON, 1987: 50-57.
CRAESBEECK, 1992: II, 72-74.
CAPELA, 2003: 392-395.

4. DADOS COMPLEMENTARES
No ano de 1680 André da Silva Machado, comerciante no Porto e natural de Valdemil (Lanhoso), iniciou a
edificação de um santuário em honra de Nossa Senhora do Pilar no recinto do castelo de Lanhoso,
obtendo autorização para o aproveitamento da pedra das ruínas da muralha.
Em 1724, segundo Francisco Craesbeeck, decorriam as obras nesse ano estando aberta uma estrada no
rochedo e posto por ele várias ermidas com seus torreões para os sete passos (CRAESBEECK, 1992: II,
72-74).
As Memórias Paroquiais de 1758 referem já os altares do Nascimento e da Adoração dos Reis,
reportando-se aos nichos de azulejo:
[…] É este templo de abobada, é bem proporcionado no comprimento e largura que em todo o seu
composto pode servir de modelo aos melhores arquitectos. Tem este famoso templo cinco altares a saber,
o altar mor de Nossa Senhora do Pilar e um de São Paio e um de Santa Quitéria com todas as nove
santas irmãs e mais dois, um do Presépio do Nascimento de Nosso Senhor e outro da Adoração dos Reis
ao mesmo Senhor, que tudo se fez das esmolas que deram os devotos à Nossa Senhora do Pilar pelos
milagres que dela receberam […] (CAPELA, 2003: 394).
Nas deslocações que efetuámos ao local encontrámos sempre a capela fechada.
Agradecemos a Patrícia Almeida a informação sobre a existência deste núcleo, bem como as fotos
cedidas.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do Santuário de N.ª Sr.ª do Pilar de Póvoa de Lanhoso
Nave, revestimento azulejar aplicado na parede contígua ao arco triunfal, simulando os apainelados
de talha com quatro cartelas que acolhem os símbolos litânicos da Virgem – lua, estrela, sol – e ao
centro a representação do orago, N.ª S.ª do Pilar
2.º quartel do século XVIII, António Vital Rifarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida
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2 | Igreja do Santuário de N.ª Sr.ª do Pilar de Póvoa de Lanhoso
Revestimento azulejar na nave, junto ao altar colateral do lado do Evangelho
2.º quartel do século XVIII, António Vital Rifarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida
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3 | Igreja do Santuário de Nossa Senhora do Pilar de Póvoa de Lanhoso
Revestimento na nave, no interior do nicho do altar colateral do lado do Evangelho
Natividade, pormenor
2.º quartel do século XVIII, António Vital Rifarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida

4 | Igreja do Santuário de Nossa Senhora do Pilar de Póvoa de Lanhoso
Revestimento azulejar na capela-mor, lado do Evangelho
2.º quartel do século XVIII, António Vital Rifarto atrib.
Foto de Patrícia Almeida
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5 | Santuário de Nossa Senhora do Pilar de Póvoa de Lanhoso
Poço de Jabob (Jesus e a Mulher Samaritana), no espaldar revestimento azulejar de pintura a azul
e branco com trecho paisagístico
2.º quartel do século XVIII, António Vital Rifarto atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP4
IGREJA MATRIZ DE SÃO MIGUEL DE CELAVISA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Miguel de Celavisa
Coimbra
Arganil
Celavisa
Celavisa
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA ________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
4
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na capela lateral do lado da Epístola encontra-se um revestimento

azulejar que ocupa cerca de um 2/3 dos alçados laterais, fazendo-se
representar duas cenas figurativas principais associadas à Parábola
do Filho Pródigo, as quais são complementadas por representações
secundárias, colocadas sobre as portas laterais, em cartelas com os
bustos de São Pedro e São Paulo.
Os painéis são de pintura a azul sobre fundo branco, de bom
desenho e bom vidrado. Há sinais de trabalho de esgrafito/raspado
em alguns pormenores.
1. Á direita: São Pedro (painel da sobreporta), O filho pródigo expulso
do bordel ;
2. Á esquerda: São Paulo (painel da sobreporta), O regresso do filho
pródigo.
DESCRIÇÃO DOS O emolduramento dos painéis figurativos principais simula uma
ENQUADRAMENTOS/ composição arquitetónica com elementos em tromp l’oeil, constituída
GUARNIÇÃO por um embasamento, duas estruturas verticais e um entablamento,
representados em perspetiva, simulando-se a sua tridimensionalidade
a partir de linhas que conduzem a um ponto de fuga colocado no
centro da composição.
O embasamento simula um acentuado recuo da zona central, de
formato retangular, a qual é trabalhada em almofada, preenchida com
um estriado horizontal, com quatro botões nos cantos; sobre esta
zona central é aposta uma cartela de reserva marmoreada,
ornamentada com exuberantes e profusos elementos concheados
rocaille, desenvolvidos a partir de segmentos de curvilíneos, jogando
com o dinamismo dos efeitos de curvas e contracurvas, e com os
típicos efeitos chamejantes e de cartilagens tão típicos à estética
rococó, os quais produzem um efeito concêntrico de modo a
enquadrar um ornamento que lembra o formato de concha e que vai
receber a cabeça de um menino representada de frente; respeitando
eixo axial da cartela é colocado superiormente um cesto de frutos
com folhagem; lateralmente o embasamento recebe nas zonas
salientes, ornamentos em jeito de mísulas terminando em volutas, os
quais recebem também pequenos elementos concheados.
Ladeando a reserva figurativa são colocadas pilastras sobre duplo
plinto, um de perfil côncavo e outro de perfil retilíneo (decorados com
elementos fitomórficos), e o fuste é constituído por ornamentação de
concheados de gosto rocaille apostos sobre elementos misulados de
terminações em voluta. O entablamento é retilíneo, recebendo como
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remate superior duas urnas no alinhamento vertical das pilastras, e
uma grande e assimétrica cartela que enquadra os pequenos vãos de
iluminação lateral da capela - os seus motivos decorativos voltam a
repetir o mesmo tipo concheados rocaille observados no
embasamento e pilastras laterais, acrescentando segmentos de
molduras de perfil mistilíneo decorados com botões e óvulos,
formando reserva de capitonê com motivos florais na malha diagonal,
e lateralmente, é incluída uma cabeça de um putto, representado a
três quartos, que emerge de um ornamento tipo cartilagem.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
emolduramentos
EARP16 (capela-mor)
EACMC31 (nave)
EARP43 (emolduramentos)

3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 180.
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 11-12.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A composição do painel que representa O regresso do Filho Pródigo deverá ter tido influência de uma
gravura assinada por P.P. Rubens e publicada por Pieter van den Berge entre ca.1648-1699.
A igreja sofreu reformações no final do século XVIII, tal como confirma a data inscrita na verga da porta
principal de entrada: «ANNO. DE 1786».
A capela tem teto de caixotões pintados (16) de temática cristológica e mariana. O facto de se encontrar
enegrecido dificulta a leitura dos mesmos; contudo, reconhecemos as seguintes representações:
Anunciação, Visitação, Natividade, Apresentação no Templo, Jesus entre os Doutores, Flagelação, Cristo
carregando a Cruz, Calvário, Ressureição, Dormição da Virgem, Assumpção da Virgem.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de São Miguel de Celavisa, capela lateral do lado da Epístola
Perspetiva do interior, a partir da nave
FA

2 | Igreja Matriz de São Miguel de Celavisa,
capela lateral do lado da Epístola
Painel de azulejos com a representação do
filho pródigo expulso do bordel
3.º quartel do século XVIII,
Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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3, 4 | Igreja Matriz de São Miguel de Celavisa, capela lateral do lado da Epístola.
Revestimento azulejar em redor de porta de acesso a dependências contíguas à capela.
Pormenor do painel com a representação do filho pródigo expulso do bordel.
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

5 | Igreja Matriz de São Miguel de Celavisa, capela lateral do lado da Epístola
Pormenor do remate do emolduramento do painel aplicado na parede à direita
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP5
IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO Ó DE ANÇÃ
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó de Ançã
Coimbra
Cantanhede
Ançã
Ançã
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
□PRIVADA
□OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
flores, frutos, animais,
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
representações antropomórficas,
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
representações de arquiteturas,
alegorias/emblemas
2

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 132x132mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
A
capela
de N.ª Sr.ª do Rosário apresenta revestimento azulejar de pintura a
DESCRIÇÃO GERAL

azul sobre fundo branco, colocado à altura total das paredes laterais, num
total de vinte e uma unidades de altura.
Um silhar de azulejos de figura avulsa é colocado como embasamento ao
tapete formado pela repetição do padrão P- 383 (SIMÕES, 1997: 59), de
motivos fitomórficos em disposição cruciforme a partir de um botão central
preenchido a azul (como primeiro centro de rotação), e flor de 8 pétalas
branca sobre fundo azul e inserida num medalhão circular (segundo centro
de rotação), envoltos por um encadeado de laçarias em redor de molduras
quadrilobadas,
Os azulejos de figura avulsa não têm motivo de canto, ocupando o motivo
principal toda a área disponível da forma quadrangular da unidade. As
representações são variadas: flores, frutos, aves, lebres/coelhos, um
cervídeo, representações antropomórficas (bustos masculinos e femininos
com diferentes tipos de coberturas de cabeça, cenas de costumes – figuras
pescando, soldado com lança, homem na corda bamba, fumador de
cachimbo, brincadeiras de criança – cupidos), representações de
arquiteturas, alegorias/emblemas (fonte).
Há uma adequação perfeita do revestimento à arquitetura que o recebe.
Exemplares muito interessantes pela originalidade de algumas
representações. É comum o recurso à técnica do esponjado como efeito
estético nas representações de vegetação.
DESCRIÇÃO DOS Como guarnição aos painéis de figura avulsa e tapete de padronagem é
ENQUADRAMENTOS/ aplicada a cercadura C-88 com repetição de motivo fitomórfico com
GUARNIÇÃO terminações em volutas.

LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EACMC22
EACMC25
EARP23
EARPV10
ED2
Guarnição, cercadura C-88

EAC19
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EACMC14 (privadas)
EACMC22
EACMC25
EACMC31
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP5
EARP13
EARP24
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 1997: I, 59,150.
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 29-30.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A igreja é de três naves com capela laterais e capela-mor bem proporcionada com cobertura pétrea de
caixotões. As capelas laterais com epígrafes remetem para cronologias entre 1667, 1683 e 1719.
Capela lateral do lado do Evangelho com retábulo de Estilo Nacional com imagem de roca de Nossa
Senhora do Rosário. Exteriormente, enquadra a capela um pórtico de pedra calcária lavrada com alguns
aspetos bebidos na tratadística arquitetónica quinhentista; como remate do arco de volta perfeita foi
colocada uma carranca. A capela é coberta por abóbada de aresta com pintura ornamental de brutesco
com enrolamentos de acanto pintados a azul e vermelho em desenho de curvas e contracurvas, pontuado
numa malha pontuada por flores e fénices. A capela tem uma porta comunicante com uma passagem que
passa pelas traseiras pela da capela lateral que se lhe segue em direção à cabeceira.
Há indícios de sepulturas no pavimento, contudo, não parece haver epígrafes.

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó de Ançã, capela de Nossa Senhora do Rosário
Perspetiva da capela lateral, a partir da nave, e revestimento azulejar aplicado na
parede lateral direita
1.º/2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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3 | Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó de Ançã
Capela de Nossa Senhora do Rosário
Pormenor do padrão e guarnição do tapete
1.º/2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

4 | Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó de Ançã, capela de Nossa Senhora do Rosário
Revestimento azulejar aplicado na parede lateral esquerda
1.º/2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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5 | Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó de Ançã
capela de Nossa Senhora do Rosário
Pormenor da composição de azulejos de figura avulsa
1.º/2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP6
IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA TOCHA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Tocha
Coimbra
Cantanhede
Tocha
Tocha
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _______
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1763
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Emblemática
TEMÁTICA
NUMERO TOTAL
DE PAINÉIS

Mariana
24

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar em silhar colocado nas paredes da capela-mor

em todo o seu perímetro murário (incluindo vãos de iluminação),
formado por vários painéis de espaldar recortado, de pintura a azul
sobre fundo branco, com iconografia mariana alusiva à Ladainha da
Virgem. A ornamentação é de transição entre o estilo Regência e o
Rococó.
Santos Simões atribuiu o conjunto às olarias de Coimbra; contudo, o
núcleo é único no género compositivo apresentado e estilo de
desenho, mas a medida média da unidade bem como o insistente
recurso à técnica do esgrafito/raspado encaixa nos padrões
identitários de Coimbra, e de certo modo, reiteram essa atribuição.
Os painéis distribuem-se numa estrutura complexa, em composições
independentes ou bipartidas com um espaldar comum. Esta
organização parece pensada em favor da proporcionalidade
arquitetónica do espaço da capela-mor.
As representações figurativas distribuem-se em três registos:
1. Reserva ao nível do embasamento da estrutura
arquitetónica fingida dos emolduramentos
2. Reserva principal, ocupando a área maior do painel
onde figura a representação principal
3. Reserva ao nível do remate superior do
emolduramento.
As representações emblemáticas marianas são maioritariamente
acompanhadas por legendas em latim.
A altura máxima dos painéis é de 17 unidades e a altura mínima
(vãos das janelas) é de 10 unidades
DESCRIÇÃO DOS O silhar descansa sobre um rodapé contínuo, de pintura marmoreada
ENQUADRAMENTOS/ a manganês, simulando um embasamento arquitetónico almofadado,
GUARNIÇÃO com a almofada pintada num tom mais escuro, e moldura retilínea de
feijões colocada superiormente, com a inclusão de cartelas
assimétricas de ornamentos rocaille de pintura a azul na
correspondência das representações principais e com
representações emblemáticas secundárias de pintura miniatural.
A organização dos emolduramentos dos painéis individuais segue
uma composição de elementos arquitetónicos fingidos constituída
por: um embasamento de perfil retilíneo, singelo, de efeitos
marmoreados a azul, sobre o qual descansam duas pilastras de fuste
adelgaçado e decorado com elementos fitomórficos, as quais
sustentam um espaldar mistilíneo que prolonga o mesmo tipo de
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ornamentação aplicado no fuste das pilastras e que abre uma
reserva central para inclusão de uma legenda latina.
LEGENDA/ 1.«CIVITAS/REFVGII »
INSCRIÇÃO Jardim murado
Cidade murada assolada por monstros
2. «VRBS/ FORTITVDI=/NIS»
Emblema com as iniciais MA
Cidade murada em estado de sítio, assolada por investida de
canhões
3-4. [Painel datado 1763] - Sol
«ROSA/MYST/ICA. »
Âncora
Rosa com espinhos em jardim
«STELLA/MATV=/TIN=/A. »
Nau
Estrela com as iniciais MA em paisagem marítima
7. «Omnibus/affluenter.»
Pira de fogo
Fonte
8. «Tuetur et/arcet.»
Torre com estrela
Castelo/Fortaleza
9. «Vincenti/da bitur»
Rochedo
Palmeira
11.«Innitar fluxis»
Sol
Galeão
12.«Nulla falus/extra»
Promontório
Arca de Noé(?)
13.«Nulli fa=/llax.»
Círio
Espelho
14.«Illuminat/& Eliminat»
Ruína(?)
Sol
16.«SEDES SA=/PIENTIAE»
Ponte
Trono com serpe e livro aberto
17-18.
«Viatori/Patet.»
Círio
Porta do Céu
Lua
«Mater/Salvatoris»
Farol
Jardim fechado com os símbolos da Paixão de Cristo e dois corações
trespassados
Estrela
21-22.
«VIRGO/VENERA=/MDA»
?
Templo
«FOEDE=/RIS ARCA»
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Ponte
Arca da Aliança
Escada
23. «MATER/CASTI=/SSIMA»
Lua
Jardim fechado, árvore «IHS», Poço
24. «FONS/SIGNATVS»
Arca de Noé?
Fonte em jardim fechado

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC12 (escadaria de acesso ao dormitório)
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 39-40.
SIMÕES, 2010:191-192.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A invocação de Nossa Senhora da Tocha, ou Nossa Senhora da Atocha, associa-se ao facto da sua
fundação ter resultado da iniciativa do pontevedrense João Garcia Bacelar entre finais de Quinhentos e
inícios de Seiscentos. Na segunda metade de Seiscentos os cónegos regrantes de Santa Cruz, senhores
de Fonte Quente e terras em redor, promoveram a reedificação do templo, o qual viria a ser reformado
também na centúria seguinte.
Em 1971 fez-se o reassentamento dos azulejos da capela-mor.
Cf. Igreja Matriz da Tocha. In Monumentos.pt [on-line]. 2005. Disponível em
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx [consulta em 27.11.2009].

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Tocha
Perspetiva geral do interior: nave e capela-mor
FA
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2 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Tocha
Perspetiva geral do interior da capela-mor
FA

3 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Tocha, capela-mor
Silhar de azulejos aplicado nas superfícies murárias do lado da Epístola
1763, autor desconhecido
FA
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4 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Tocha, capela-mor
Silhar de azulejos aplicado na superfície murária do lado do Evangelho próximo ao arco triunfal
1763, autor desconhecido
FA

5 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Tocha, capela-mor
Painel de azulejos com emblemática mariana
1763, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP7
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ALEGRIA DE ALMALAGUÊS
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Nossa Senhora da Alegria
Coimbra
Coimbra
Almalaguês
Almalaguês
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2 DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA __________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Mariana
TEMÁTICA
NUMERO TOTAL DE 6
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar em silhar composto por vários painéis de

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

azulejos de composição figurativa, de pintura a azul sobre fundo
branco, de temática religiosa mariana.
No lado do Evangelho, observa-se a
1.Adoração dos Magos,
2. Adoração dos Pastores
3. Imaculada Conceição (lateralmente ao altar-mor, na parede
contígua)
No lado da Epístola,
4. Nascimento da Virgem (lateralmente ao altar-mor, na parede
contígua)
5. Anunciação,
6. Visitação.
Neste último lado há ainda a representação de uma porta fingida que
faz espelho com a porta da sacristia.
Os painéis apresentam espaldar recortado e os seus
enquadramentos arquitetónicos fingidos são decorados por múltiplos
elementos ornamentais entre os quais motivos concheados, mísulas,
volutas, palmetas, panejamentos com borlas, palmas e outros
elementos vegetalistas. As pilastras de separação dos painéis são de
fuste delgado, com três níveis de ornamentação, e são rematadas
por urnas chamejantes.
No coroamento dois anjos enquadram uma cartela de reserva
preenchida com efeitos marmoreados, sentados lateralmente a duas
aletas e erguem os símbolos marianos do Sol e da Lua,
alternadamente, por cada painel.
2.Adoração dos Pastores: «GLORIA.INSELCIS [sic].DEO»

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 – 1747
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42 (nave) - 1746
EARP46 (nave) - 1746

438

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□
ED7 (MNMC inv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 41.
SIMÕES, 2010: 192-193.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A capela-mor teve teto de caixotões pintados, constituindo amostras do mesmo os painéis aplicados na
parede fundeira, em redor do altar-mor.

ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de Nossa Senhora da Alegria de Almalaguês
Perspetiva geral do interior da capela-mor
FA

2 | Capela de Nossa Senhora da Alegria de Almalaguês
Parte do silhar de azulejos aplicado na parede do lado do Evangelho
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

439

3 | Capela de Nossa Senhora da Alegria de Almalaguês
Silhar de azulejos aplicado na parede do lado da Epístola,
onde é incluída uma porta fingida que faz o espelho da porta da sacristia
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

4 | Capela de Nossa Senhora da Alegria de Almalaguês
Silhar de azulejos aplicado na parede do lado da Epístola: pormenor do painel da Visitação
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP8
IGREJA MATRIZ DE SÃO MATEUS DO BOTÃO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Mateus
Coimbra
Coimbra
Botão
Botão
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA __________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na capela colateral do lado do Evangelho as paredes são revestidas

com azulejaria de padrão de pintura a azul e branco, a uma altura de
22 unidades, com padrão P-603a guarnecido com barra B-45
O padrão 603a tem grande incidência na região de Coimbra, de
esquema a azul de módulo 6x6, consistindo numa variação do centro
de rotação principal do padrão P-603 de produção lisboeta (igreja
Matriz de Alcáçovas). O padrão consiste na repetição de cinco
elementos principais com três matrizes.
DESCRIÇÃO DOS Barra B-45 de pintura a azul e branco

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Padrão P-603a
EAC6
EACMC14
EACMC16
EACMC21
EACMC22
EARP14
EARP22
EARP23
EARP26
EARP37
EARPV5
Guarnição, barra B-45
EARP22
EARP23 (nave)
EARP37
EARPV10
ED2

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 46-48.
SIMÕES, 1997: I, 111, 113; II, 63.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
O Inventário Artístico de Portugal atribui os azulejos à produção de Lisboa (CORREIA & GONÇALVES,
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1953: 47).

ILUSTRAÇÕES

1 | Revestimento azulejar da capela colateral do lado da Epístola
Composição azulejar de padronagem com a aplicação do padrãoP -603a e barra B-45
Foto SIPA/IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP9
CAPELA DE SANTA LUZIA DOS PEREIROS
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Santa Luzia
Coimbra
Coimbra
Castelo Viegas
Coimbra
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA _________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
(Fábrica de Telha da Universidade?)
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
NUMERO TOTAL _
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Silhar polícromo de seis azulejos de altura com padronagem

pombalina formada por rosetas pintadas a manganês sobre fundo
branco, com as pétalas em efeito espiralado, em alternância com um
segundo módulo de repetição de pintura a azul sobre fundo branco
de desenho cruciforme em aspa com círculo colocado no centro da
unidade.
Resulta pois uma dinâmica grelha azul de linhas diagonais, que
enquadra florões roxos que se destacam do fundo branco.
Como guarnição está uma cercadura, de pintura a azul, cujo padrão
resulta da repetição de um azulejo, definindo-se duas fitas
entrecruzadas – uma lisa, preenchida a azul, desenvolvida
longitudinalmente em ziguezague, e outra ondulada, preenchida a
branco, desenvolvendo-se em serpentina.
Sem legenda.

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4 (cercadura)
EAC7 (cercadura)
EACMC2 (capela-mor: elemento cruciforme; roseta)
EACMC20 (cercadura)
EACMC24 (cercadura)
EACMC28 (composição de padronagem)
EARP25 (composição de padronagem)
ED3 (roseta)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 50.
SIMÕES, 2010: 193.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Esta capela pertenceu ao Convento de São Jorge de Milreus (CORREIA & GONÇALVES, 1953: 50).
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ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Capela dee Santa Luzia dos Pereiros
Aspeto geeral do interior com o silharr de padronagem pombalinaa
3.º quarteel do século XVIII,
X
Fábrica dde Telha da Universidade?
U
Foto SIPA
A/IHRU

2 | Caapela de Santaa Luzia dos Peereiros
Poormenor da coomposição de padronagem pombalina
3.ºº quartel do sééculo XVIII, Fáábrica de Telhha da Universidade?
Footo SIPA/IHRU
U
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP10
IGREJA MATRIZ DE SANTO ESTEVÃO DE CASTELO VIEGAS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja Matriz de Santo Estevão
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Castelo Viegas
LOCALIDADE Castelo Viegas
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA __________
□PRIVADA
□OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Desconhecido
_
□ SIM
449

□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Iconografia
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
Mariana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO TOTAL 2
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
A
capela
lateral do lado do Evangelho apresenta revestimento azulejar de
DESCRIÇÃO GERAL

pintura a azul e branco em silhar com dois painéis de espaldar recortado
rematado por vasos no alinhamento das pilastras laterais com as
representações da
. Sagrada Família
. e Anunciação.
No espaldar de cada um destes painéis estão os símbolos do Sol e da
Lua, respetivamente, e na pilastra central a Estrela.
Na parede lateral esquerda em redor de um vão de comunicação
desenvolve-se uma composição ornamental que abre à esquerda uma
reserva figurativa onde está representado um anjo que segura uma cruz.
No remate superior, acima da porta está inscrição «IHS».
Acima do silhar, sobre os painéis principais, abre-se um óculo que recebe
também um emolduramento em azulejo, profusamente ornamentado.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 49-50.
SIMÕES, 2010: 193.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de Santo Estevão de Castelo Viegas
Capela Lateral do Lado do Evangelho – Silhar de azulejos
Fotos SIPA/IHRU, Osmar Gomes Duarte,1984
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2 | Igreja Matriz de Santo Estevão de Castelo Viegas
Capela Lateral do Lado do Evangelho – Silhar de azulejos, pormenor
Fotos SIPA/IHRU, Osmar Gomes Duarte,1984
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP11
IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CERNACHE
1- EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Cernache
LOCALIDADE Cernache
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA __________
□PRIVADA
□OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1770
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
453

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Iconografia Mariana
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
Vetero-Testamentária
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

(prefigurações da Virgem) e NeoTestamentária
13

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
Revimento
azulejar, de pintura a azul e branco, em silhar formado por
DESCRIÇÃO GERAL

painéis de espaldar recortado, que reveste as paredes laterais da capelamor e nave, continuando também na parede fundeira no subcoro.
Na capela-mor os painéis alinhados com a cota mais baixa do pavimento
descansam num rodapé de pintura a manganês e a verde de efeitos
marmoreados que desenham um supedâneo arquitetónico fingido que
abre reservas retangulares de acantos cortados e pontuados por botões
apresentando no interior uma segunda reserva preenchida a verde e
enquadrando um motivo floral pintado a manganês; o marmoreado a
manganês prolonga-se para as partes laterais dos painéis simulando um
fundo. Os emolduramentos dos cinco painéis representados diferem dos
da nave e representam as seguintes cenas bíblicas vetero-testamentárias
(associadas às prefigurações da Virgem) acompanhadas por legendas
latinas:
Do lado do Evangelho:
. Construção da arca de Noé
. Judite mostrando a cabeça de Holofernes
Do lado da Epístola:
. Salomão senta sua mãe Betsabé à direita do seu trono
. A Arca da Aliança transportada para o Templo
Na nave os painéis mantém a pintura monocromática da capela-mor,
contudo nos painéis junto aos altares colaterais os rodapés são pintados a
manganês e azul, de efeitos marmoreados, simulando supedâneo
arquitetónico com almofada central preenchida a azul e florão central de
pintura a manganês. Os emolduramentos destes painéis são distintos dos
da capela-mor e dos da restante nave. Representam, do lado do
Evangelho,
. A Assunção de Nossa Senhora
e, do lado da Epístola,
. David perante Saúl
Na restante área da nave os painéis assumem novos emolduramentos e
rodapés de pintura exclusiva a manganês, também com um desenho
distinto dos rodapés dos painéis da capela-mor e junto aos lateres
colaterais.
No lado da Epístola:
. Apresentação do Menino no Templo
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DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

LEGENDA/
INSCRIÇÃO

. Fuga para o Egipto
. Jesus entre os Doutores
. São Teotónio entrega o hábito de Cónego Regrante a D. Afonso
Henriques, na presença da imagem da Virgem - Armas dos Sá e Mello
(remate)
Do lado do Evangelho:
. Desposórios da Virgem
. Dormição da Virgem
. Painel mutilado (Apresentação da Virgem no Templo?)
Os emolduramentos simulam composições arquitetónicas com elementos
em tromp l’oeil, constituídas por um embasamento e duas estruturas
verticais laterais, representados em perspetiva, sendo toda a estrutura
rematada por um espaldar alto, simulando um frontão mistilíneo com
profusos ornamentos rocaille, os quais pontuam também os fustes das
pilastras laterais e o embasamento.
Os emolduramentos da nave afiguram-se de estrutura ornamental mais
complexa pela utilização de túrgidos efeitos concheados rocaille, e
pilastras mais largas e de decoração mais trabalhada por comparação com
os restantes tipos de emolduramento presente. Os emolduramentos dos
altares colaterais assumem estrutura mais singela com o fuste das
pilastras bipartido e com uma menor utilização de concheados rocaille. Os
emolduramentos da capela-mor apresentam também pilastras de fuste
bipartido, um embasamento retilíneo com uma cartela alongada decorada
com concheados rocaille colocada centralmente e um remate preenchido
também profusos concheados rocaille.
Painéis da capela-mor
. Construção da Arca de Noé: «Ut salvetur sémen=» (Para que se
conserve a humanidade)
. Judite mostrando a cabeça de Holofernes : «Tugloria. Jerusalem.» (Tu és
a gloria de Jerusalém)
. Salomão senta sua mãe Betsabé à direita do seu trono : «Pete mater
mea.» (Pede minha mãe, 3Rs 2, 20)
. A Arca da Aliança transportada para o Templo : «Arca foederis
propitiatorium Dei =» (Lugar de Oração a Deus) - «Nunquam defuit eis=»
(Nunca lhes faltou, IRs 8:1-13)
Painéis da nave:
. Apresentação do Menino no templo: «Nunc dimitis servum tuum domine»
(invertida) (Agora, Senhor, deixas partir o teu servo, Lc2, 29)
. Fuga para o Egipto: «FVGE. INEGIPTVM» (Foge para o Egipto)
Sub-coro
«[…] foi feito/ sendo prior desta irgr.a (sic)/D. João das Neves de Sá e/
Mello Con. Reg. na era/de 1770»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC8 (Fuga para o Egipto)
EACMC15 (Fuga para o Egipto)
Emolduramentos
ED11 (Projeto Devolver ao olhar – Decapitação de São João Baptista)
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 52-54.
BAPTISTA, 1983.
SIMÕES, 2010: 193-194.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Já em 1983 Nogueira Gonçalves havia atribuído o conjunto de azulejos da nave e capela-mor a Salvador
de Sousa (BAPTISTA, 1983: 20).
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Cernache
Perspetiva geral do interior da nave
FA

2 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Cernache
Parte do silhar de azulejos aplicado na capela-mor na parede do lado da Epístola:
Salomão e a rainha do Sabá
1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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3 | Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Conceição
de Cernache, nave (junto à cabeceira)
David perante Saúl (?)
1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

4 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Cernache, nave, lado da Epístola
Painel de azulejos com representação da Apresentação do Menino no Templo
1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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5 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Cernache, nave, lado da Epístola
Pormenor do painel de azulejos com representação da cena de Jesus entre os Doutores
1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

6 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Cernache, nave, lado do Evangelho
Letreiro em cartela no remate de painel de azulejos na parede fundeira da nave, com a
referência ao encomendador da obra de azulejo – D. João das Neves de Sá e Mello, Cónego
Regrante – e a data
1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP12
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Nossa Senhora da Esperança
Coimbra
Coimbra
Santa Clara
Coimbra
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA __________
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
■IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Anjos
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
2
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130 mm
■RAZOÁVEL □ BOM
ESTADO DE □ MAU
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar de padronagem de pintura a azul sobre fundo

branco que cobre a totalidade dos panos murários da nave e capelamor do espaço sacro até à linha da cornija que marca o arranque da
cobertura abobadada do edifício. A adaptação aos ritmos da
arquitetura é total, resultando um conjunto de grande harmonia e
equilíbrio. Todo o revestimento respeita meticulosamente todos os
vãos de janelas e portas, altares, púlpito.
O padrão aplicado é um padrão 4x4 de motivo floral central com
quatro hastes de enrolamentos de acantos, com oito elementos
diferentes, e rebatimento de quatro matrizes: P-502. O tapete
formado pela multiplicação do padrão é guarnecido com barra de
motivos vegetalistas.
Na nave, na parede contígua ao arco triunfal, superiormente aos
altares colaterais, do lado do Evangelho e do lado da Epístola, estão
dois painéis figurativos de 7x8 azulejos com a representação de um
anjo esvoaçante representado em escorço projetado de uma nuvem
e rodeado de raios que seguram uma palma e uma coroa. São
quadros excecionais e únicos para a produção de Coimbra, e
encontram paralelismo formal mais próximo com o vizinho núcleos de
Santa Clara (coro alto).
DESCRIÇÃO DOS Barra de gosto maneirista, com motivos vegetalistas, de pintura a
ENQUADRAMENTOS/ azul: B-47 (SIMÕES, 1997: I,180).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Padrão P-502
EARP17 (Capela dos Barros-1699)
EARP33
EACMC16 (sacristia)
Guarnição. Barra B-47
EACMC16 (sacristia)
EARP17 (1699-Capela dos Barros)
EARP33

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 190-191.
RODRIGUES, 2003:14.
SILVA, 2003: 35.
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SIMÕES, 1997: I,109,180.
SIMÕES, 2010: 204.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Capela construída em inícios do século XVIII, no Monte de Santa Clara, junto ao lugar de uma antiga
ermida com a mesma invocação que existia já em 1647 no lugar onde viria a ser edificado o convento
novo de Santa Clara; terá sido finalizada em 1702 (CORREIA & GONÇALVES, 1947:190). Servia o culto
da comunidade residente nas imediações do Convento de Santa Clara a Nova (RODRIGUES, 2003,14).
Todo o conjunto decorativo interior é de uma grande unidade artística e deverá datar da mesma época.
Os azulejos apresentam em algumas áreas (p.e. entrada lateral) a substituição por exemplares mais
recentes.
Em 1758, segundo o Pe. António da Costa Pacheco, na relação das couzas notaveis da cidade de
Coimbra, esta capela era da administração do cabido conimbricense (MADAHIL, 1938-1939: 203).

ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de Nossa Senhora da Esperança
Perspetiva geral do interior da nave e capela-mor
FA

2 | Capela de Nossa Senhora da Esperança
Perspetiva geral do interior da nave, a partir da capela-mor
Inícios do século XVIII, autor desconhecido
FA
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3 | Capela de Nossa Senhora da Esperança
Pormenor do padrão P-502 e respetiva guarnição, a barra B-47.
Inícios do século XVIII, autor desconhecido
FA

4 | Capela de Nossa Senhora da Esperança, nave, lado da Epístola
Pormenor da composição figurativa em reserva azulejar na parede contígua ao arco triunfal
Inícios do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP13
CAPELAS DOS PASSOS DA CÇ. DE SANTA ISABEL
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA _________

Capelas dos Passos na calçada de Santa Isabel
Coimbra
Coimbra
Santa Clara
Coimbra
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
■OUTRA Capelas dos Passos

2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
□IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Interior
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO TOTAL _
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Os interiores de pequenas dimensões destas duas estruturas

apresentam, a toda a altura das paredes, azulejos de figura avulsa de
ca. 1740. Cada superfície murária interior é revestida por um silhar de
azulejos guarnecido com cercadura de pintura a azul e branco com
ornatos vegetalistas. Os azulejos de figura avulsa têm ornatos de
estrelinhas – cruz em aspa com ovoides – e representam inúmeros
motivos numa multiplicidade de realçar.
Para além das flores (em predominância), há também representações
de frutos, aves e outros animais, emblemas, arquiteturas, e também
inúmeras figuras antropomórficas (bustos, cenas de costume). Num
tratamento burlesco ou satírico das cenas do quotidiano surgem
representações de figuras híbridas que oferecem a figuras humanas
particularidades físicas de seres do mundo animal, representações de
figuras acompanhadas de fonemas (onde inscrições de palavras na
unidade azulejar dão voz à figura representada, como o caso de um
rei que ordena «AJAI», existente numa das Capelas dos Passos da
Calçada de St.ª Isabel em Coimbra), ou ainda em representações que
satirizam particularidades físicas de personagens como figuras de
narizes exagerados sobre os quais erguem pequenas casas.
DESCRIÇÃO DOS Cercadura de pintura a azul e branco com motivos vegetalistas,
ENQUADRAMENTOS/ identificada por Santos Simões como C-88 (SIMÕES, 1997: I, 156).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ «AJAI»
INSCRIÇÃO «ROZA».

«AMO-R»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EAC19
EACMC33
EACMC34
EACMC36
EACMC39
EARP36
Guarnição, cercadura C-88
EAC19
EACMC14 (privadas)
EACMC22
EACMC25
EACMC31
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EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP5
EARP24

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 195.
RODRIGUES, 2003:14.
SIMÕES, 2010: 207.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Arquiteturas de pequena escala na órbita de influência dos complexos conventuais de São Francisco da
Ponte e Santa Clara a Nova. Estas edificações acentuam a característica de percurso de peregrinação ao
Convento de Santa Clara, fazendo alusão à Via Crucis – no interior as imagens de Cristo preso à Coluna,
Cristo carregando a Cruz – e implantam-se num percurso de grande inclinação que vence 43 metros.
Não foi possível recolher a medida da dimensão média das unidades azulejares.

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Interiores das Capelas dos Passos na Calçada de Santa Isabel
apresentando o revestimento integral dos panos murários com azulejo de figura avulsa de
fabrico coimbrão
2.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA
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3 | Pormenor do revestimento azulejar de figura avulsa: seis unidades que
exemplificam a diversidade de temáticas representadas
2.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP14
CAPELA DO CRUCIFIXO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Capela do Crucifixo
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santo António dos Olivais
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Interior
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa:
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
Paixão de Cristo
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
5
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 131x131mm
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL As paredes interiores desta pequena capela apresentam-se

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

totalmente revestidas a azulejos de pintura a azul e branco com
cenas narrativas e emblemática associadas à iconografia da Paixão
de Cristo, distribuídas em quatro painéis.
Em cada parede lateral, o revestimento azulejar organiza-se em dois
registos, correspondentes a duas cenas narrativas:
À esquerda:
. Flagelação
. Cristo no caminho do calvário (Simão de Cirene auxilia Cristo a
carregar a cruz) /cordas
À direita:
.Oração de Jesus no Horto
. Prisão de Jesus /coroa de espinhos
O revestimento da parede fundeira faz o plano de fundo do crucifixo
quinhentista, num só painel onde se desenham raios, nuvens.
A pintura acusa problemas no tratamento anatómico das figuras, uma
deficiente noção de escala, perspetiva e profundidade.
A mão é a mesma dos painéis ornamentais colocados no remate das
aberturas das vizinhas Capelas dos Passos do escadório de Santo
António dos Olivais.
Os emolduramentos simulam estruturas arquitetónicas fingidas que
envolvem cartelas ovais que acolhem as cenas figurativas. A carga
ornamental é profusa e inclui anjos tocando trombetas sentados em
consolas (painéis do registo superior), túrgidas volutas de acantos,
querubins, festões de flores e frutos, mascarões com a cabeça
coberta por plumagens ou sobre conchas e panejamentos com
borlas.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.6.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP32
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EAR
RP34
EAR
RP42
EAR
RP46 (nave) - 1746
ED77 (MNMCinv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.66109 - 1750)

33. BIBLIOG
GRAFIA
COR
RREIA & GON
NÇALVES, 19447: 196.

4. DAD
DOS COMPL
LEMENTARE
ES
Situaada junto ao complexo
c
de Santo
S
António dos Olivais, esta
e capela dee pequenas diimensões acoolhe um
crucifixo quinhenttista em pedraa calcária`, quue apresenta a data de 15536 na base ddo colunelo sobre
s
o
qual se ergue; a peça
p
escultórica é da autorria de João dee Ruão tendo sido paga ao mesmo pelo cabido
por 11800 reis (CO
ORREIA & GONÇALVES, 19947:196).

ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Caapela do Cruccifixo
Peerspetiva geraal do interior
FA
A
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2 | Capela do Crucifixo
Painel de azulejos com representação alusiva à Paixão de Cristo:
Simão de Cirene auxilia Cristo a Carregar a Cruz
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

3 | Capela do Crucifixo
Pormenor da decoração do emolduramento: um dos anjos que apresenta o emblema da
Paixão de Cristo (cordas)
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP15
CAPELA DE SANTA COMBA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Santa Comba
Coimbra
Coimbra
Santo António dos Olivais
Coimbra
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA cripta
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA ___________

2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA _
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na antiga Quinta de Santa Comba, em Celas, uma pequena capela

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

teve no seu interior um revestimento integral de azulejos de figura
avulsa. Atualmente, apenas restam alguns azulejos na capela-mor e
numa cripta, à qual se tem acesso pela sacristia (à esquerda da
capela-mor).
O espaço da cripta é exíguo e apresenta parte das paredes forradas
no mesmo tipo de azulejo daqueles observados na capela-mor e
ainda um painel ornamental a forrar um nicho, o qual apresenta
motivos de enrolamentos de acantos.
Os motivos dos azulejos de figura avulsa variam entre flores
(dominantes no conjunto), aves e outros animais (como leões e
coelhos), algumas representações de arquiteturas e bustos de
figuras.
A datação do conjunto deverá rondar os inícios de Setecentos e têm
muitas semelhanças com azulejos avulsos de outros núcleos da
cidade, p.e.com os núcleos do Paço das Escolas (vestíbulo da Torre
da Universidade, EAC4) e do antigo Colégio de São Pedro dos
Religiosos Terceiros (escadaria, EACMC19).
Sobre a guarnição destes revestimentos: na capela-mor uma barra
emoldura o conjunto de azulejos de figura avulsa que ocupam toda a
altura até à sanca – trata-se de uma barra de motivos vegetalistas
pintados a azul sobre fundo branco; na cripta uma cercadura de
motivos vegetalistas – C-104 (SIMÕES, 1997: I, 158) – assume a
guarnição do revestimento, acompanhando todos os acidentes
arquitetónicos.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Figura avulsa
EAC2
EAC3
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
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EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de service, jardim)
ED16
Guarnição C-104
EAC2
EAC3 (variante C-104)
EAC4 (átrio entrada nos Gerais)
EACMC9 (variante C-104-claustro principal, escadaria acesso ao dormitório)
EACMC10 (claustro; sacristia-variante C-104)
EACMC14 (variante C-104)
EACMC15 (variante C-104-escadaria de acesso ao dormitório e coro alto)
EACMC16 (variante C-104-portaria-sala à direita)
EACMC19 (variante C-104)
EARP26

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 192-193.
NUNES & CARVALHO, 1997.
SIMÕES, 2010: 206.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Em 1758, segundo o Pe. António da Costa Pacheco, na relação das couzas notaveis da cidade de
Coimbra, esta capela era da administração do cabido conimbricense (MADAHIL, 1938-1939: 203).
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.

ILUSTRAÇÕES

1 | Interior da Capela de Santa Comba, nave e capela-mor
Foto SIPA/IHRU
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2 | Capelaa de Santa Coomba
Revesttimento aplicado na capeela-mor
Inícios do século XV
VIII, Agostinhho de Paiva atrib.
Foto SIPA/ IHRU

3 | Capelaa de Santa Comba
C
Interioor da cripta coom o revestim
mento azulejar de figura avulsa
a
Inícioss do século XVIII,
X
Agostinnho de Paiva atrib.
Foto SIPA/
S
IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP16
IGREJA MATRIZ DE SÃO MARTINHO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Martinho
Coimbra
Coimbra
São Martinho do Bispo
São Martinho do Bispo
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _________
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Cristológica e
hagiográfica
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
6
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 128x128mm
■ RAZOÁVEL □ BOM □ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar aplicado na capela-mor e topo da nave, junto

aos altares colaterais e altares laterais.
Os painéis são de espaldar recortado e pintura a azul e branco,
assentando sobre rodapé marmoreado a manganês, cujo tipo de
pintura e coloração se expande para os extremos laterais verticais
dos mesmos simulando fundo.
Na nave fazem-se representar as seguintes cenas:
Do lado do Evangelho, ladeando o altar de N.ª Sr.ª do Rosário:
. Aparição do Menino a Santo António
. Aparição da Virgem do Rosário a São Domingos
Do lado do Evangelho, ladeando o altar de N.ª Sr.ª da Conceição:
. Nossa Senhora da Conceição com o Menino (com legenda latina)
. Última Ceia.
Na capela-mor estão representados em dois painéis de grande
dimensão duas figurações associadas ao orago da igreja (São
Martinho) as quais se encontram legendadas em latim:
. Missa de São Martinho
. São Martinho no leito de Morte
Complementam-nas composições ornamentais colocadas no
remate da porta de acesso à sacristia, do lado do Evangelho, e do
lado oposto, fazendo espelho, uma porta fingida, de pintura a
manganês, com o respetivo remate superior (cantaria fingida e
remate a azul).
Apesar da configuração dos emolduramentos dos painéis ser
distinta na nave e capela-mor, o desenho das reservas figurativas é
o mesmo. A tonalidade dos azuis difere também, assumindo na
nave tons mais carregados. Corresponderão estes aspetos a
diferentes cronologias?
DESCRIÇÃO DOS Os emolduramentos dos painéis da nave assumem um trabalho
ENQUADRAMENTOS/ ornamental de profusos e túrgidos elementos concheados
GUARNIÇÃO Os emolduramentos dos painéis da capela-mor são mais
elaborados e com maior diversidade e pormenorização dos ornatos,
entre eles: querubins, palmetas, enrolamentos de acanto; está bem
definida uma estrutura arquitetónica composta por um
embasamento, pilastras laterais rematadas por urnas, e um
espaldar alto onde se abre uma reserva com preenchimento tipo
capitonê com flores, coroada por cabeças de meninos e ornatos
concheados de gosto rocaille.
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LEGENDA/ . Nossa Senhora da Conceição com o Menino: «Refugium[…]»
INSCRIÇÃO . Missa de São Martinho: «Dum sacramenta offerret/
Beatus Martinus, Globus igneus/ apparuit super caput ejus.»
. São Martinho no leito de Morte: «Martinus catechumenus haç/ me
veste confexit.»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC5 (Aparição de N.ª Sr.ª a São Domingos)
Emolduramentos-capela-mor
EACMC31
EARP4
EARP42
Emolduramentos-nave
EACMC23 (átrio 1.º piso)
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA&GONÇALVES, 1953: 61-62.
SIMÕES, 2010: 219.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Em 1985 realizaram-se obras de beneficiação e conservação neste edifício, entre elas a consolidação
dos azulejos. Cf. «Igreja Paroquial de São Martinho do Bispo.» In Monumentos.pt [on-line]. 2007.
Disponível em http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx [consulta em 02.12.2009].
Á entrada da igreja, diante da porta principal, está a sepultura do pároco António da Cunha Rebello,
falecido em 1780, que pode ter sido o encomendador deste conjunto no âmbito das obras de
intervenção na igreja datadas dos finais do século XVIII:
«SEPULTURA/DO/PADRE ANTONIO/DA/CUNHA REBELLO/ INDIGNO PAROCHO/DESTA IGREIA/ E
FREGUEZIA/1780»

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de São Martinho do Bispo
Interior da nave, junto à cabeceira
FA
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2 | Igreja Matriz de São Martinho do Bispo
Revestimento azulejar da nave: Última Ceia
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

3 | Igreja Matriz de São Martinho do Bispo
Revestimento azulejar da capela-mor: São Martinho no leito de Morte
e porta fingida
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP17
IGREJA DA COLEGIADA DE SÃO SALVADOR
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja da Colegiada de São Salvador
Coimbra
Coimbra
Sé Nova
Coimbra
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
■ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1699 (Capela dos Barros, P-502, B-47)
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos
■ SIM
(nave)
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA __________
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Autor desconhecido
_
(capela-mor e capelas laterais)

□ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Cristológica
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O interior da igreja de São Salvador de Coimbra tem um diversificado

património azulejar de fabrico coimbrão para várias cronologias.
A ausência de resposta ao nosso pedido de visita, depois de várias
insistências, não permitiu o contacto com esse património, e
consequentemente, a sua análise.
Deixamos aqui os dados oferecidos por Santos Simões que confrontámos
com os registos fotográficos disponibilizados no SIPA/ IHRU.
As paredes laterais do interior deste templo apresentam um silhar de
azulejos de espaldar recortado, assumindo as composições, entre o coro
alto e as capelas colaterais, grandes dimensões. Estes painéis deverão
datar dos inícios do 3.º quartel do século XVIII, assumindo monocromia a
azul, e desenham emolduramentos com uma estrutura arquitetónica fingida
com decoração profusa que incluem alguns elementos concheados de
gosto rocaille, descansando sobre composições ornamentais com soldados
atlantes; a estrutura levanta-se sobre rodapé de pintura de efeitos
marmoreados a manganês com cinco unidades e meia de altura na sua
altura máxima. São representadas várias cenas de iconografia cristológica,
acompanhadas das respetivas legendas latinas em filacteras e cartelas
Do lado do Evangelho, na parede lateral do subcoro, o painel que simula
um embasamento arquitetónico da estrutura fingida tem duas pilastras
laterais com atlantes que enquadram um medalhão oval colocado na zona
central, sobre fundo capitonê, de moldura com elemento concheado
rocaille na base, suspenso por laço, onde se faz representar o símbolo
eucarístico das Espigas; superiormente surge a representação de Cristo no
Deserto, numa cartela de moldura rocaille enquadrada por dois anjos,
apresentando legendas latinas em filacteras; sobre o lintel de uma porta
próxima, outra cartela com legenda latina com passagem
neotestamentária.
Já em plena nave, em painéis de espaldar recortado, surgem as
representações das seguintes cenas:
. Transfiguração de Cristo
. O Sermão da Montanha ou as Bem-Aventuranças
. Bodas de Canaã - turíbulo no painel de embasamento
Nas superfícies murárias dos topos das naves laterais, acima dos vãos das
capelas colaterais estão dois painéis com mais cenas cristológicas (sem
legendas):
. (Do lado do Evangelho) Ressurreição de Lázaro;
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. (Do lado da Epístola) Bodas de Canaã (outro momento);
Na parede lateral do lado da Epístola, o ciclo cristológico continua com as
seguintes cenas:
. Entrada de Cristo em Jerusalém - símbolo eucarístico do cacho de uvas
. O Sermão da Montanha / Parábolas de Cristo
. Prédica de Cristo: a parábola do amigo importuno
Notamos que o revestimento azulejar aplicado nesta superfície murária
apresenta desenho e pintura diferente do restante conjunto, apesar da
gramática formal ser a mesma.
No subcoro representa-se outra cena cristológica, de caracter
emblemático, com a representação secundária de um cálice no
embasamento fingido do revestimento azulejar
Ainda no subcoro o revestimento da parede fundeira assume um desenho
e pintura semelhante ao verificado na capela lateral do lado do Evangelho,
capela colateral do lado da Epístola e capela-mor, com composições
ornamentais que incluem elementos arquitetónicos fingidos com forte carga
decorativa que inclui meninos atlantes em consolas, conchas, festões,
enrolamentos de acantos, querubins.
No coro, do lado da Epístola, as cenas continuam o ciclo da restante nave:
. Expulsão dos Mercadores do Templo,
. Prédica de Cristo,
.Cristo cura criança com espírito mau.
Do lado do Evangelho:
. Cristo cura um homem com espírito mau,
. Cristo cura um leproso,
. Vocação de São Mateus.
Na capela-mor as paredes laterais apresentam um revestimento azulejar
em silhar monocromo, de pintura a azul sobre fundo branco, do 2.º quartel
do século XVIII, que inclui vários painéis de espaldar recortado onde estão
representadas as seguintes cenas:
(lado do Evangelho)
. Adoração dos Magos – no remate do espaldar representação secundária
das Espigas – Sagrada Família
. São José e o Menino (painel intermédio)
. Circuncisão – no remate do espaldar representação secundária de Cálice
- São José e o Menino (novamente)
(lado da Epístola)
. Jesus entre os Doutores – no remate do espaldar representação
secundária de Cacho de uvas – Sagrada Família
. Fuga para o Egipto (painel intermédio)
. Adoração dos Pastores – no remate do espaldar representação
secundária do Agnus Dei – Anunciação
A capela colateral do lado da Epístola tem aplicados, nas suas paredes
laterais, dois painéis de pintura a azul, e espaldar recortado, do 2.º quartel
do século XVIII, de desenho e pintura similar ao revestimento aplicado na
parede fundeira do subcoro e capela lateral do lado do Evangelho. As
cenas representadas são as seguintes:
. (à esquerda) Oração de Jesus no Horto complementada pelos símbolos
da Paixão de Cristo no remate do painel: cinco chagas, cálice e martelo
. (à direita) Colocação do Manto a Jesus complementada com: coroa,
turquês e cravos
Segundo o Inventário Artístico de Portugal (CORREIA & GONÇALVES,
1947: 31) superiormente havia azulejos epigrafados e datados:
«... STA OBRA...
E AZVLEIO…
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……………….
.. ITISIMO S...
...CRAMEN...
na era de 1747».
A capela lateral do lado do Evangelho, onde se abre a porta da escadaria
de acesso ao coro, apresenta revestimento azulejar de pintura a azul e
branco, e características formais que o aproximam a uma cronologia para o
2.º quartel do século XVIII: desenham-se elementos arquitetónicos fingidos
com profusa decoração que inclui meninos atlantes, grinaldas, querubins,
conchas, motivos de acantos, e também alguns ornatos próprios ao estilo
Regência. São representados dois painéis figurativos que incluem
. Anjo segurando uma cruz (à esquerda),
. Virgem com o Menino segurando o rosário, pairando sobre dois devotos
(à direita).
Do lado da Epístola, a capela lateral junto ao subcoro – Capela dos Barros
(Afonso de Barros) – apresenta o interior revestido por azulejos de
padronagem, de pintura a azul e branco, numa altura de 23 unidades. Este
revestimento utiliza o padrão P-502, de motivos vegetalistas, aplicado
utilizando como guarnição a barra B-47, e está datado (1699) pela cartela
com letreiro desenhada no tapete, enquadrada por dois anjinhos (SIMÕES,
1997: II, 66).
Barra B-47
Capela-mor: Emolduramento de composição que integra elementos
arquitetónicos fingidos adornados com folhagem de acanto, festões,
conchas, volutas, reposteiros com franjas de borlas, e vasos colocados
como remate das pilastras laterais que enquadram as reservas figurativas.
Capela lateral do Lado da Epístola/ Capela dos Barros:
«TODO, O OR/ NATO DESTA CAPE/ LA RETABLo, ARCO DOV/RAD
PINTVRA AXVLEJO/ CAIXILHOS DE FES A CVSTA DA IRMANDADE E
FI/ EIS CHRISTÃOS./1699»
Nave - Lado do Evangelho
(Sub-coro) «Abstinet ut paseat./Nomihide Terra cibus. – Et soli famuluntur
astra»; «Christus jejun./ at indeserto,Ma/tth.4.v2.»
Transfiguração de Cristo: «Cum candore corona. – Omnia. solis. habet. –
Magna lux pro vita noctt»
O Sermão da Montanha: «Arentidebita semper, Medeor,du cuncta
quiescunt, labore mando mihi ferias Alifs – Et vaeuaregem factet
Praulaterre stribus axem contigit / pondus nuhideme, volubo. – Auies mihi
regna paravit./ Clarior in placido, Deo placeo quia ditigo. pacem./Beati
pacifiei,/ete. Math.5.v.9»»
Bodas de Canãa: (em filacteras) «Seit matri servarifide. – Inda mea virtute
rubet. – Metiora reporut.»; (em cartela) «Iesus expetente ma/tre in nuptiati
conu/iuio aquam in vin/um conuertit.5.9.»
Entrada de Cristo em Jerusalém: (cartela na base) «Super asin/um
ingreditum Ierus alem Matth.21.v.1.
O Sermão da Montanha (cont.): «Visum capcis restituit. Matth.2v.28. –
Edocui tolerare diem. – (?)Nimurnee cras (?) cura remordet Nullame apur
pura caastitit auro. Invoe antibus escam. – Actecta resurget. gaudium. ab
adrersis. propter iustitiam cocio ritet – B. qui perfecut. patiunt. p'pteriust
Matth 5.10.»
Prédica de Cristo: a parábola do amigo importuno: (em filacteras) «Instat,
ut obtineat./ Urget, dum extorqueat, – repetito Aectitur ictu.»; (em cartela)
«Parabola am/ici importune/ petentis, Luc,11.v.5.
No sub-coro, acima do lintel da porta no lado da Epístola: «Ostendit ang/
ustam coeli vi/ am Matth.7.v.(?)
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Capela-mor: painel da Adoração dos Pastores, do lado da Epístola –
«GLORIA INEXSELSIS DEO»
Coro:
Expulsão dos Mercadores do Templo: (em filacteras) «Ignavugenus
apraese pibus arcet – Mihi soli – Mihi purgo domum»; (em cartela) «Eycit
ve/ndentes ete(?)»
Prédica de Cristo: «(...)a Pha/alachrymis mea gloria,/ (...)iguilus ete M (...)»
Cristo cura criança com espírito mau: (em filacteras) «Perculsus Lucereses
Sit – cedere fisafit odor / suxint isa fugut»; (em cartela) Chriit, eijeit
d/aemones Ma/tth.4.v./2.4.
Cristo cura um homem com espírito mau: (em filacteras) «Nox vocem
fugitiva dedit – pascitur in mutis / Dum cedit noctuia, canto.»; (em cartela)
«Daemoniac./um mutum./ Sanat Matth./9.v.3.2»
Cristo cura um leproso: (em filacteras) «Impur a fugat – (...) - Iux tango, et
reddo nitorem; (em cartela) «C(...)ep/ra(...) Matth.8.v.1»
Vocação de São Mateus: (em filacteras) «Aliena prius nunc aethera quaero
– Emersit – vacua, – apraeda ad domium»; (em cartela) «Matthaeum a
telonio vocat Matth.9.v.9«

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 27-31.
SIMÕES, 2010: 211.

4. DADOS COMPLEMENTARES
No ano de 1945 ocorre o levantamento e armazenamento dos azulejos da nave. Em 1950, por motivos de
infiltração de água, via prédio vizinho ao edifício encostado à abside, foram retirados todos os azulejos da
capela-mor. Entre 1997 e 1998 realizam-se obras de restauro e consolidação do revestimento azulejar da
igreja. Cf. Igreja de São Salvador. In Monumentos.pt [on-line]. 2003. Disponível em
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx [consulta em 30.11.2009].
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Também a Igreja da Colegiada de São Pedro (limitada pela Rua de São Pedro, onde se situava a fachada
principal, Travessa de São Pedro a norte, Rua do Borralho, onde ficava a cabeceira, e Rua do Forno a
sul), tinha azulejos figurativos setecentistas na capela-mor; foi demolida pelas obras da cidade
universitária (CORREIA & GONÇALVES, 1947: 26).
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja da Colegiada de São Salvador
Revestimento azulejar do lado da Epístola, junto à Capela dos Barros
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Foto SIPA/ IHRU

2 | Igreja da Colegiada de São Salvador
Revestimento azulejar do coro
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
Foto SIPA/ IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP18
SEMINÁRIO MAIOR DA SAGRADA FAMÍLIA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Seminário Maior da Sagrada Família
Coimbra
Coimbra
Sé Nova
Coimbra
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
■ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA __________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA _
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O Inventário Artístico de Portugal refere a existência de azulejos

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

aplicados na Capela da Anunciação, na área corporal do Seminário,
com composições de motivos seriados de jarrões floridos em
molduras com ornatos de motivos concheados, de pintura policroma.
Outro espaço referido é uma sala com silhar de azulejos colocado no
espaldar de bancos corridos, que inclui representações de cenas de
caça e trechos de paisagens fluviais.
Através dos registos fotográficos disponibilizados pelo SIPA/IHRU
identificamos ainda padronagem pombalina aplicada no coro alto em
painéis montados sobre fundo marmoreado a manganês e verde. A
padronagem combina dois módulos de repetição: a) motivo de
pintura a azul, representando uma roseta; b) motivo de pintura a
manganês com desenho de florão com estames prolongados e
ondulantes. A composição desenha uma grelha a manganês de
dinâmicos ritmos diagonais.
Cercadura de pintura a azul de módulo de repetição composto por
um azulejo em que uma forma sextavada (hexágono alongado)
enquadra uma flor de quatro pétalas, e inclui ponto de ligação ao
hexágono seguinte flores de três pétalas lembrando uma túlipa.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

EAC4 (padronagem pombalina: Gerais, serviços académicos FDUC); cercadura e elemento b; vestíbulo da
sala do senado – elemento a))
EAC6 (sala leitura e sala do depósito – elemento b)
EACMC2 (elementoa
EACMC28 (coro, ante-coro, antiga portaria e claustros – elemento b)
EACMC31 (elemento a)
EARP9 (elemento a)
EARP25(elemento a)
ED3 (elemento a)
ED5 (elemento a)
ED6 (elemento b e cercadura)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 96-99.
CARDOSO, 1982: 2-7.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
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A primeira pedra do Seminário Jesus Maria José foi lançada a 16 de Julho de 1748, tendo sido dadas como
finalizadas as obras em Outubro de 1765. Foi mestre da obra de cantaria Manuel Rodrigues e arquitetos
Giacomo Azzolini e João Francisco Tamossi que riscaram a planta tendo como referência outros seminários
existentes em Itália.
O corredor Poente possui quatro aulas destinadas aos alunos de Teologia, umas delas, a aula N.7,
chamada de aula dos azulejos, pela sua decoração com azulejos de motivos campestres e de caça
(CARDOSO, 1982: 4.)

ILUSTRAÇÕES

1 | Seminário Maior da Sagrada Família: coro alto da igreja
Painel com padronagem pombalina
3.º quartel do século XVIII
Foto SIPA/ IHRU

2 | Seminário Maior da Sagrada Família: coro alto da igreja
Painel com padronagem pombalina
3.º quartel do século XVIII
Foto SIPA/ IHRU

487

488

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP19
IGREJA MATRIZ DE SÃO JOÃO EVANGELISTA DE VIL DE MATOS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja Matriz de São João Evangelista de Vil de Matos
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Vil de Matos
LOCALIDADE Vil de Matos
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Santos Simões descreve dois painéis situados na capela-mor,

datados dos meados do século XVIII, de pintura a azul, colocados
sobre rodapé de pintura a manganês de efeitos marmoreados.
A temática iconográfica é dedicada à Eucaristia, representando-se:
. a Última Ceia , do lado do Evangelho;
. e o Milagre Eucarístico da Mula, do lado da Epístola.
O autor refere ainda os emolduramentos de ornatos concheados dos
painéis, os quais incluem pilastras laterais fingidas.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 76.
SIMÕES, 2010: 219

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
O SIPA/IHRU nada acusa sobre o património construído na freguesia de Vil de Matos.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de São João Evangelista de Vil de Matos
Interior da igreja
Foto Junta de Freguesia de Vil de Matos
Fonte:http://www.vildematos.com/home.php?t=td1&c=&mostra_c=sim&sc=&cc=16 [consulta a 13/08/2012]
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP20
IGREJA MATRIZ DE SANTA CATARINA DE ANOBRA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO Igreja Matriz de Santa Catarina de Anobra
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Condeixa-a-Nova
FREGUESIA Anobra
LOCALIDADE Anobra
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_____________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Iconografia Mariana
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Santos Simões refere a existência de azulejos na antiga Capela do

Santíssimo (capela lateral), aplicados em silhar de 17 unidades de
altura, com painéis de espaldar recortado, montados sobre rodapé de
azulejos marmoreados. Aponta quatro representações, de pintura a
azul e branco, e emolduramentos decorados com ornatos
concheados, com as seguintes cenas figurativas:
. Nascimento da Virgem
. Esponsais da Virgem
. Anunciação
. Assunção da Virgem.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 79-80.
SIMÕES, 2010: 220.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
O SIPA/ IHRU não apresenta nenhum registo fotográfico sobre este edifício.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP21
PAINEL/ ESTAÇÃO DOS PASSOS DA PAIXÃO
RUA DR. FORTUNATO BANDEIRA EM CONDEIXA-A-NOVA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Painel/ Estação dos Passos da Paixão - Rua Dr. Fortunato Bandeira
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Condeixa-a-Nova
Condeixa-a-Nova
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Estação dos Passos da Paixão
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA _________

2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1782
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos
■ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
■ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Paixão de Cristo
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No centro da vila de Condeixa-a-Nova, o prédio na esquina da Rua

Dr. Fortunato Bandeira com a Rua Wenceslau Martins de Carvalho
tem aplicado na fachada, sobre um vão retangular, um painel de
azulejos correspondente a uma estação da procissão dos Passos da
Paixão de Cristo.
O painel azulejar contém uma representação figurativa alusiva a um
episódio da Via Crucis – Cristo carregando a cruz – e tem inscrita a
data de 1782. A reserva do painel é de pintura a azul e sobre fundo
branco, e o emolduramento apresenta pintura polícroma a
manganês, amarelo e verde.
O emolduramento desenha um frontão triangular interrompido de
pintura em tromp l’oeil e marmoreados fingidos a manganês, sendo
rematado por cruz, também de pintura a manganês, em cuja base
se inscreve a data do painel. Na base do painel estão ornatos em
curva e contracurva e um motivo concheado de gosto rocaille
colocado sobre o eixo axial da composição. Lateralmente são
adicionados alguns elementos vegetalistas de pintura a amarelo e
verde.
_

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EARP28 (Queda de Jesus com a Cruz a caminho do Calvário)
EARPV1 (Queda de Jesus com a Cruz a caminho do Calvário)
EARPV9/ EAC18 (Queda de Jesus com a Cruz a caminho do Calvário)
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 78.
QUEIRÓS, 2002: 220.

4. DADOS COMPLEMENTARES
José Queirós, em Cerâmica Portuguesa, refere este painel e a existência de mais sete em outros
arruamentos da vila:
CONDEIXA. Nas paredes de algumas casa da vila, [em azulejos,] cruzes da Via Sacra, com as hastes e as
molduras das bases polícromas. Dentro dessas molduras, cenas da Paixão. As figuras a azul. Há sete
destas cruzes em diferentes ruas da vila.
Quanto ao painel de 1782, presentemente em abordagem, diz o seguinte:
CONDEIXA. Motivo semelhante ao datado de 1780.
(QUEIRÓS, 2002: 220.)
O Inventário Artístico de Portugal menciona também a existência de dois painéis: um na rua principal
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datado de 1782 e outro na rua de Condeixinha de 1780, acrescentando que nesta última rua havia ainda
um registo com as Almas e outro com a representação de Nossa Senhora do Rosário (1831) (CORREIA &
GONÇALVES, 1953: 78).
Na casa dos Sás, na Praça da República, subsiste outra estação da Via Crucis, que terá também recebido
um painel de azulejo.

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Painel da Estação dos Passos da Paixão - Rua Dr. Fortunato Bandeira, Condeixa-a-Nova
Situação do ainel e pormenor
1782, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

3 | Painel da Estação dos Passos da Paixão - Rua Dr. Fortunato Bandeira, Condeixa-a-Nova
Aproximação à reserva figurativa: Cristo carregando a cruz
1782, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP22
IGREJA MATRIZ DE SÃO PEDRO DE CONDEIXA-A-VELHA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Pedro de Condeixa-a-Velha
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Condeixa-a-Velha
Condeixa-a-Velha
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ________
□PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□OUTRA
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Numa altura total de 28 unidades um revestimento cerâmico de pintura

a azul e branco ocupa a superfície das paredes laterais da capela-mor e
corpo da nave, até à altura dos vãos das capelas laterais.
A composição é de padronagem e aplica o padrão P-603a, padrão com
grande incidência na região de Coimbra, de esquema a azul de módulo
6x6, consistindo numa variação do centro de rotação principal do
padrão P-603 de produção lisboeta (igreja Matriz de Alcáçovas). O
padrão consiste na repetição de cinco elementos principais com três
matrizes (SIMÕES, 1997: I, 111, 113; II, 68.). Como guarnição é
aplicada uma barra de motivos vegetalistas, também de pintura a azul.
DESCRIÇÃO DOS Barra de pintura a azul com motivos vegetalistas, B-45 (SIMÕES, 1997:
ENQUADRAMENTOS/ I, 179)

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Padrão P-603a
EAC6
EACMC14
EACMC16
EACMC21
EACMC22
EARP8
EARP13
EARP23
EARP26
EARP37
EARPV5
Guarnição, barra B-45
EARP8
EARP23 (nave)
EARP37
EARPV10
ED2
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 80-81.
SIMÕES, 1997: I, 111, 113, 179; II, 68.

4. DADOS COMPLEMENTARES
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Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
O Inventário Artístico de Portugal atribui os azulejos à produção de Lisboa (CORREIA & GONÇALVES,
1953: 81).

ILUSTRAÇÕES

1 | Interior da Igreja Matriz de São Pedro de Condeixa-a-Velha: nave
Foto SIPA/IHRU

2 | Interior da Igreja Matriz de São Pedro de Condeixa-a-Velha: nave
Revstimento azulejar de padronagem – P-603a
Finais do século XVII/inícios século XVIII, autor desconhecido
Foto SIPA/IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP23
IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE EGA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Ega
Ega
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
□PRIVADA
□ OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
■ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□OUTRA
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO TOTAL
DE PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 129x129mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A capela lateral do lado do Evangelho (antiga Capela de Jesus), bem

como o corpo da igreja são revestidos por tapete cerâmico de pintura
a azul e branco de padrão P603a – padrão com grande incidência na
região de Coimbra, de esquema a azul de módulo 6x6, consistindo
numa variação do centro de rotação principal do padrão P-603 de
produção lisboeta (igreja Matriz de Alcáçovas). O padrão consiste na
repetição de cinco elementos principais com três matrizes.
Na nave o revestimento é aplicado em silhar de 16 unidades de
altura, ma maior parte da área, e junto aos altares colaterais até à
altura dos vãos das capela laterais. Neste conjunto a barra aplicada é
de motivos vegetalistas que incluem folhas de acantos.
Na capela lateral o padrão do tapete repete o mesmo observado na
nave, mas é aplicado com diferente tipo de guarnição: uma barra de
desenho diferente da barra aplicada na nave. Este conjunto tem
como rodapé na cota mais baixa da capela – na parede onde se abre
o vão de acesso ao púlpito e parte da prede do janelão lateral de
iluminação – azulejos de figura avulsa de estrelinhas; segundo
Santos Simões é um aproveitamento de azulejos que tinham outra
localização (SIMÕES, 1997: II, 68). Por entre os vários motivos
representados conta-se duas unidades com representações de
arquiteturas, três com aves, uma com um coelho e outra com um
cesto de frutos.
A parede contígua ao arco triunfal apresenta revestimento azulejar
colocado acima dos altares colaterais numa composição ornamental
de grande pujança cenográfica. No alinhamento do eixo de simetria
do arco triunfal desenha-se um frontão interrompido que apresenta
na sua reserva central grande moldura oval que acolhe a cruz da
Ordem de Cristo; ladeando esta estrutura fingida, trabalhada em
perspetiva, estão sentados sob consolas, com conchas encaixadas
nas concavidades, dois anjos de túnica que apresentam o símbolo do
patrono da igreja. Superiormente, como remate da composição está
um querubim colocado no alinhamento do eixo axial da composição,
com grande coroa sobre a cabeça, a qual é sustentada por dois
pequenos anjos sentados sobre o frontão interrompido. A carga
ornamental de toda a composição é bastante acentuada, e inclui
volutas, festões de flores, enrolamentos de acantos e outros
elementos vegetalistas.
No exterior da igreja, do conjunto das onze cruzes de Via Sacra,
referidas por Santos Simões, apenas resta: a 1.ª, 3.ª, 4.ª (inclui
elementos de padronagem) e 11.ª. Há ainda mais uma, sem legenda,
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na cabeceira da igreja, junto a uma janela da sacristia (inclui
elementos de padronagem). As peças íntegras são de 5x9 azulejos,
apresentam pintura a azul, de efeitos marmoreados, e apresentam na
base a inscrição relativa ao número da estação sobrepujada por
crânio e tíbias, os braços têm os três cravos desenhados, no centro a
coroa de espinhos e no remate do braço vertical a inscrição «INRI».
DESCRIÇÃO DOS Nave: B-45 (SIMÕES, 1997).
ENQUADRAMENTOS/ Capela lateral: B-39 (SIMÕES, 1997).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Cruzes da Via Sacra no exterior da igreja:
INSCRIÇÃO «INRI / ESTA HE A 1.A ESTASAO.»
«INRI / ESTA HE A 3.A ESTASAO.»
«INRI / ESTA HE A 4.A ESTASAO.»
«INRI / ESTA HE A 11.A ESTASAO.»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Revestimento parede contígua ao arco triunfal
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP44
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11(projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4
Padrão P-603a
EAC6
EACMC14
EACMC16
EACMC21
EACMC22
EARP8
EARP13
EARP22
EARP26
EARP37
EARPV5
Guarnição, barra B-45
EARP8
EARP22
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EARP37
EARPV10
ED2
Figura avulsa
EACMC22
EACMC25
EARP5
EARPV10
ED2
Guarnição, barra B-39
EAC6
EACMC21
EACMC22
EACMC37
EARP26

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 84-85.
SIMÕES, 1997: II, 68.
NEVES, 2008.
SIMÕES, 2010: 221.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Foi Ordem donatária do termo de Ega a Ordem de Cristo (ou Ordem do Templo, até 1312). A mesma terá
fundado a igreja matriz entre os finais do século XII e os inícios do século XIII e fará a sua reconstrução no
século XVI sob a condução do arquiteto Marcos Pires (NEVES, 2008: 117)
Em finais do século XIX, o pároco Augusto Inácio Brandão manda substituir os primitivos tetos de madeira
por outros de estuque (NEVES, 2008: 117), o que provocou o alteamento da cobertura da nave, daí o
espaço em falta na parede contígua do arco triunfal após a linha limite dos azulejos.
Em 1982, a Dra. Adília Alarcão no âmbito de informação prestada à Sra. Presidente do Instituto Português
do Património Cultural, Dra. Simonetta Luz Afonso, sobre o ponto de situação das obras de restauro do
interior e exterior da igreja, alertava para as dezenas de azulejos presentes em arrecadações «alguns dos
quais pertencentes às cruzes da Via Sacra que ornava as paredes exteriores da igreja e que se encontra
deploravelmente reconstruída» (NEVES, 2008: 160).
Na década de 40 do Século XX, foram descobertas pinturas quinhentistas no arco triunfal sob os altares
colaterais. A partir de 1964, faz-se a reconstrução do pavimento, rebocos interiores, telhado e tecto,
remodelam-se também os vãos laterais da nave, faz-se o reassentamento de azulejos. (Cf. «Igreja Matriz
de Ega/ Igreja de Nossa Senhora da Graça.» in www. monumentos.pt [on-line]. 2000. Disponível em
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx [consulta a 02.12.2009]; NEVES, 2008: 127131.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Graça de Ega: interior
FA

2 | Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Graça de Ega
Capela lateral do lado do Evangelho/Capela de Jesus vista da nave
FA
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3 | Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Graça de Ega: azulejo de figura avulsa do rodapé da capela
lateral do lado do Evangelho – Capela de Jesus
2.º quartel do século XVIII
FA

4 | Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Graça de Ega: revestimento da parede do arco triunfal

2.º quartel do século XVIII, António Vital Rifarto, atrib.
FA
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5 | Igreja Matriz de N.ª Sr.ª da Graça de Ega, exterior
Cruz em azulejo da Via Sacra

2.º quartel do século XVIII
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP24
IGREJA MATRIZ DE SÃO PEDRO DE SEBAL
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Pedro de Sebal
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Sebal
Sebal
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□OUTRA
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII| PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
■ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na Capela do Santíssimo Sacramento, do lado da Epístola, as

paredes são revestidas com azulejo deixando apenas o último terço
da superfície murária livre, observando-se espécimes de várias
épocas.
O primeiro registo do revestimento corresponde a um silhar
seiscentista polícromo, com padrão 2x2, do tipo massaroca – P-101
(SIMÕES, 1997: I, 42) –, numa altura de 6 azulejos, sendo
delimitado por cercadura – C-69 (SIMÕES, 1997: I, 150,153). A
sublinhar a separação entre o revestimento seiscentista do que se
lhe sobrepõe, que datamos do 1.º quartel do século XVIII, está um
friso de gomos de pintura a azul e branco.
O silhar setecentista de cerca 11 azulejos de altura é constituído por
azulejos figura avulsa de com ornatos nos cantos, de pintura a azul
e branco, onde dominam os motivos florais. Envolve-o a cercadura
C-88 (SIMÕES, 1997: I, 156), também a azul e branco, de motivos
vegetalistas.
Ladeando o retábulo da capela, à esquerda, o revestimento
cerâmica acusa mistura dos azulejos anteriormente descritos com
fragmentos de composições de albarradas semelhantes às que se
observam em outros edifícios da cidade de Coimbra e região
(EACMC18, EAC4, EACMC10, EARP26).
DESCRIÇÃO DOS Friso de pintura a azul desenhando gomos.
ENQUADRAMENTOS/ Cercaduras: C-69; C-88

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EAC19
EACMC33
EACMC24
EACMC35
EACMC29
EARP13
EARP36
Guarnição, cercadura C-88
EAC19
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Guarnição, cercadura C-88
EACMC14 (privadas)
EACMC22
EACMC25
EACMC31
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP5
EARP13
Albarrada (fragmento)
EAC4 (piso 1 - Gerais)
EACMC9 (claustro imperfeito)
EACMC14 (refeitório)
EACMC16 (portaria)
EACMC18 (Ala São Jacinto – átrio antiga biblioteca)
EACMC19 (fragmentos)
EACMC37 (claustro)
EACMC38 (evidencias arqueológicas)
ED11 (MNAz inv.517)
ED8 (jardim)
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 85-86.
SIMÕES, 2010: 221.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de São Pedro de Sebal
Capela lateral do lado da Epístola/ Capela do Santíssimo Sacramento
Foto SIPA/IHRU
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2 | Igreja Matriz de São Pedro de Sebal
Capela do Santíssimo Sacramento
revestimento azulejar, séculos XVII-XVIII
Foto SIPA/IHRU

3 | Igreja Matriz de São Pedro de Sebal
Capela do Santíssimo Sacramento,
revestimento azulejar do lado esquerdo do altar
Fragmento de albarrada, inícios do século XVIII
Foto SIPA/IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP25
IGREJA MATRIZ DE SÃO PEDRO DE VILA SECA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Vila Seca
Vila Seca
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□OUTRA
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
Dionísio José de Sousa Carvalho
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA ________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Iconografia Antonina
TEMÁTICA
Iconografia Mariana

_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 126x126mm
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na nave observa-se silhar de perfil retilíneo, assente em rodapé de

dois azulejos com efeitos marmoreados a manganês e verde,
constituído por painéis de azulejos polícromos historiados, com a
reserva figurativa com pintura a azul sobre fundo branco, e
enquadramentos polícromos, a azul, manganês, verde e amarelo.
A partir do primeiro terço do corpo da igreja (partindo da capela-mor) há
um desnível no pavimento que é compensado no revestimento azulejar
pela colocação de um rodapé de dois azulejos de altura de pintura a
verde e manganês.
As composições figurativas, no total de doze cenas, são de temática
religiosa.
No lado do Evangelho dedicadas à vida da Virgem:
. Nascimento da Virgem,
. Apresentação da Virgem no Templo,
. Desposórios da Virgem,
. Anunciação,
. Visitação,
. Adoração dos Pastores,
. Cipreste.
No lado da Epístola, a vida de Santo António:
. Embarque de Santo António para Marrocos,
. São Francisco autoriza Santo António no ensino da Teologia,
. O ataque demoníaco a Santo António,
. Ilibação do pai de Santo António, condenado à morte,
. Milagre do coração do usurário,
. Milagre da Bilocação de Santo António,
. Milagre Eucarístico da Mula.
A parede fundeira da nave, no subcoro, apresenta silhar de azulejos
de padrão pombalino, incompleto, de pintura a azul e manganês sobre
fundo branco, montado sobre rodapé marmoreado a manganês de dois
azulejos de altura, guarnecido com cercadura. O padrão aplicado é
composto por dois elementos principais, colocados alternadamente: a)
rosetas de pintura a azul; b)elementos cruciformes a manganês. Este
padrão surge também aplicado com esta composição na sacristia.
DESCRIÇÃO DOS Nave: Emolduramentos compostos por elementos arquitetónicos
ENQUADRAMENTOS/ fingidos, pintados a azul sobre fundo branco e ornamentados a verde,
GUARNIÇÃO amarelo e manganês; a estrutura inclui um embasamento de perfil
clássico, simples, com uma pequena cartela de moldura rocaille a
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manganês e com reserva marmoreada a verde, ladeada por palmas
pintadas também a verde, colocada ao centro; lateralmente à reserva
figurativa desenham-se duas pilastras de efeito saliente, sobre as quais
se sobrepõem estípites cujos fustes estão decorados por almofada de
pintura a verde e amarelo de efeitos marmoreados, delineada por filete
a manganês, com festão de folhagem de pintura a amarelo, pendente a
partir do topo do fuste; o entablamento é retilíneo e apresenta ao centro
outra cartela de moldura de concheados rocaille a manganês com
reserva marmoreada a verde. Toda esta estrutura era rematada por um
espadar recortado ladeado por urnas floridas colocadas no alinhamento
das pilastras laterais.
Subcoro e sacristia: Envolve os painéis uma cercadura de motivos
vegetalistas de pintura a azul com sequência de pequenas folhas de
acanto.
LEGENDA/ _

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

Padronagem pombalina
EAC4 (vestíbulo sala do senado)
EAC10
EACMC2 (capela-mor)
EARP9
ERAP18
ED3
ED5
Reservas figurativas
EACMC8 (Nascimento da Virgem, Apresentação, Esponsais, Anunciação, Visitação)
EACMC10 (capela da portaria: iconografia antonina – Milagre Eucarístico da Mula, Ilibação do Pai de
Santo António)
EACMC20 (iconografia mariana: Visitação, Anunciação)
EARP31 (Anunciação, Apresentação da Virgem, Esponsais, Nascimento da Virgem)
EARP43 (Adoração dos Pastores)
EARPV3 (Esponsais)
ED8 (iconografia mariana: Nascimento da Virgem, Apresentação da Virgem, Esponsias)
Emolduramentos
EAC4 (Gabinete do Reitor)
EACMC9 (aula)
EACMC10
EARPV3
ED8

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 87.
SIMÕES, 2007.
SIMÕES, 2010: 221.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Numa estampa do volume 4 do Inventário Artístico de Portugal, correspondente ao Distrito de Coimbra
(CORREIA & GONÇALVES, 1952), há um registo fotográfico de parte do silhar da nave antes da
amputação dos espaldares recortados e vasos floridos a que se refere Santos Simões.
Entre 2006 e 2007, ocorreram intervenções no interior da igreja no que toca ao tratamento das paredes
interiores e cantarias, restauro do forro do teto e talha dos altares e arco cruzeiro.
O picado na face do demónio representado na cena da Tentação de Santo António foi feito por um local. O
Sr. Padre Rolando Simões relatou-nos que ainda há memória de quem o fez. Trata-se de uma superstição
popular contra o “mau olhado”.
Segundo o Livro do Tombo da autoria do Padre Luciano Pereira de Carvalho (cujos conteúdos são citados
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pelo Pe. Rolando Simões) houve Via Sacra em azulejos no exterior da igreja e capela do Senhor do Adro
(SIMÕES, 2007: 25).
De acordo com as Memórias Paroquiais de 1758, a nave tinha dois altares dedicados a N.ª Sr.ª do Rosário
e a Santo António (in ttonline.dgarq.gov.pt).
Na verga da porta principal está a data de 1774, epigrafe que poderá corresponder à data de reforma da
igreja.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca: interior.
FA

2 | Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca: revestimento azulejar do lado do Evangelho
Painel representando a Anunciação
ca.1780-1790, família Sousa Carvalho atrib.
FA
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3 | Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca: revestimento azulejar do lado da Epístola
Painel representando o Milagre Eucarístico da Mula por Santo António
ca. 1780-1790, família Sousa Carvalho atrib.
FA

4, 5 | Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca: revestimento azulejar subcoro
Painel de padronagem pombalina
ca.1780-1790, família Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP26
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BUARCOS
1.
EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Nossa Senhora da Conceição
Coimbra
Figueira da Foz
Buarcos
Buarcos
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA _______
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1714
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA ________
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
■ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ MUITO BOM
■ RAZOÁVEL □ BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na capela-mor as paredes laterais e do arco triunfal são revestidas

com azulejo de padrão 4x4 – P-486 (SIMÕES, 1997: I, 101) – formando
tapete monocromo a azul e branco e apresentando como guarnição
uma barra de motivos vegetalistas.
Na nave, o arco triunfal apresenta-se integralmente revestido a
azulejo, organizando-se o revestimento em dois registos.
O registo inferior tem oito azulejos de altura, com pintura a azul e
branco e composições ornamentais; apresentam cercadura de motivos
vegetalistas – C-104 (SIMÕES, 1997: I, 158) – aplicada em fiada
vertical do lado do vão do arco triunfal, e representam uma figura
infantil segurando uma cornucópia florida entre balaústres,
completando-se lateralmente com unidades de figura avulsa. Estas
composições ornamentais têm grandes semelhanças às existentes no
corredor do dormitório do Colégio de Nossa Senhora da Graça, na
desaparecida capela do dormitório do Colégio de Santo Agostinho ou
da Sapiência e no painel da estufa da Casa-Museu Bissaya Barreto,
todos na cidade de Coimbra. Separa este registo inferior do registo
seguinte a cercadura C-132 (SIMÕES, 1997: I, 161) com losangos –
tipo ponta de diamante – como motivo ornamental principal, também a
azul e branco. Sobre esta cercadura está colocada metade da barra B39 (SIMÕES, 1997: I, 178) (observada no remate superior do silhar das
paredes laterais da nave) formada por padrão constituído por motivos
vegetalistas e florais pintados a branco sobre fundo azul.
No registo superior do revestimento do arco triunfal observam-se
azulejos de figura avulsa, no mesmo cromatismo dos descritos
anteriormente, a revestir a parede a toda a altura até ao teto, faltando
algumas unidades que foram complementadas por azulejos que são
fragmentos de albarradas e do padrão aplicado na parede de fundo da
capela (P-603a). Os motivos dos azulejos representam flores (em
predominância), aves, arquiteturas e figuras antropomórficas (bustos
masculinos e femininos). A contornar o arco triunfal e delimitando o
tapete de azulejos avulsos corre a cercadura C-104 já mencionada. Por
cima do arco, na zona central notam-se indícios da existência da
representação do orago com a inscrição e data referidos por Santos
Simões. Apenas se identifica a cabeça de Nossa Senhora e alguns
elementos da legenda.
As paredes laterais da nave apresentam silhar de azulejos formando
composições de albarradas intercaladas por balaústres em altura de 15
unidades. Este silhar está assente em rodapé de meio azulejo
composto por fragmentos de padrão (P-603a) e azulejos brancos. O

522

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/
INSCRIÇÃO

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□
remate superior é marcado por guarnição compósita que inclui a
cercadura C-132 e a barra B-48 de motivos vegetalistas formada por
sequência linear de padrão 2x2. As albarradas integram jarras floridas,
sendo ladeadas por aves semelhantes a papagaios com flores no bico,
as quais são formalmente muito idênticas às que se conservam no
claustro dos Gerais no Paço das Escolas, átrio da biblioteca do Colégio
do Carmo, portaria do Colégio da Graça, claustro imperfeito do Colégio
de Santo Agostinho, casa-museu Bissaya Barreto.
A mencionada barra de azulejos de motivos vegetalistas B-48
apresenta-se aplicada a contornar os arcos de volta perfeita dos nichos
dos altares laterais.
Na parede fundeira da nave, correspondendo ao espaço do antigo
subcoro [hoje destruído] observam-se azulejos mal colocados que
pertencem ao padrão P-603a (SIMÕES, 1997: I, 113).
Capela-mor: B-48 (SIMÕES, 1997: I, 181).
Nave: cercadura C-132 (SIMÕES, 1997: I, 161), com motivo de ponta
de diamante; barra B-39 (SIMÕES, 1997: I, 178) formada por padrão
constituído por motivos vegetalistas e florais pintados a branco sobre
fundo azul.
(ESTA O) BRA MAN (DOV...)/
(ZER O ) DOVTOR (DVA…)/
(DE BRI)TO .ERA.D (E)/
1714

2.6.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa/ Albarradas
EAC2
EAC3
EAC4 (1.º piso do claustro dos Gerais; átrio da torre da Universidade)
EACMC9 (claustro imperfeito)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14 (coro alto e Refeitório)
EACMC15 (escadaria de acesso ao 1.º piso e coro)
EACMC16 (portaria; lavabo; antessacristia)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (átrio antiga livraria)
EACMC19
EACMC21 (escadório)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP24 (fragmento de albarrada)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (interior – antiga copa, corredor, jardim)
ED11 (MNAz inv.517)
ED16
Guarnição B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
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EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
EARPV8
ED8 (jardim)
ED11 (MNAz inv.517)
ED16
Guarnição C-104
EAC2
EAC3 (variante C-104)
EAC4 (átrio entrada nos Gerais)
EACMC9 (variante C-104-claustro principal, escadaria acesso ao dormitório)
EACMC10 (claustro; sacristia-variante C-104)
EACMC14 (variante C-104)
EACMC15 (variante C-104-escadaria de acesso ao dormitório e coro alto)
EACMC16 (variante C-104-portaria-sala à direita)
EACMC19 (variante C-104)
EARP15
Padrão P-486
EAC5
EACMC9
EACMC37
EARP2
EARPV8
Padrão P-603a
EAC6
EACMC14
EACMC16
EACMC21
EACMC22
EARP8
EARP22
EARP23
EARP37
EARPV5

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 94.
SIMÕES, 2010: 222.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O revestimento do arco triunfal mostra sinais de ter sido mexido, nomeadamente pelas várias unidades
mal colocadas.
Entre 1981/ 1982 ocorrem neste edifício obras gerais de conservação entre as quais se procedeu à
picagem e reconstrução do reboco e ao levantamento, tratamento e assentamento do azulejo. Cf. Capela
de Nossa Senhora da Conceição. In www.Monumentos.pt [on-line]. 2005. Disponível em
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx [consulta em 03.12.2009].
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ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos: interior
FA

2 | Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos: silhar de composição de albarradas
na nave
1714, Agostinho de Paiva, atrib.
FA
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3, 4 | Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos
Revestimento da nave: Pormenor do motivo do vaso florido
Revestimento da capela-mor: tapete cerâmico do lado da Epístola
1714, Agostinho de Paiva, atrib.
FA

5 | Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos
Pormenor da inscrição sobre o arco triunfal
1714, Agostinho de Paiva, atrib.
FA
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6 | Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos: parede do arco triunfal
Painel com composição ornamental e azulejos de figura avulsa
1714, Agostinho de Paiva, atrib.
FA

7 | Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos: parede do arco triunfal
Azulejos de figura avulsa e respetiva cercadura
1714, Agostinho de Paiva, atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP27
CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SEIÇA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Nossa Senhora de Seiça
Coimbra
Figueira da Foz
Paião
Paião
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA_________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos
■ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Emblemática Mariana
□ FERRONERIES / BRUTESCO/ OUTRAS
8
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar em silhar retilíneo formado por painéis de pintura

polícroma onde se representa um conjunto de símbolos marianos:
. Cipreste
. Torre
. Lírio
. Lua
. Sol
. Rosa
. Oliveira
.Cetro (?)
Os símbolos estão representados maioritariamente inseridos em
composições paisagísticas de pintura a manganês e verde; nas
composições mais dilatadas, que ladeiam o altar-mor, os símbolos (sol
e lua representados em paisagens com casario, de pintura a
manganês) estão inseridos em cartelas de moldura de concheados
rocaille com palmas e motivos florais, enquadradas por anjos, tudo de
pintura a azul, tendo como fundo uma composição paisagística.
DESCRIÇÃO DOS Os enquadramentos, de pintura a azul com efeitos de marmoreados
ENQUADRAMENTOS/ fingidos a amarelo e verde, que envolvem as reservas figurativas
GUARNIÇÃO apresentam uma estrutura arquitetónica composta por embasamento,
elementos verticais de sustentação e um entablamento, representados
em tromp l’oeil simulando a sua tridimensionalidade.
O embasamento simula um acentuado recuo da sua área central,
apresentando perfil retilíneo e uma almofada central de formato
retangular preenchida com marmoreado fingido a amarelo e verde,
sobre a qual se coloca centralmente, respeitando a axialidade do
conjunto, uma cartela de movimentadas formas concheadas rocaille de
pintura a azul.
Lateralmente, a estrutura apresenta pilastras de fuste bipartido, de perfil
côncavo, e pintura a azul, verde e amarelo, colocadas lateralmente aos
quadros figurativos, sobre plintos representados em perspetiva com
almofadas marmoreadas a amarelo e verde, decoradas com ornato
concheado a azul; o fuste é decorado com reservas marmoreadas a
amarelo e verde, com discretos ornamentos vegetalistas nas linhas que
desenham as arestas.
O remate destes enquadramentos arquitetónicos fingidos é feito por um
entablamento retilíneo, de pintura a azul, que segue o ritmo de
saliências e reentrâncias definido pelas larguras das aberturas das
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reservas figurativas, e inclusão das pilastras de separação, acolhendo
nos painéis mais largos pequenas cartelas de molduras concheadas de
gosto rocaille também de pintura a azul.
LEGENDA/ _

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Emolduramentos
EAC4 (átrio da Capela da Universidade)
EACMC5
EACMC8
EACMC15
EARP11
Emblemática
EARP28 (lírio, torre, cipreste)
EARP35 (emblemas Sol e Lua)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 99-100.
SIMÕES, 2010: 225.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.

ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de N.ª Sr.ª de Seiça, lado da Epístola
Silhar retilíneo com representações de emblemas marianos
Último quartel do século XVIII, Família Sousa Carvalho, atrib.
Foto SIPA/IHRU
531

2 | Capela de N.ª Sr.ª de Seiça, lado do Evangelho
Silhar retilíneo com representações de emblemas marianos
Último quartel do século XVIII, Família Sousa Carvalho, atrib.
Foto SIPA/ IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP28
IGREJA MATRIZ DE SÃO TOMÉ DE MIRA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Tomé
Coimbra
Mira
Mira
Mira
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Cristológica
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
20
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O revestimento azulejar localiza-se na nave da igreja e na capela lateral do

lado do Evangelho, do Santíssimo Sacramento.
Na nave um silhar composto por um conjunto de painéis de espaldar
recortado em formato alongado. A pintura das reservas figurativas é a azul
e branco, assim como grande parte da estrutura arquitetónica fingida,
sendo aplicada policromia (a verde, amarelo e manganês) nas aplicações
decorativas florais existentes no remate superior do espaldar. O fundo do
silhar é preenchido com pintura a manganês com efeitos marmoreados e
os painéis assentam num rodapé de 2 unidades na cota mais baixa do
pavimento da nave e 1 unidade na cota mais alta, de pintura a manganês
e verde.
O conjunto das cenas representadas incidem em temas iconográficos
cristológicos com 13 painéis acompanhados por legendas associadas aos
temas neotestamentários representados:
Do lado do Evangelho:
. (subcoro) Ressureição,
. Deposição no Túmulo,
. Descimento da Cruz,
. Cristo Crucificado,
. Queda de Jesus com a Cruz a caminho do Calvário
. Pôncio Pilatos lava as suas mãos.
Do lado da Epístola:
. Ecce Homo,
. Coroação de Espinhos,
. Flagelação,
. Jesus perante Pilatos,
. Prisão de Cristo,
. Oração no Horto,
. Lava-pés.
Na capela lateral a estrutura arquitetónica fingida do silhar tem uma
organização compositiva distinta, mas mantém o mesmo jogo
policromático, e a reserva a azul. O emolduramento é a azul, manganês e
verde com notas de amarelo e manganês nos elementos florais do remate
superior do espaldar recortado. Também as pilastras que separam os
painéis têm composição distinta dos painéis da nave, sendo rematadas por
vasos floridos de gosto rocaille. As representações deste conjunto de
painéis figurativos e incluem as seguintes cenas:
. Adoração dos Pastores,
. Adoração dos Magos,
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DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

LEGENDA/
INSCRIÇÃO

. Última Ceia.
Estas cenas figurativas são, por sua vez, complementadas por símbolos
marianos:
. Açucena,
. Cipreste,
. Torre,
. Oliveira.
Nave: O emolduramento dos painéis desenha-se sobre um fundo de
efeitos marmoreados a manganês e verde e apresenta uma estrutura
arquitetónica fingida de movimento ondulante e com profusa
ornamentação de gosto rocaille de pintura a azul sobre fundo branco.
Inclui um embasamento recuando acentuadamente ao centro para receber
uma cartela com moldura de concheados rocaille. Lateralmente
desenham-se pilastras de efeito perspético com um escorço projetado na
direção central da reserva figurativa; os fustes são bipartidos e exploram
os efeitos de côncavo e convexo no seu perfil ondulante. Em jeito de
remate superior, simulando um frontão mistilíneo, projetam-se formas
concheadas rocaille, que embora deixando de parte os efeitos
assimétricos que lhe são típicos, assumem um significativo movimento e
volumetria, desenvolvendo-se a partir de molduras de efeitos
contracurvados, e acusando em algumas áreas um desenho semelhante a
cartilagens e projeções chamejantes. Compondo os limites do remate do
painel adicionam-se motivos florais e vegetalistas que, pela nota de cor
incluída (folhas a verde e flores a amarelo e manganês), conferem ao
conjunto um aspeto requintado e elegante.
Capela Lateral: emolduramentos de pintura a azul sobre fundo branco e
com pintura de efeitos marmoreados a manganês no fundo e reservas
decorativas. Desenham estrutura arquitetónica fingida composta por
embasamento, pilastras laterais e frontão mistilíneo. No alinhamento das
pilastras laterais colocam-se vasos floridos como remate superior daquelas
estruturas; os motivos florais vão encontrar eco no remate do frontão
mistilíneo que define o espaldar recortado dos painéis. A decoração inclui
profusos ornatos concheados rocaille desenvolvidos a partir de linhas em
curva e contracurva.
Ressureição: «IESUS COM ESPANTO DA=/S GUARDAS RESUSITOU»
Deposição no Túmulo: «IESUS TIRADO DA CRU=/S HE POSTO NO
SEPULC=/RO»
Descimento da Cruz: «JOSE DE ARIMATHEA DES=/CE A IESUS SA
CRUS»
Cristo Crucificado: «IESUS HE CRUCIGICADO/ ENTRE DOIS
LADROENS»
Pôncio Pilatos lava as suas mãos: «PILATOS ENTREGA IESUS/ PARA O
CRUCIFICAREM»
Ecce Homo: «IESUS VESTIDO DE PURP=/URA HE MOSTRADO AOS
IUD-EOS»
Coroação de Espinhos: IESUS HE COROADO DE/ ESPINHOS PELOS
IUDIOS»
Flagelação: «IESUS AÇOUTADO NO/PRETORIO CLUELMENTE»
Jesus perante Pilatos: «IESUS ACCUSADO NA P=/RESENÇA DE
PILATOS»
Prendição de Cristo: «JUDAS ENTREGA O SEN=/HOR COMO OSCUO
DA =/P-AS»
Oração no Horto: «JESUS ORA NO HORTO/ E DO SEO CORPO COR/RE
SUOR D-E SANGUE»
Lava-pés: «JESUS LAVANDO OS / PES A SEOS DISCIPULOS»
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2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC5 (emolduramentos – remates; lírio, cipreste)
EACMC15 (lírio, cipreste)
EARP21 (Queda de Jesus com a Cruz)
EARP25 (Adoração dos Pastores)
EARP27 (Lírio, torre, cipreste)
EARP31 (Adoração dos Magos)
EARP38 (emolduramentos; Adoração dos Magos)
EARPV1 (Queda de Jesus com a Cruz, Oração no Horto, Flagelação)
EARPV9/ EAC18 (Queda de Jesus com a Cruz a caminho do Calvário)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 116-117.
ALVES, 1990.
SIMÕES, 2010: 225.

4. DADOS COMPLEMENTARES
De acordo com epígrafe na portada principal e segundo o vigário Tomé Nunes Pereira de Resende, o
edifício foi refundado em 1690. As Memórias Paroquiais de 1758 referem ainda que o pároco de Mira era
vigário da apresentação do Real Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (ALVES, 1990: 74-75).
Em 1972 aconteceram obras de consolidação dos azulejos. (Cf. «Igreja Paroquial de Mira / Igreja de São
Tomé» in www.monumentos.pt).

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de São Tomé de Mira
Interior da nave com o revestimento azulejar setecentista.
FA
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2 | Igreja Matriz de São Tomé de Mira
Nave: painel com a representação da cena do Ecce Homo
Último quartel do século XVIII, ca.1770-1780?, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

3 | Igreja Matriz de São Tomé de Mira
Capela lateral
FA
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4 | Igreja Matriz de São Tomé de Mira
Capela lateral: painel com a representação da Última Ceia
Último quartel quartel do século XVIII, década 1790, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP29
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE (MALHADINHA)
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Santuário de Nossa Senhora da Piedade (Malhadinha)
Coimbra
Miranda do Corvo
Vila Nova
Tábuas
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Envolvente da Ermida /Espaldar de Fonte
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA ___________

2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
■ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa:
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
Nossa Senhora da Piedade
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
Almas no Purgatório
1

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 131x131mm
ESTADO DE ■ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na envolvente da ermida, no recinto do santuário e percurso de

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

peregrinação, junto a ponte sobre ribeiro, no espaldar de uma fonte,
que forma um nicho, está colocado um painel 4x7, de pintura a azul,
sobre fundo branco, com a representação de Nossa Senhora da
Piedade e as Almas no Purgatório. Faltam 8 unidades ao painel, o
que impossibilita a sua leitura na íntegra; na base do painel
subsistem quatro unidades onde é visível parte de duas figuras por
entre labaredas; superiormente é possível reconhecer a figura da
Virgem Piedosa segurando o corpo de Cristo.
O painel adequa-se à forma em arco de volta perfeita do nicho, e o
emolduramento da composição acompanha esse perfil e inclui
ornatos de acanto, volutas e um querubim como remate superior da
composição no alinhamento do fecho do arco.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
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ED14
ED15
R1
R2
R4
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 127-128.
SIMÕES, 1997: I, pp.163, 164; II, p.70
SIMÕES, 2010: 226.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O nicho que acolhe o painel é em cantaria de pedra calcária e apresenta na base a seguinte epígrafe:
«7 BRO/ 1742».
Santos Simões reporta a existência de azulejaria dos séculos XVII e XVIII no interior desta ermida.
A capela-mor era revestida com azulejos pombalinos de fabrico coimbrão, do tipo de rosetas a azul e
manganês (CORREIA & GONÇALVES, 1953:128; SIMÕES, 2010: 226). A nave apresentava padronagem
seiscentista com padrão simples de motivo floral a azul e branco, P-212, e como guarnição a Barra B-4, de
pintura a azul, típica da região de Coimbra. Este núcleo estava datado por um letreiro, de pintura a azul,
suspensa por dois anjos tocadores de guitarra e violão onde se inscrevia a legenda:
«ESTA OBRA/MANDARAM/FA/ZER OS MORDOMOS/DE NOSA SENHORA/DA PIEDADE DE CO/INBRA
NA ERA/DE 1700 ANOS». (SIMÕES, 1997: I, pp.163, 164; II, p.70)
Em 1998, um incêndio destruiu a capela, desaparecendo grande parte do seu recheio. Em 2002/2003,
fizeram-se obras de recuperação. (Cf. SILVA, Margarida, 2005 - «Santuário de Nossa Senhora da Piedade
de
Táboas»
in
monumentos.pt
[Disponível
em:
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=22873])

ILUSTRAÇÕES

1 | Santuário de Nossa Senhora da Malhadinha
Painel de azulejos colocado em espaldar de fonte, dentro
de nicho
2.º Quartel do Século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
541

2 | Santuário de Nossa Senhora da Malhadinha
Painel de azulejos, pormenor
2.º Quartel do Século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP30
IGREJA MATRIZ DE N.ª Sr.ª DO PRANTO DE ARAZEDE
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pranto
Coimbra
Montemor-oVelho
Arazede
Arazede
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA __________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA _________
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTROS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Religiosa: Mariana
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Santos Simões refere a existência de azulejos na capela-mor em

painéis figurativos de espaldar recortado de 21 unidades de altura
máxima e pintura a azul e branco, os quais são acompanhados de
legendas latinas em cartelas colocadas na base das composições.
(SIMÕES, 2010: 227).
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ «PLANGEBAT NATUN, AMISSUM QUEM
INSCRIÇÃO CREDIDIT ANNA: OCCISUM PLAN
XIT VIRGO MARIA SUUM.»
«AVERTIT CLADEM PLANGENS ES
THERA SUORUM: VIRGINIS ET
PLANCTU FLECTITUR IRA
DEI»
(SIMÕES, 2010: 227)

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 141-142.
SIMÕES, 2010: 226-227.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Junto à porta da sacristia, do lado do Evangelho, Santos Simões registou a seguinte legenda:
ESTA OBRA MANDOU FAZER O Rdo IOAQUIM FEREIRA
PRIOR DESTA IGREIIA NA ERA DE 1774 ANNOS. (SIMÕES, 2010: 227)
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
A informação disponibilizada no SIPA/IHRU nada refere sobre a existência de azulejos no interior do
edifício e não apresenta nenhum registo fotográfico sobre o mesmo.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP31
IGREJA DA MISERICÓRDIA DE PEREIRA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA __________

Igreja da Misericórdia de Pereira
Coimbra
Montemor-o-Velho
Pereira
Pereira
Santa Casa da Misericórdia de Pereira

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
■ OUTRA Arquitetura Religiosa Assistencial

2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA __________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1775-1776 (capela-mor); 1784 (nave)
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
pintor de azulejos
■ SIM
(capela-mor)
□ NÃO
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Dionísio José
Carvalho (nave)

de

Sousa mestre de azulejo

□ SIM
■ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Cristológica e Mariana
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
6 (capela-mor)
NUMERO
13 (nave e subcoro)
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■RAZOÁVEL
□BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A capela-mor apresenta um revestimento azulejar em silhar, de pintura

azul sobre fundo branco, que integra várias composições figurativas, em
painéis de espaldar recortado, alusivas à vida da Virgem, intercaladas
por emblemas marianos representados em cartelas desenhadas em
pilastras fingidas colocadas no alinhamento dos janelões laterais de
iluminação.
Do lado do Evangelho está representado:
o Nascimento da Virgem,
os emblemas marianos do cipreste e estrela,
e a Apresentação da Virgem no Templo.
Do lado da Epístola
os Desposórios da Virgem,
os emblemas marianos do lírio, rosa e palmeira,
e a Anunciação.
Na zona do patamar inferior da capela-mor, painéis descansam sobre
rodapé de azulejos polícromos que desenha supedâneo arquitetónico
fingido a amarelo, verde, manganês e azul.
Na nave painéis de azulejos de enquadramentos polícromos, pintados a
azul, amarelo, verde e manganês, formam silhar, apresentando cada
um dos painéis espaldar recortado e vasos floridos sobre as pilastras de
separação. Os painéis descansam sobre rodapé de 4 unidades de
altura que desenha supedâneo arquitetónico fingido de pintura de
efeitos marmoreados a amarelo, verde, manganês e azul.
A temática do conjunto azulejar é cristológica, observando-se vários
painéis figurativos historiados, alternados no limite do subcoro e na
zona do púlpito por paisagens, estando dispostos no lado da Epístola
episódios associados à Infância de Cristo e no lado do Evangelho
episódios da sua vida adulta, seguindo a seguinte sequência (do topo
da nave para a parede fundeira):
no lado da Epístola
Visitação,
Adoração dos Pastores,
Adoração dos Magos,
Circuncisão,
Apresentação do Menino no Templo,
Massacre dos Inocentes,
Fuga para o Egipto,
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Regresso da Fuga para o Egipto;
no lado do Evangelho
Batismo de Cristo,
Oração no Horto,
Cristo perante Pilatos (Lc23: 1-25),
Negação de Pedro,
Cristo carregando a cruz.
Numa leitura global, o programa iconográfico concebido para este
conjunto azulejar alude à síntese do carisma da Irmandade da
Misericórdia evocando a espiritualidade da Paixão de Cristo e a
meditação sobre a dimensão protetora e intercessora da Virgem.
DESCRIÇÃO DOS Capela-mor: O emolduramento dos painéis desenha-se sobre um fundo
ENQUADRAMENTOS/ de efeitos marmoreados a azul e apresenta uma estrutura arquitetónica
GUARNIÇÃO fingida de movimento ondulante e com profusa ornamentação de gosto
rocaille de pintura a azul sobre fundo branco. Inclui um embasamento
recuando acentuadamente ao centro para receber uma cartela de
reserva vazia com moldura de concheados rocaille, a qual descansa
sobre elemento arquitetónico. Lateralmente colocam-se pilastras com
um escorço projetado na direção central da reserva figurativa,
sugerindo-se a sua tridimensionalidade pelo tratamento perspético que
lhe é conferido; os fustes são bipartidos e carregados de profusa
ornamentação concheada. Superiormente, como remate superior,
projetam-se formas concheadas rocaille, que embora deixando de parte
os efeitos assimétricos que lhe são típicos, assumem um significativo
movimento e volumetria, desenvolvendo-se a partir de molduras de
efeitos contracurvados, e acusando em algumas áreas um desenho
semelhante a cartilagens e projeções chamejantes. Compondo o remate
do painel adicionam-se urnas de feição rocaille colocadas ladeando o
alto espaldar recortado, respeitando o alinhamento das pilastras
laterais. A decoração rococó destes emolduramentos remete para uma
inspiração orgânica assumindo formas onduladas semelhantes a
cartilagens que definem elementos vigorosos e dinâmicos.
Nave: emolduramentos de pintura a azul sobre fundo branco e com
pintura de efeitos marmoreados a amarelo com notas de verde e
manganês nas reservas decorativas. Desenham estrutura arquitetónica
fingida composta por: embasamento de perfil clássico e retilíneo, com
uma pequena cartela de moldura rocaille ladeada por palmas, a azul,
com reserva marmoreada a amarelo, colocada ao centro; pilastras
laterais de efeito saliente, cujos fustes estão decorados por almofada de
pintura a amarelo com notas de verde e manganês de efeitos
marmoreados fingidos, delineada por moldura a manganês e azul, e
com festão de folhagem de pintura a azul, pendente a partir do topo do
fuste, e pequenas cartelas de reserva pintada a amarelo colocadas ao
centro dos capitéis das pilastras; cornija simples de perfil clássico sobre
a qual descansa um frontão mistilíneo que define o espaldar recortado
dos painéis com almofada de pintura a amarelo com notas de azul e
manganês e cartela de moldura de concheados rocaille a azul com
reserva pintada em marmoreado fingido a manganês e azul. No
alinhamento das pilastras laterais colocam-se vasos floridos como
remate superior daquelas estruturas. A decoração do espaldar inclui
profusos ornatos concheados rocaille desenvolvidos a partir de linhas
em curva e contracurva. Estes enquadramentos apresentam-se
bastante classicizantes, com espaldar recortado colocado sobre
entablamentos retilíneos com vasos floridos sobre pilastras que
separam os painéis, sendo de pouca expressividade a abordagem dos
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elementos decorativos, revelando contenção nos ornatos.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Reservas figurativas
EACMC8 (Nascimento da Virgem, Apresentação da Virgem no Templo, Esponsais, Visitação,
Anunciação,)
EACMC20 (Anunciação)
EARP25 (Anunciação, Apresentação da Virgem no Templo, Esponsais, Visitação, Anunciação)
EARP28 (Adoração dos Magos + emolduramentos nave)
EARP38 (Apresentação da Virgem no Templo, Visitação, Adoração dos Magos, Fuga para o Egito,
Batismo, Cristo no caminho do Calvário auxiliado por Simão de Cirene)
EARPV3 (Esponsais, Fuga para o Egito)
ED8 (Nascimento da Virgem, Apresentação da Virgem no Templo, Esponsais, Visitação)
Emolduramentos – capela-mor
EARP38
EARP51
EARP17 (remate - Estigmatização de São Francisco)
Emolduramentos – nave
EARP25
EACMC10 (capela da portaria)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 145-146.
NUNES & GÓIS, 1992: 52-57.
SIMÕES, 2010: 218.
SANTOS, 2011a: 193-212.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Igreja da Misericórdia da vila de Pereira, no concelho de Montemor-o-Velho, é uma construção
setecentista e resulta da iniciativa dos irmãos da Misericórdia daquela vila no sentido de prover a
irmandade de infraestruturas dignas das funções espirituais a que se destinava.
Com origens cerca de 1498 numa confraria com capelinha em honra de Nossa Senhora da Piedade –
evocação celebrada pela Páscoa do Espírito Santo com pomposas festanças não só na Igreja, d’acordo
com o parocho, mas na praça com grande bulício e enthusiasmo (NUNES & GOIS, 1992: 33) – esta
irmandade tinha já nos seus primeiros tempos uma casa para sessões, torre do despacho, albergaria para
receber peregrinos e viajantes. A primitiva confraria seria transformada em Irmandade da Misericórdia
com provisão e compromisso concretizados no ano de 1574, sendo à data constituída por 80 membros.
No século XVII surgiram as primeiras ações direcionadas ao melhoramento das estruturas físicas da
Irmandade, de maneira a dotá-la de Igreja, Hospital, Celeiros, Cartórios e Casa do Despacho. Iniciou-se a
reunião de verbas a aplicar nas futuras obras obtendo-se resposta não só por parte dos irmãos como
também dos habitantes de Pereira, termo e povoações vizinhas e, inclusivamente, dos domínios
ultramarinos com o assessor e auditor geral do Governador de Manila, Manuel Soares de Oliveira, natural
de Pereira, a doar quantias elevadas à Irmandade, via Mesas das Misericórdias de Lisboa e Coimbra
(NUNES & GOIS, 1992: 35).
Só cerca de 1727 se iniciaria a campanha de obras na igreja com a demolição da antiga capelinha, sendo
provedor o capitão-mor Felix Carvalho Pimentel (até 1753), estando alguns dados apurados sobre o
faseamento das obras, nomes de intervenientes e tipo de intervenções até 1784 (SANTOS, 2011a: 203205).
Santos Simões incluiu nas suas considerações sobre os azulejos da Misericórdia de Pereira a referência a
uma fonte que indicava a datação precisa dos azulejos da nave: o ano de 1784 (SIMÕES, 2010: 218).
Tendo como ponto de partida a sua referência, numa consulta realizada ao fundo do Arquivo da Santa
Casa da Misericórdia de Pereira incorporado no Arquivo Municipal de Montemor-o-Velho, constatámos a
sua existência, confirmando os elementos indicados. Assim, partindo dessa referência cronológica
desenvolvemos a pesquisa sobre os livros de registo de receita e despesa daquela instituição, a qual se
revelou extremamente profícua em novos elementos. Foi apurada a data precisa dos dois conjuntos de
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painéis azulejares: 1775-1776 para os azulejos da capela-mor e 1784 para os azulejos da nave.
O registo de despesas relativo ao ano decorrido entre 2 de Julho de 1775 e 2 de Julho de 1776 dá conta
das obras de azulejaria da capela-mor do seguinte modo:
«[…]Despendeoce com o azulejo da Capela mor cal e ofeciais como consta da quitação dos mestres que
o fizerao e asentarao setenta mil seiscentos e vinte reis - 70620»
Apesar de não serem referidos os intervenientes, é um dado precioso por datar com precisão o conjunto.
Para os azulejos da nave os registos de receita e despesa da Misericórdia de Pereira entre 2 de Julho
de1784 e 1785 são ainda mais detalhados:
«Conta da receita e despeza das rendas da Santa Caza da Misericórdia do anno findo em 2 de Julho de
1784
Junho
[…] Despendeoce com cal que se comprou em Coimbra para asentar o azuleijo seis mil e coatrocentos
reis - 6400
Despendeo-se com os pedreiros que derubaram o reboco e endereitaram as paredes para o azulejo mil e
outocentos e sessenta - 1860
Despendeoce com a condussao da cal da borda do rio e do azulejo e tirar o entulho da Misericordia
tresentos e vinte - 320
Despendeoce com o azulejo que de prezente veio e se anda asentando para parte da Igreja outenta mil
outocentos e vinte - 80820»
«Conta da Receita e despeza das rendas da Santa Caza do anno findo em 2 de Julho de 1785
Julho
[…] Despendeoce com Joze Leitão do reboco do remate do azulejo do anno pasado mil e duzentos e
setenta reis -1270
Despendeoce com aluguel da mula de Francisco Pimentel de levar o mestre do azulejo a Coimbra
tresentos reis - 300
Despendeoce com huma mulher que foi duas vezes a Coimbra levar azulejo para continuar mais sento e
vinte reis - 120»
«[…] Despendeoce com a condusao do azulejo de Coimbra para qua setecentos e vinte reis – 720»
«[…] Despendeoce com o azulejo que faltava para concluir a obra de toda a Igreja da Santa Caza outenta
e sete mil duzentos e vinte e outo reis […] – 87228»
A corroborar os elementos indicados, de extrema importância para a história da azulejaria de fabrico
coimbrão, é o conteúdo da confissão de ajustamento do preço do fornecimento e assentamento do azulejo
da nave feito por Dionísio José de Sousa Carvalho para com o Provedor Bernardo António Amado de
Vasconcelos, datada de 11 de Março de 1784, que recolhemos também no fundo documental do Arquivo
da Santa Casa da Misericórdia de Pereira (Vd. Vol.2, Documento 18). Este documento, elaborado pelo
filho de Salvador de Sousa Carvalho e Teresa Rosa [neta de Agostinho de Paiva (†1734)], do qual se
sabia apenas o primeiro nome (PAIS et alli, 2007: 154.), para além de confirmar a produção coimbrã,
fornece o preço do milheiro de azulejos, ajustado em 36 000 reis, revela o tempo previsto para a obra (de
aproximadamente três meses), indica que o produtor é também o assentador do conjunto e, cruzando-o
com os dados dos registos de receita e despesa que assinalam os gastos com a mesma obra, dá ainda a
conhecer parte da técnica do assentamento dos azulejos no que diz respeito à preparação dos muros
(SANTOS, 2011a: 208-211).
Apurámos para a representação da cena do Regresso da Sagrada Família a influência da seguinte fonte
gráfica:
. Regresso da Sagrada Família, gravura publicada por Alexander Voet I depois de Peter Paul Rubens, em
Antuérpia, 1635-1690.
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ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Igreja da Misericórdia de Pereira
Revestimento azulejar da capela-mor: aspeto geral sobre o lado do Evangelho e painel com
a representação da Apresentação da Virgem no Templo
1775-1776, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

3 | Igreja da Misericórdia de Pereira
Revestimento azulejar da nave: aspeto geral sobre o
lado da Epístola
1784, Dionísio José de Sousa Carvalho
FA
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4 | Igreja da Misericórdia de Pereira
Revestimento azulejar da nave: Regresso da Fuga para o Egipto
1784, Dionísio José de Sousa Carvalho
FA

5 | Igreja da Misericórdia de Pereira, nave
Regresso da Fuga para o Egipto
1784, Dionísio José de Sousa Carvalho, pormenor
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP32
IGREJA MATRIZ DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE SEIXO DE GATÕES
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Igreja Matriz de São João Baptista
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Montemor-o-Velho
FREGUESIA Seixo de Gatões
LOCALIDADE Seixo de Gatões
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA __________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Emblemática Mariana
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Santos Simões refere a existência de cruzes em azulejo,

colocadas nas superfícies murárias exteriores, respeitantes a
estações da Via Sacra, ressalvando a dimensão maior das peças
colocadas ladeando a entrada principal. No interior descreve o
revestimento aplicado na capela-mor que reveste toda a altura dos
panos murários laterais numa composição de 47 unidades de
altura; a composição faz o enquadramento ornamental dos vãos
de portas e janelas, em pintura a azul e branco, e incluindo os
emblemas marianos do Sol e Lua em cartelas rematadas por
coroas desenhadas na parte inferior do paramento. A carga
ornamental concentra-se na parte inferior do silhar e em redor dos
vãos, apresentando-se a restante superfície revestida por azulejos
lisos brancos.
Tendo em conta o registo fotográfico realizado por Santos Simões
reconhecemos afinidades formais com o revestimento da igreja do
Mosteiro de São Jorge de Milreus (EACMC12).
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP34
EARP42 (nave) -1746
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMCinv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 148.
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SIMÕES, 2010: 227.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Os conteúdos disponíveis no SIPA/ IHRU pouco informa acerca deste edifício, nada referindo acerca do
revestimento azulejar e não disponibilizando qualquer registo fotográfico do seu interior.
O único registo fotográfico recolhido sobre este conjunto azulejar pertence à coleção fotográfica integrada
no Fundo Santos Simões pertencente à Fundação Calouste Gulbenkian.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de São João Baptista de Seixo de Gatões, capela-mor
Emblema mariano: sol.
2.ºquartel do século XVIII, autor desconhecido.
Foto do fundo fotográfico Azulejaria Portuguesa/João Miguel dos Santos Simões
Coleções digitalizadas da Fundação Calouste Gulbenkian
João Miguel dos Santos Simões, 1960-1970
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP33
IGREJA MATRIZ DE SANTA EUFÉMIA DE PENELA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de Santa Eufémia de Penela
Coimbra
Penela
Santa Eufémia
Penela
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
□ PRIVADA
□ OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA __________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
557

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA _
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTROS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Segundo Santos Simões nas capelas colaterais encontra-se um

revestimento azulejar em silhar alto, de pintura a azul e branco, com
a aplicação do padrão P-502, iguais aos azulejos datados de 1699 da
igreja de S. Salvador da cidade de Coimbra.
DESCRIÇÃO DOS Apresenta guarnição com barra B-47, identificada por Santos
ENQUADRAMENTOS/ Simões.

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Padrão P-502
EACMC16 (sacristia)
EARP12
EARP17 (Capela dos Barros - 1699)
Guarnição, barra B-47
EACMC16 (sacristia)
EARP12
EARP17 (Capela dos Barros - 1699)
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 207-208.
SIMÕES, 1997: I, 180; II, 73.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Os conteúdos disponíveis no SIPA/ IHRU não disponibilizam qualquer registo fotográfico sobre o
património azulejar integrado, e apenas referem existência de azulejos nas capelas laterais.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP34
IGREJA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE TAPÉUS
1. EDIFÍCIO
Igreja
Matriz do Divino Espírito Santo
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Soure
FREGUESIA Tapéus
LOCALIDADE Tapéus
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Paixão de Cristo
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
4
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE ■ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A Capela do Santíssimo Sacramento, capela lateral situada no lado

da Epístola, apresenta um revestimento azulejar em silhar de
pintura a azul sobre fundo branco constituído por vários painéis
com representações associadas a cenas da Paixão de Cristo, que
são complementadas com emblemas associados à mesma
temática inscritos em pequenas cartelas, a saber:
. cravos; Oração no Horto; escada
. coroa de espinhos; Prisão de Cristo
. martelo; Flagelação; coluna
. açoite (sobreporta)
O desenho é fruste, bem como a pintura, revelando uma deficiente
noção de perspetiva, escala e dificuldades nas representações
anatómicas das figuras. Globalmente sente-se a demora na
representação dos pormenores da composição (rostos das figuras,
objetos) e ornatos dos emolduramentos.
DESCRIÇÃO DOS Os emolduramentos, de pintura a azul, desenham composição que
ENQUADRAMENTOS/ integra vários elementos arquitetónicos fingidos que se distribuem
GUARNIÇÃO em redor da reserva central que acolhe a cena figurativa principal.
O embasamento simula movimento de saliências e reentrâncias e
inclui na sua zona central, na porção que simula uma retração, uma
cartela decorada com volutas, palmas e elementos concheados que
acolhe um emblema cristológico; esta cartela surge sobre fundo
com almofada preenchida por efeito de grelha capitonê com
pequenas flores; lateralmente servindo de base às pilastras laterais,
desenham-se plintos de efeito saliente decorados com pequenas
palmetas típicas ao gosto Regência, e com outros elementos
vegetalistas. As pilastras laterais simulam projeção através do seu
tratamento perspético; têm fuste retilíneo na sua primeira metade,
com almofada preenchida por trama horizontal, e consolas com
terminações em volutas, a partir das quais pendem panejamentos
com borlas, na segunda parte, recebendo ornatos de folhas de
acanto e outros elementos vegetalistas, e também conchas ao nível
dos capitéis. Sobre estes elementos verticais descansa um
entablamento que simula também um efeito de saliências e
reentrâncias, recebendo lateralmente urnas chamejantes,
colocadas no alinhamento das pilastras laterais, e o espaldar
recortado do painel que inclui uma segunda cartela, que irá alojar
outro emblema cristológico, em redor da qual se adicionam, numa
distribuição simétrica, diversos ornatos como grinaldas de flores,
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volutas, segmentos em curva e contracurva, palmas e também
ornatos concheados, colocando-se como corolário de toda a
estrutura um leque de plumas tão ao gosto do estilo Regência.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP42
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMCinv.1174 - C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 231.
SIMÕES, 2010: 229.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Capela do Santíssimo Sacramento integra um retábulo em talha polícroma do final do estilo joanino que
recebe o sacrário ao centro de uma estrutura volumétrica rematada por anjos turiferários, urnas e um
pequeno dossel de panejamentos com borlas; a linguagem decorativa, e tipo de pintura de efeitos
marmoreados fingidos, são prolongados no teto, datado de 1750, de estrutura em cúpula poligonal que
acolhe em molduras octogonais as representações dos 12 Apóstolos, a meio corpo, e em medalhão
colocado no fecho da cúpula a pomba do Espírito Santo.
Encontrámos o painel à direita do retábulo sem algumas unidades ao nível da base; as mesmas
encontravam-se agrupadas em coluna no local, pelo que procurámos reconstruir a ordem da área em
falta, a qual fotografámos, podendo registar os importantes dados da marcação no tardoz das unidades.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja do Divino Espírito Santo de Tapéus
Capela do Santíssimo Sacramento
FA

2 | Igreja do Divino Espírito Santo de Tapéus
Capela do Santíssimo Sacramento: Painel da Prisão de Cristo
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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3 | Igreja do Divino
D
Espírito Santo de Tappéus
Capela doo Santíssimo Sacramento:
S
FFlagelação
2.º quartel do século XV
VIII, autor descconhecido
FA

4 | Igreja do Divvino Espírito Santo
S
de Tapééus
Capela do Santíssimo
S
Saacramento: (em
mbasamento do painel da Flagelação)
F
em
mblema da
Paixão de Cristo
C
- martelo
2.º quartel do
d século XVIII, autor descoonhecido
FA
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5 | Igreja do Divino Espírito Santo de Tapéus
Capela do Santíssimo Sacramento:
Prisão de Cristo, pormenor de rosto de soldado
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

6 | Igreja do Divino Espírito Santo de Tapéus
Capela do Santíssimo Sacramento: Flagelação, pormenor da figura de um dos verdugos
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP35
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE MOURONHO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Capela de Nossa Senhora da Conceição
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Tábua
FREGUESIA Mouronho
LOCALIDADE Mouronho
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
□PRIVADA
□OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ____________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ___________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
(registo inferior)
□ NÃO
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Autor desconhecido
(registo superior)

_

□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Iconografia Mariana
TEMÁTICA
6
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 128x128mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A capela apresenta na capela-mor um revestimento azulejar aplicado

na parede interior do arco triunfal e nos alçados laterais, em silhar
que ocupa toda a superfície dos panos murários até à sanca.
Desenvolve-se em dois registos, ocupando o inferior a altura até ao
topo das ombreiras das portas, e o superior a restante superfície até à
sanca, perfazendo uma altura total de 22 azulejos.
Sobre rodapé de azulejos, de pintura de efeitos marmoreados fingidos
a manganês, está colocado o registo inferior que inclui a
representação, a azul e branco, dos emblemas marianos da Lua e do
Sol, respetivamente do lado do Evangelho e do lado da Epístola,
tendo como fundo uma paisagem que os coloca deslocados para o
lado mais próximo do retábulo-mor; cada um deles apresenta
inferiormente uma legenda em latim, correspondentes a duas partes
que compõem a expressão latina da Vulgata presente no livro do
Cântico dos Cânticos [Ct 6, 9] – Formosa como a Lua, Brilhante como
o Sol – associada às representações simbólicas da Virgem. Os
azulejos que compõem este registo apresentam características
técnico-artísticas muito aproximadas aos espécimes do terceiro
quartel do Século XVIII de fabrico coimbrão e associados a Salvador
de Sousa Carvalho.
No registo superior os azulejos apresentam composições historiadas,
a azul e branco, algumas delas muito mexidas, de mão distinta da
que pintou os azulejos do registo inferior. Difere também a tonalidade
do pigmento azul de cobalto aplicado. No total são quatro as cenas
representadas:
na parede do lado do Evangelho
a Adoração dos Pastores e
a Circuncisão;
do lado da Epístola,
a Adoração dos Magos e
a Apresentação do Menino no Templo.
DESCRIÇÃO DOS O enquadramento das representações simbólicas marianas (Lua e
ENQUADRAMENTOS/ Sol) que ocupam o registo inferior do revestimento da capela-mor
GUARNIÇÃO apresenta estrutura arquitetónica fingida sobre fundo marmoreado
manganês com embasamento com cartela de gosto rocaille colocada
ao centro, sobre o qual descansam lateralmente pilastras de perfil
recortado, apresentando decoração de formas contracurvadas
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miscigenadas pontualmente com formas concheadas rocaille, sendo
ausente o entablamento.
As reservas figurativas do registo superior apresentam-se
enquadradas por moldura que simula uma estrutura arquitetónica
fingida, composta por embasamento retilíneo simples, pilastras
laterais e entablamento, elementos que recebem vários elementos
decorativos que incluem motivos concheados e vegetalistas.
LEGENDA/ Circuncisão: «IHS»
INSCRIÇÃO Lua: «Pulchra, ut Luna»
Sol: «Electa, ut Sol.»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Registo inferior
EARP27 (sol, lua)
Registo superior
EAC15
EACMC10 (refeitório)
EACMC27 (coro alto)
EARP52
EARP53
EARPV7
ED7 (MNMC inv. 1720) - 1772, Manuel da Costa Brioso atrib.
R5
3. BIBLIOGRAFIA
CUNHA, 1951.
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 242.
DUARTE, 2009: 114, 143, 524-529.
SIMÕES, 2010: 229-230.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O Pe. Manuel Paiva informou-nos que a tradição oral conta que a Capela de Nossa Senhora da Conceição
de Mouronho foi erguida por dois jesuítas com ligação àquela localidade por pagamento de promessa.
Passando por momentos aflitivos devido às perseguições que sofreram aquando do seu trabalho de
missionação na Ásia Oriental, prometeram que se superassem esses tormentos levantariam uma capela
em honra de Nossa Senhora da Conceição em Mouronho. Segundo o mesmo pároco os dois missionários
jesuítas estão sepultados na capela-mor da capelinha, mas recentemente os túmulos foram cobertos por
uma camada de cimento que cobriu as epígrafes. Aos mesmos jesuítas se devem os ricos paramentos
bordados a fio de ouro existentes na igreja Matriz de Mouronho (CUNHA,1951).
As cenas representadas no registo superior do revestimento beberam no Officium Beatae Mariae Virginis
Post Adventum, divulgada pela oficina plantiniana.
Em 2006, ocorreram obras de restauro neste conjunto azulejar, ficando essas a cargo de Victor Manuel
Mota Fortunato.
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ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Mouronho
Capela-mor, aspeto geral e superfície murária do lado do Evangelho
FA

3 | Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Mouronho
Capela-mor: revestimento azulejar do lado da Epístola, registo inferior
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho
FA
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4 | Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Mouronho
Capela-mor: revestimento azulejar do lado do Evangelho, registo superior: Adoração dos Pastores
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

5 | Capela de N.ª Sr.ª da Conceição de Mouronho
Capela-mor: revestimento azulejar do lado da Epístola, registo superior: Adoração dos Magos
3.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP36
IGREJA MATRIZ DE SANTA MARIA DE AÇORES
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de Santa Maria de Açores
Guarda
Celorico da Beira
Açores
Açores
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA _________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ___________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA _________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa e profana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
17
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR ca. 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar de figura avulsa, de pintura a azul, em silhar

colocado nas paredes laterais da nave da igreja com 14 unidades de
altura.
Os painéis que formam o silhar de azulejos apresentam-se
emoldurados por barra de acantos, e as unidades de figura avulsa
têm ornatos de canto de três tipos: 1. cruciforme com pintas; 2.cruz
em aspa com pintas; 3. cruz em aspa com ovoides.
Os motivos de figura avulsa são muito variados: estando as flores em
predominância, surgem também frutos, aves e outros animais
(lebres/coelhos, leões, peixe), representações antropomórficas
(bustos ou figura inteira), representações simbólicas (corações
alados, vanitas, símbolos da Paixão de Cristo), representações
mitológicas, barcos, figuras fantásticas, representações religiosas
(Virgem, Agnus Dei), representações arquitetónicas, objetos (jarros,
instrumentos)
Nos painéis junto aos altares colaterais surgem fragmentos de
albarradas numa representação muito incompleta centrada apenas
no vaso.
DESCRIÇÃO DOS Barra de enrolamentos de acantos de pintura a azul.

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EAC19
EACMC33
EACMC34
EACMC35
EACMC39
EARP13
EARP24

3. BIBLIOGRAFIA
RODRIGUES, 1979: 208,215, 219.
SIMÕES, 2010: 165.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O templo terá sofrido obras de reformação em 1735, tal como indica a data inscrita no pórtico da fachada,
e também mais tarde em 1790 (RODRIGUES, 1979: 215). Da primeira reforma setecentista deve datar o
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revestimento azulejar em causa.
Este revestimento foi mexido na década de 1990 (segundo os conteúdos do inventário da Diocese da
Guarda, gentilmente facultado no decurso da nossa investigação), aquando de obras de remodelação.
Muitos dos exemplares são réplicas (em alguns casos, painéis inteiros), e em grande parte dos painéis as
réplicas estão misturadas com exemplares originais.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja de Santa Maria de Açores
Nave, painel de azulejos de figura avulsa junto ao altar colateral
Foto do Inventário da Diocese da Guarda, 2012

2 | Igreja de Santa Maria de Açores
Nave, painel de azulejos de figura avulsa junto ao altar colateral - pormenor
Foto do Inventário da Diocese da Guarda, 2012
573

3 | Igreja de Santa Maria de Açores, nave
Azulejo de figura avulsa representando pequena embarcação
Foto do Inventário da Diocese da Guarda, 2012

4 | Igreja de Santa Maria de Açores, nave
Azulejos de figura avulsa: flor e dado; com diferentes ornatos de canto
Foto do Inventário da Diocese da Guarda, 2012
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP37
IGREJA MATRIZ DE SANTA MARIA DE CELORICO DA BEIRA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de Santa Maria
Guarda
Celorico da Beira
Santa Maria
Celorico da Beira
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA _________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA _
□ FERRONERIES /BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□RAZOÁVEL
□BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar de padronagem, de pintura a azul, em silhar

colocado nas paredes laterais da nave e capela-mor da igreja, à
altura total das paredes até à linha da cornija, a partir da qual se dá o
arranque das abóbodas dos tetos de caixotões.
É aplicado o padrão P-603a, padrão com grande incidência na região
de Coimbra, de esquema a azul de módulo 6x6, consistindo numa
variação do centro de rotação principal do padrão P-603 de produção
lisboeta (igreja Matriz de Alcáçovas). O padrão consiste na repetição
de cinco elementos principais com três matrizes.
O revestimento respeita todos os ritmos da arquitetura que o recebe,
tal como os vãos de portas, janelas e estruturas retabulares.
DESCRIÇÃO DOS A guarnição faz-se por barra de motivos fitomórficos B-45, também de
ENQUADRAMENTOS/ pintura a azul.

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Padrão P-603a
EAC6
EACMC14
EACMC16
EACMC21
EACMC22
EARP8
EARP22
EARP23
EARP26
EARPV5
Guarnição, Barra B-45
EARP22
EARP23 (nave)
EARP26
EARPV10
ED2

3. BIBLIOGRAFIA
RODRIGUES, 1979: 212-215.
SIMÕES, 1997: I, 111, 113; II, 49.

4. DADOS COMPLEMENTARES
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Foi colegiada do Padroado Real nos séculos XVI e XVII. (RODRIGUES, 1979:212)
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de Santa Maria de Celorico da Beira
Superfície murária lateral da nave com o revestimento azulejar
de padronagem
Finais do século XVII/inícios século XVIII
Foto SIPA/IHRU,1957

2 | Igreja Matriz de Santa Maria de Celorico da Beira
Perspetiva sobre o lado do Evangelho junto ao altar colateral com o
revestimento azulejar de padronagem
Finais do século XVII/inícios século XVIII
Foto SIPA/IHRU, Década de 1990?
577

578

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP38
IGREJA MATRIZ DE SÃO VICENTE DA GUARDA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO Igreja Matriz de São Vicente
DISTRITO Guarda
CONCELHO Guarda
FREGUESIA São Vicente
LOCALIDADE Guarda
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
□ PRIVADA
□ OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
NOME
Salvador de Sousa Carvalho

2.3.AUTORIA
ESPECIALIZAÇÃO
pintor de azulejo
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ATRIBUIÇÃO
■ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: iconografia mariana e
cristológica
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
18
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O interior do edifício é revestido na nave (incluindo subcoro e

batistério) e capela-mor por silhar de azulejos de pintura polícroma,
que reveste as superfícies murárias laterais até meia altura,
formando painéis de espaldar recortado com diversas cenas
figurativas. Atingindo uma altura máxima de 26 unidades, os painéis
apresentam o emolduramento polícromo e as reservas figurativas de
pintura monocroma a azul, descansando num rodapé de 4 unidades
de altura que desenham supedâneos arquitetónicos fingidos de
pintura a manganês, e com almofadas emolduradas por cartelas de
concheados rocaille, preenchidas em marmoreados fingidos a azul,
tudo sobre fundo de efeitos marmoreados a manganês de tonalidade
clara.
Na nave, do lado do Evangelho, com início na parede fundeira da
nave no subcoro o silhar apresenta as seguintes representações:
. Apresentação da Virgem no Templo,
. Desposórios da Virgem,
. Anunciação da Virgem,
. junto ao púlpito – a Torre,
. Visitação.
Do lado da Epístola, o ciclo segue com:
. Adoração dos Pastores
. junto ao púlpito – a Porta do Céu / Porta Coeli
. Adoração dos Magos.
Seguidamente, no subcoro, o batistério – com a representação ao
fundo do Batismo de Cristo e nos painéis laterais duas cenas com
eremitas em oração – e a Fuga para o Egipto.
Na capela-mor o silhar continua com o mesmo tipo de
enquadramentos mas com as reservas figurativas dedicadas agora à
iconografia cristológica da Paixão de Cristo. Do lado do Evangelho:
. A Coroação de Espinhos,
. abaixo da janela: símbolos da Paixão de Cristo (o turquês, o galo, a
coluna, o açoite, as cordas, o martelo, o sudário, as adagas dos
soldados, a candeia, os dados),
. Flagelação de Cristo, preso à coluna.
Do lado da Epístola:
. Ecce Homo,
. abaixo da janela: símbolos da Paixão de Cristo (30 dinheiros, cana
verde, a cruz, a escada, a lança, a túnica, a coroa de espinhos, a
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GUARNIÇÃO
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esponja, a bandeja e o gomil),
. Cristo no caminho do Calvário, caído com a cruz, auxiliado por
Simão de Cirene.
Ainda sobre o revestimento da capela-mor importa referir a existência
de uma porta fingida em azulejo que é espelho fiel da porta da
sacristia, com pintura de efeitos marmoreados a manganês, facto que
demonstra a preocupação com a criação de uma composição
harmónica que respeita os ritmos e as formas da arquitetura
subjacente que recebe o azulejo.
O emolduramento dos painéis, de pintura a azul com apontamentos
decorativos em pintura polícroma, assume uma interessante feição
ondulante no desenho da composição dos vários elementos
arquitetónicos fingidos. Integra um embasamento que simula recuo
acentuado ao centro para receber um elemento arquitetónico
desenhado em tromp l’oeil sugerindo efeito saliente que acolhe uma
cartela com moldura de concheados rocaille e reserva de pintura a
amarelo com notas de manganês. Lateralmente desenham-se
pilastras sugerindo a tridimensionalidade pelo seu tratamento
perspético, com um escorço projetado na direção central da reserva
figurativa; o seu fuste é bipartido e explora os efeitos de côncavo e
convexo no seu perfil ondulante, apresentando como ornatos
elementos concheados assimétricos de gosto rocaille, e almofadas
preenchidas por pintura de efeitos marmoreados a amarelo com
notas a manganês. Como remate superior descansa sobre as
pilastras o espaldar cujo desenho inclui túrgidas formas rocaille, que
embora deixando de parte os efeitos assimétricos que lhe são típicos,
assumem um significativo movimento e volumetria, desenvolvendose a partir de molduras de efeitos contracurvados e com
extremidades espiraladas lembrando volutas e acusando em
algumas áreas um desenho semelhante a cartilagens e projeções
chamejantes; como corolário coloca-se no eixo axial uma cartela de
moldura azul concheada e reserva de marmoreados fingidos a
amarelo com notas de manganês, rematada por frontão mistilíneo;
compondo os limites do remate do painel incluem-se motivos florais e
vegetalistas que pela nota de cor que oferecem ao conjunto (folhas a
verde e flores a amarelo e manganês) conferem ao conjunto um
aspeto requintado e elegante.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)

EACMC5 (emolduramentos - remates)
EARPV3 (Anunciação, Fuga para o Egipto)
ED8 (Apresentação da Virgem no Templo, Visitação, Anunciação)
EARP25 (Apresentação da Virgem no Templo)
EARP28 (emolduramentos-nave; Adoração dos Magos)
EARP51 (emolduramentos)
EARP31 (Apresentação da Virgem no Templo, Visitação, Adoração dos Magos, Fuga para o Egipto,
Cristo no caminho do Calvário)

3. BIBLIOGRAFIA
RODRIGUES, 1984.
SIMÕES, 2010: 165-166.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Uma epígrafe colocada no Batistério remete para a campanha de obras promovida por D. Jerónimo
Rogado Carvalhal e Silva (1720-1797), Bispo da Guarda (1773-1797) e Ministro do Santo Ofício, que
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realizou a reconstrução do templo, provendo-o de residência anexa (hoje propriedade particular),
confiando o risco das obras a António Fernandes Rodrigues:
«IN HOC BAPTISTERIO/ NOMEN ACCEPIT HIERO/NYMUS EPISCOPUS EGI/TANIENSIS, CUJUS
OPE/ ECCLESIA ISTA AFVN/DAMENTIS REEDIFICA/TA FVIT. ANNO MD.CCLXXXX»
A data da epígrafe (1790) deverá remeter para o fim das obras.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja Matriz de São Vicente da Guarda
Interior, perspetiva geral a partir do coro
FA
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2 | Igreja Matriz de São Vicente da Guarda, nave
Painel com a cena da Fuga para o Egipto
Último quartel do século XVIII, ca.1780-1790
Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

3, 4 | Igreja Matriz de São Vicente da Guarda
Capela-mor: porta fingida em azulejo no lado do Evangelho e representação do Ecce Homo
Último quartel do século XVIII, ca.1780-1790, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP39
SÉ DO PORTO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Sé do Porto
DISTRITO Porto
CONCELHO Porto
FREGUESIA Sé
LOCALIDADE Porto
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Cabido; capelas no claustro
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1733-1734 (claustro superior e sala do
CONJUNTO DATADO cartório); 1738 (Capelas de Santa Catarina e de São
Vicente)

□ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
585

António Vital Riffarto
_
(BASTO, 1940; CRUZ, 1947;
BASTO, 1964:187-188)

□SIM
■ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: emblemática
Profana: cenas de costumes, cenas
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS

de caça, cenas mitológicas
2 (Claustro superior)
5 (Sala do Cartório)
2(Capela de São Vicente)
2 (Capela de Santa Catarina)

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Do importante núcleo azulejar da Sé do Porto interessam

particularmente ao presente estudo os revestimentos do claustro
superior, Sala do Cartório e Capela de São Vicente e Capela de
Santa Catarina, por constituírem exemplares datados e de autor
identificado associado às olarias de Coimbra.
No CLAUSTRO SUPERIOR encontramos o que resta do
revestimento azulejar aplicado no 2.º quartel do século XVIII, durante
o período de Sede Vacante (1717-1741), que revestia a totalidade
das superfícies murárias numa composição à escala monumental, em
silhar contínuo, de pintura monocromática a azul, respeitando os
ritmos da arquitetura subjacente e arrumando as várias cenas
representadas numa solução de continuidade através de uma mesma
cimalha arquitetónica e um embasamento contínuo. Outrora o espaço
apresentava-se coberto, formando galeria, e de acordo com registos
fotográficos anteriores às intervenções de restauro realizadas pela
DGEMN entre 1932 e 1940, o revestimento ocupava também os
muros das alas N e E, presentemente despidos.
PAREDE SUL (revestimento incompleto)
Reserva figurativa 1: reserva secundária inferior – trecho
paisagístico com árvores sem figuras; reserva principal – composição
de temática paisagística campestre com cena de pesca com três
figuras junto ao espelho de água onde nadam patos, e em primeiro
plano duas figuras conversando uma delas segurando um terço
Reserva figurativa 2 (originalmente ocuparia a posição painel do
silhar): representação de alegoria ao elemento Ar surgindo a deusa
do Ar, Juno pairando sobre nuvens acompanhada pelas
personificações da Música (à esquerda) e da Astronomia (à direita)
(MARTINS, 2001: 39).
Reserva figurativa 3: reserva secundária inferior – trecho
paisagístico sem figuras; reserva principal – em paisagem campestre
surgem duas figuras de traje galante representadas em primeiro
plano.
Reserva figurativa 4: em medalhão oval é representada a cena
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mitológica de Neptuno Perseguindo Coronis (cena para a qual
reconhecemos afinidades com uma gravura de Bernard Lens II
publicada por Edward Cooper, datada de ca.1674-1725, da coleção
do British Museum).
Reserva figurativa 5: reserva secundária inferior – trecho
paisagístico com criança, figura masculina e cão; reserva principal –
cena galante junto a fonte tipo Le Pautre ladeada por duas figuras
femininas em traje cortês, a da esquerda junto a figura masculina com
instrumento de cordas na mão.
PAREDE OESTE
Reserva figurativa 1: uma caçada (à avestruz) em contexto
campestre com duas figuras a cavalo, uma figura de pé, fumando
cachimbo, observando a caçada, e duas figuras em plano mais
recuado.
Reserva figurativa 2: em medalhão oval é representada uma cena
campestre com duas figuras em passeio
Reserva figurativa 3: cena mitológica com alegoria ao elemento
Água representando Diana matando o dragão (Proteu?) sob o olhar
de três sátiros (MARTINS, 2001: 41).
Reserva figurativa 4: cena mitológica com alegoria ao elemento
Água representando o Cortejo de Neptuno e Anfitrite (MARTINS,
2001: 41).
Reserva figurativa 5: cena mitológica com alegoria ao elemento
Água representando Diana enfrentando o leão (Proteu?) para
defender Endimião adormecido (MARTINS, 2001: 41).
Reserva figurativa 6: em medalhão oval é representada uma cena
campestre com figura junto a cão.
Reserva figurativa 7: cena paisagística de ambiente campestre
representando duas figuras sentadas de costas para o espectador
admirando a paisagem, e duas figuras pescando na margem de um
espelho de água onde nadam e mergulham aves, próximo a uma
construção amuralhada.
Na SALA DO CARTÓRIO foram aplicados cinco painéis de espaldar
recortado com a representação de figuras alegóricas das Quatro
Estações – Primavera, Verão, Outono, Inverno – e ainda a de São
Miguel Arcanjo, patrono do cabido. Presentemente, os painéis não
estão in situ, tendo sido removidos para intervenção de conservação
e restauro.
A CAPELA DE SÃO VICENTE foi revestida parcialmente por dois
painéis de azulejo com representações emblemáticas cristológicas de
pintura monocromática a azul, perfeitamente adaptados às formas e
planificação da arquitetura subjacente.
Painel 1: localizado na superfície murária do lado da Epístola, a
composição consiste numa grande cartela que acolhe a
representação de uma Fénix, com moldura de profusa decoração que
inclui pequeno avental com borlas na base, ramagem de acantos com
arranque em voluta, grinaldas de flores e frutos e um frontão
interrompido que enquadra centralmente um querubim coroado, cuja
coroa está segurada por dois anjos colocados lateralmente e
sentados sobre os segmentos de frontão, tudo numa disposição
simétrica.
Painel 2: o vão situado abaixo do órgão, na parede fundeira da
capela, próximo à entrada lateral da mesma, é totalmente revestido
por um painel de azulejos, que adquire a forma do recorte abobadado
do vão, e inclui na sua reserva figurativa, sobre fundo paisagístico e
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parte do embasamento, uma grande cartela que acolhe a
representação do Pelicano que se sacrifica para dar alimento aos
filhos. A moldura da cartela apresenta profusa decoração que inclui
elementos em curva e contracurva, ramagens de acantos com
arranque em voluta, conchas, grinaldas de flores e frutos, anjos
colocados lateralmente e um frontão interrompido que enquadra
centralmente um querubim coroado, cuja coroa é sustentada por dois
pequenos anjos colocados lateralmente e sentados sobre os
segmentos de frontão, tudo numa disposição simétrica.
A CAPELA DE SANTA CATARINA, localizada na planta baixa do
claustro e galeria Sul, junto a porta de saída a Nascente, apresenta
os alçados laterais revestidos por silhar de azulejos a toda a altura
das paredes. O revestimento inclui as representações de Santa
Catarina e São Caetano (?) em reservas junto ao retábulo da capela,
a que se adicionam representações de trechos paisagísticos como
complemento, mais próximo à entrada. A parede da direita inclui
ainda uma porta fingida que faz espelho da que lhe fica fronteira na
parede oposta.
DESCRIÇÃO DOS CLAUSTRO SUPERIOR: Estruturas arquitetónicas fingidas
ENQUADRAMENTOS/ desenhadas em escala monumental, ocupando toda a altura e largura
GUARNIÇÃO das superfícies murárias.
Parede Sul (revestimento incompleto): Inclui um embasamento de
desenvolvimento contínuo que assume ritmo de saliências e
reentrâncias em função da colocação das pilastras fingidas que
separam as várias reservas figurativas da composição azulejar,
formando uma sequência de secções retangulares com almofadas
preenchidas com pintura de efeitos marmoreados a azul; sobre as
almofadas colocam-se na zona central vários tipos de ornatos numa
sequência alternada: A-B-A-C-A.
Ornato A: cartelas com trechos paisagísticos, ladeadas por anjos
sentados em volutas decoradas com acantos, que se apresentam de
cabeça coberta por elmo com plumas e tocando trombetas; como
fundo colocam-se ramagens floridas, em diagonal, cujos pés surgem
abaixo das volutas.
Ornato B: plinto de efeito saliente decorado por palmeta (tipo
Regência) na base e sobrepujado por concha (ambos os ornatos
colocados entre enrolamentos de acantos, alinhados com o eixo
axial), ladeado por duas figuras femininas sentadas, com plumas
como adorno de cabeça e segurando elementos vegetalistas,
encaixadas na reentrância formada.
Ornato C: avental de formato trapezoidal, com reserva de pintura
marmoreada a azul, cuja moldura forma volutas na base, a partir das
quais pendem festões de flores e frutas, com folhas de loureiro e fita,
que irão prender no supedâneo das pilastras laterais.
Separando as reservas figurativas principais desenham-se elementos
verticais, representados em perspetiva, simulando efeito saliente, que
assumem três variantes principais:
1. pilastras de fuste ocupado por par de meninos atlantes,
representados de pé, que sustentam consolas decoradas com folhas
de acantos sobre as quais descansam urnas;
2. pilastras que assentam em consolas com meninos atlantes
sentados, de fuste de perfil retilíneo decorado com mascarões
encimados por plumas, tipo estilo Regência, colocados na base e
delicadas grinaldas de flores e frutos com laços que pendem a partir
de volutas desenhadas nos capitéis, sustentando bustos femininos
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com coroa de louros, desenhados tendo como fundo um elemento
arquitetónico que faz o prolongamento vertical das estruturas
precedentes, terminando em volutas decoradas com acantos e
sustentando a cornija que remata toda a estrutura da grande
composição azulejar;
3. pilastras de fuste com complexa composição ornamental que inclui
um menino atlante sentado sobre consola de folhagem de acantos
que sustenta um medalhão oval com paisagem de tratamento
miniatural, colocado centralmente – ladeado por anjos, e envolto por
moldura de folhas de loureiro e duas aletas às quais de adaptam
conchas e folhagem de acantos –, sobrepujado por sanefa sobre a
qual se projetam duas palmas laterais a um frontão com concha na
reserva central, com capitel ocupado por mísulas (a frontal com
querubim) que suporta uma cornija sobre a qual vai descansar um
vaso florido representado tendo como fundo um elemento
arquitetónico que faz o prolongamento vertical das estruturas
precedentes, sustentando a cornija que remata toda a estrutura da
grande composição azulejar.
Sobre as reservas figurativas principais, correspondentes aos
embasamentos tipo A, desenham-se espaldares recortados com
cornija que sustenta frontão interrompido que eleva urna central,
enquadrado por anjos apoiados na moldura arquitetónica pontuada
por decoração de volutas de acantos, conchas, e panejamentos com
lambrequins e borlas.
O coroamento da reserva figurativa correspondente ao embasamento
tipo B, simula um dossel, cujos panejamentos com borlas são
lateralmente recolhidos por pequenos anjos, sendo coroado por uma
sanefa com lambrequins e borlas, rematada por frontão interrompido
que contém ao centro um mascarão com a cabeça sobrepujada por
leque de plumas, estrutura que se apresenta enquadrada por dois
anjos dispostos de ambos os lados.
O remate da reserva figurativa inserida em medalhão oval, e
correspondente ao embasamento tipo C, desenha uma cornija de
desenho ondulante (acompanhando a curvatura gerada pelo
medalhão) e decoração de motivos de acanto, suportando um frontão
interrompido que acolhe também um mascarão com a cabeça
sobrepujada por leque de plumas colocado ao centro, enquadrado
poe dois pequenos anjos sentados. Como fundo destas estruturas de
remate das reservas figurativas principais desenham-se aves em voo
de várias dimensões por entre nuvens.
Parede Oeste: A estrutura arquitetónica fingida assume nesta parede
uma organização rítmica perfeitamente simétrica, dividida em três
partes; inclui um embasamento, pilastras laterais, e uma cornija de
molduras retilíneas projetando saliências em função do ritmo de
colocação das várias reservas figurativas principais.
O embasamento assume desenvolvimento contínuo num dinâmico
movimento de saliências e reentrâncias na representação perspética
dos vários elementos arquitetónicos que integra, alternando plintos e
consolas de efeitos volumétricos e faces planimétricas de almofadas
em pintura marmoreada a azul; a decoração é pontuada por uma
sucessão de festões de flores e frutos, folhagem de acantos
enrolados de terminações em volutas, e conchas, que procura
respeitar o ritmo de colocação dos elementos verticais acima.
As várias estruturas verticais que descansam sobre o embasamento
assumem duas variantes principais:
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1. pilastras de efeito saliente, colocadas nos extremos laterais do
silhar, que descansam em consolas decoradas com motivos de
acantos e grinaldas de flores e frutos, assumindo fuste retilíneo,
desenhando almofada central, com capitel ocupado por mísula com
querubim, a partir da qual pende um festão tripartido de flores e frutos
com fita e laços;
2. pilastras de fuste ocupado por par de meninos atlantes,
representados de pé, que sustentam consolas decoradas com folhas
de acantos, sobre as quais descansam urnas.
Os limites superiores das reservas figurativas principais assumem
uma configuração complexa, tal como se observa no silhar da ala Sul.
São simulados espaldares recortados, desenhados sobre um fundo
pontuado por nuvens e aves, dentro do limite definido pela cornija de
remate principal da composição. A sequência desses espaldares
segue o ritmo A-B-A’-C-A’-B-A.
Espaldar tipo A: cornija de desenvolvimento mistilíneo com
interligação com os elementos verticais laterais, cujo desenho se
assume de alguma complexidade pelos vários elementos que vai
integrando como ornatos complementares à composição: inicia-se em
segmento linear sobrepujada por um vaso florido colocado junto ao
extremo lateral da composição, para depois formar uma voluta
decorada com turgidos ornatos de acantos, sobre a qual descansa
um anjo reclinado segurando cornucópia florida e trombeta que olha
na direção inferior, e abaixo do qual pende grinalda de flores e frutos;
seguidamente a cornija prossegue o seu desenvolvimento, gerando
curvatura alteada na zona central, onde se desenha uma carranca
enquadrada por volutas de acantos, caindo da sua boca dois festões
de flores, dispostos simetricamente, que se vão prender em duas
pequenas volutas colocadas aos pés dos dois anjos sentados na
moldura arquitetónica, que seguram um vaso de flores colocado
superiormente à carranca, reforçando a verticalidade do eixo axial
que define a disposição dos vários elementos da estrutura fingida.
Espaldar tipo B: rematando uma moldura oval, com reserva figurativa,
ladeada por consolas e palmas, coloca-se sobre a cornija que vem na
sequência do elemento precedente um querubim com leque de
plumas sobre a cabeça, ladeado por volutas com decoração de
acantos.
Espadar tipo A’: cornija com curvatura alteada na zona central onde
se desenha uma carranca enquadrada por volutas de acantos, caindo
da sua boca dois festões de flores, dispostos simetricamente, que se
vão prender em duas pequenas volutas colocadas aos pés dos dois
anjos sentados na moldura arquitetónica, que seguram um vaso de
flores colocado superiormente à carranca, reforçando a verticalidade
do eixo axial que define a disposição dos vários elementos da
estrutura fingida.
Espaldar tipo C: dossel, cujos panejamentos com borlas são
lateralmente recolhidos por pequenos anjos, coroado por uma sanefa
com lambrequins e borlas, rematada por frontão interrompido que
contém ao centro um mascarão com a cabeça sobrepujada por leque
de plumas (unidades deslocadas à esquerda), estrutura que se
apresenta enquadrada por dois anjos dispostos de ambos os lados.
CAPELA DE SÃO VICENTE
Painel 1: O emolduramento desenha-se em função do formato
retangular do painel e é composto por um embasamento sobre o qual
descansam pilastras laterais, e entablamento. O embasamento, cujos
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elementos arquitetónicos desenham ritmo de saliências e
reentrâncias, apresenta consolas colocadas lateralmente, de desenho
volumétrico, e na zona central elemento arquitetónico também de
efeito saliente, apresentando como ornatos principais grinaldas de
flores que estabelecem a ligação entre os vários elementos
arquitetónicos. Acima repousam pilastras laterais representadas
igualmente em tromp l’oeil, com decoração que inclui anjos atlantes
ao nível da base, conchas, ramagens de acantos, e capitéis em
mísula com querubins. O entablamento assume perfil retilíneo e inclui
ao centro enrolamentos de acantos aos quais se prendem
panejamentos com lambrequins e borlas, em disposição simétrica,
que pendem sobre a área central da reserva figurativa.
Painel 2: emolduramento composto por um embasamento sobre o
qual descansam pilastras laterais, entablamento e frontão
interrompido. O embasamento, cujos elementos arquitetónicos
desenham ritmo de saliências e reentrâncias, apresenta consolas
colocadas lateralmente, de desenho volumétrico e decoradas com
grinalda, e a zona central, mais recuada, ocupada por almofada de
pintura de marmoreados a azul. Acima repousam as pilastras laterais
representadas igualmente em tromp l’oeil, com decoração que inclui
anjos atlantes ao nível da base, sentados em consolas, conchas, e
capitéis em mísula com querubins. O entablamento assume perfil
retilíneo e inclui ao centro enrolamentos de acantos aos quais se
prendem panejamentos com lambrequins e borlas, em disposição
simétrica, que vão pender sobre a área central da reserva figurativa.
Como corolário, desenha-se um frontão interrompido sobre toda a
estrutura, cujos elementos assumem formas de grande volumetria,
aos quais se juntam vários ornatos vegetalistas.
CAPELA DE SANTA CATARINA
Estrutura arquitetónica fingida composta por embasamento de
desenho em tromp l’oeil, composto por vários elementos de efeito
saliente aos quais se adicionam ornatos vegetalistas (acantos,
festões de folhas de loureiro). Sobre este descansam as estruturas
verticais que emolduram os vãos das portas (uma delas fingida) e dos
armários embutidos as quais desenham consolas, cuja decoração
integra conchas, volutas e folhas de acanto, e superiormente aos
vãos, frontões com anjos sentados a enquadrar um querubim coroado
(acima dos armários) ou com querubim coroado por leque de plumas
(acima das portas). Como remate de todo o silhar desenha-se uma
cornija de desenho de saliências e reentrâncias em tromp l’oeil.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6
EACMC7
EACMC10 (igreja: nave)
EACMC21
EARP3
EARP23
EARP29
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EARP40
EARP41
EARP46 (capela-mor)
ED8 (jardim: ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4
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4. DADOS COMPLEMENTARES
Autoria e datação confirmada pela documentação.
Segundo uma nota do tabelião portuense Luís Alberto de Morais datada de 10 de Setembro de 1733,
António Vital Riffarto celebra nessa data um contrato de obrigação com o Doutor Domingos Barbosa,
cónego magistral da Sé do Porto «de fazer coantidade de Azulejo pera a dita Sée por hum escripto que
lhe fizera […] e que agora novamente estavao ajustados e compostos de que elle dito Antonio Vital dara o
azulejo posto e assentado a saber o da sancristia athe meyo do mes de Outubro próximo vindouro dste
prezente anno e que o azulejo da Ante Salla do Reverendo Cabbido o dara tambem posto e assentado na
dita obra athe o fim do mes de Dezembro proximo vindouro deste prezente anno prezente, e que
querendo elle Reverendo doutor o azulejo para a baranda por sima do claustro da mesma Sée como
também para o Alpendre da Porta travessa da mesma Sée o dava elle dito Antonio posto e acentado nas
ditas obras dentro de hum anno que se contaria de oje em diante as coais obras todas sobreditas fazia
pellos pressos mencionados no dito escripto[…]». Sobre a obra da sacristia desconhece-se se foi algum
dia azulejada, contudo, subsiste a prova material da realização da obra na ante sala do cabido (Sala do
Cartório) e na baranda por sima do claustro (galeria superior do claustro), esta última paga a 5 de junho
de 1734 por 48 mil reis, quantia que volta a ser paga em 28 de Agosto do mesmo ano, sendo remetida ao
artista ornamentista então em Coimbra, por intermédio de um seu cunhado que morava no Porto ao Corpo
da Guarda (BASTO, 1940; CRUZ,1947: 15-22).
Um registo de pagamento recolhido nos Papéis da Mitra do Porto, datado de 8 de Agosto de 1738, regista
o pagamento de 24 mil reis a António Vital «à conta do azulejo a que se tinha obrigado antes da
suspensão das obras para a capella de Santa Catarina e para a do Senhor da Agonia» (CRUZ,1947: 23).
As intervenções da DGEMN no claustro, ocorridas entre 1932 e 1940, consistiram na remoção do
alpendre, reintegração das frestas da nave da igreja, exibidas na ala Norte do mesmo, e na demolição do
muro que ocultava o telhado da sacristia. Em consequência, ocorreu o apeamento de parte do
revestimento azulejar existente, na ala Norte para reintegração das frestas de iluminação da nave e na ala
Este para a demolição do muro (BOTELHO, 2006: 26, 28, 102). Algumas peças azulejares retiradas deste
conjunto encontram-se à guarda da Rota do Românico (ver ED13).
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ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Sé do Poorto, Claustro Superior
S
Registo fotográfico
f
da ala Este, anteeriormente à intervenção daa DGEMN.
Ainda a varanda
v
coberrta por alpenddre e o revestimento azulejaar setecentistaa a toda a
altura daas superfícies murárias.
Fonte: CRUZ, 1947: figg. 18.

S do Porto, Claustro
C
Supe rior
2 | Sé
Registo fotogrráfico da ala E
Este, após a inntervenção daa DGEMN.
2
2012
FA
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3 | Sé do Porto, Claustro Superior
Registo fotográfico da ala Norte, no decurso da intervenção da DGEMN.
Observam-se vestígios do revestimento azulejar setecentista nas faces do registo inferior dos
contrafortes
Fonte: MANIÉS et alli, 2011: 20, fig. 18 (citando fotografia cedida por Maria Leonor Botelho).

4 | Sé do Porto, Claustro Superior
Registo fotográfico da ala Norte, após a intervenção da DGEMN.
2012
FA
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5 | Sé do Portto, Claustro Suuperior
Registo fotográfico da ala
a Sul com o rrevestimento azulejar mantido pela DGE MN
2012
FA

6 | Sé do Porto, Claustro Superior, ala Sul
Silhar de azuulejos contínuo com represeentações aleggóricas ao elem
mento Ar
1733-1734, António
A
Vital Riffarto
R
nas olaarias de Coim
mbra
FA

7 | Sé do Porto, Claustro Supperior, ala Sull
Pormenor doo embasamennto 1733-17344, António Vitaal Riffarto nas
olarias de Coimbra
FA
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8 | Sé do Porto, Claustro Superior, ala Oeste
Silhar de azulejos contínuo com representações alegóricas ao elemento Água
1733-1734, António Vital Riffarto nas olarias de Coimbra
FA

9 | Sé do Porto, Claustro Superior, ala Oeste
Pormenor do silhar de azulejos com representações de
Diana matando o Dragão e Cortejo de Neptuno e Anfitrite
1733-1734, António Vital Riffarto nas olarias de Coimbra
FA
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10, 11 | Sé do Porto, Claustro Superior, ala Oeste
Cena de Diana matando o Dragão: pormenor dos faunos por entre a vegetação pintada a
esponjado e detalhe do trabalho de esgrafito na pintura da asa do dragão
1733-1734, António Vital Riffarto nas olarias de Coimbra
FA

12, 13 | Sé do Porto, Capela de São Vicente
Perspetiva geral sobre o fundo da capela e
painel com a representação emblemática da fénix renascida
1738, António Vital Riffarto nas olarias de Coimbra
FA
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14, 15 | Sé do Porto, Capela de Santa Catarina
Perspetiva geral e pormenor do silhar com a representação de um trecho paisagístico
1738, António Vital Riffarto nas olarias de Coimbra
FA

16 | Sé do Porto, Capela de Santa Catarina
Detalhe do revestimento azulejar sobre a porta à esquerda
1738, António Vital Riffarto nas olarias de Coimbra
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP40
IGREJA MATRIZ DE SANTA MARIA DE AZURARA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de Santa Maria
Porto
Vila do Conde
Azurara
Azurara
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA _________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA __________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1737-1738
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
mestre pintor de azulejos
□ SIM
■ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Emblemática Cristológica
– Pelicano e Fenix Renascida
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
2
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 135x135mm
□ RAZOÁVEL
■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na capela-mor encontra-se o que resta do revestimento azulejar,

de pintura monocromática a azul, realizado por António Vital
Riffarto, entre 1737 e 1738, que enriquecia o espaço do seguinte
modo: do arco para dentro dela, toda de azulejo, de alto acima dos
lados dela, com todo o ornato e remates (conforme a escritura de
obrigação lavrada a 8 de Novembro de 1737) (FREITAS, 1973: 14).
O silhar de azulejos apresenta atualmente composições
ornamentais que incluem as representações simbólicas associadas
à iconografia cristológica da Paixão, a saber:
. do lado do Evangelho, o Pelicano;
. do lado da Epístola, a Fénix Renascida.
As representações incluem-se em grandes cartelas de profusa
carga ornamental, com reserva central definida por moldura
quadrilobada de motivo de escama de peixe, apresentando na base
um elemento decorativo que utiliza um mascarão em reserva de
listas horizontais, a partir do qual se dispõem simetricamente os
seguintes elementos: túrgidos elementos torcidos de terminações
em voluta decorados com folhagem de acanto e grinaldas de flores,
conchas, festões de frutos e flores, ramagens de acantos, grinaldas
de flores e frutos, e anjos segurando elementos em «c» com
terminações em volutas.
Como complemento desenha-se uma porta fingida que funciona
como espelho da porta da sacristia. O seu desenho simula cantaria
trabalhada com elementos vegetalistas incluído um lintel com
enrolamentos de acantos dispostos simetricamente a ladear uma
concha central.
Os silhares com a figuração emblemática cristológica assumem a
forma retangular e incluem 10 unidades de altura. A porta fingida
tem 17 unidades de altura.
O revestimento azulejar presentemente in situ funcionaria na
origem como base da composição que cobriria toda a altura e
largura das superfícies murárias, em três registos principais, pela
seguinte disposição iconográfica:
. do lado do Evangelho, Pelicano – Última Ceia – Dois
Evangelistas;
. do lado da Epístola, a Fénix Renascida – Lava-Pés – Dois
Evangelistas.
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Os emolduramentos apresentam composição arquitetónica em
tromp l’oeil constituída por embasamento retilíneo, pilastras laterais
de efeito saliente decoradas por enrolamentos de acanto, e um
entablamento retilíneo de perfil clássico. O emolduramento da porta
organiza-se em dois registos: o primeiro correspondente a
embasamento fingido com almofada de trama horizontal e folhagem
de acantos na base; o segundo inclui segmento em c formando
voluta, conchas e ramagens de acantos.
Sem legenda.

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6
EACMC7
EACMC10 (igreja: nave)
EACMC21
EARP3
EARP23
EARP29
EARP39
EARP41
EARP45 (capela-mor)
ED8 (jardim: ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4

3. BIBLIOGRAFIA
FREITAS, 1973.
MECO, 1989: 235.
SIMÕES, 2010: 155.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Segundo o assento notarial recolhido por Eugénio da Cunha e Freitas, datado de 8 de Novembro de 1737,
na secção notarial de Vila do Conde, no Arquivo Distrital do Porto, a obra contratada com António Vital
Riffarto e encomendada pelo capitão Manuel Pinheiro Pereira e por Felix de Moura Coutinho, um juiz, o
outro tesoureiro, da Confraria do Santíssimo Sacramento, previa o seguinte:
«[…] fará dois passos da Sagrada Escritura, a saber, a parte da Epístola o passo de Lava-Pés, em um
largo que tem da parte de baixo da fresta, e da mesma parte uma porta fingida, correspondente a outra. E
da parte do Evangelho o passo da Ceia do Senhor, com todas as circunstâncias que pedem os tais
passos, e correspondentes um ao outro, e pela parte de cima, em os quatro cantos, aos lados das festas,
os quatro Evangelistas, dois de cada parte, com todos os emblemas da sagrada Escritura, e outrossim da
parte do Evangelho levará uma fresta fingida correspondente á da luz da ditta capela, e tudo o referido
com a perfeição e ornato que da bona inteligência dele dito mestre se espera; e a marca do azulejo pela
maior que ele costuma fazer na cidade de Coimbra, e todo liso e perfeito, como se costuma pôr em as
obras principais[…].» (FREITAS, 1973:14-15)
A obra seria paga a António Vital Riffarto no prazo de três dias após o término da obra (feita e assentada),
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sendo paga a 46 mil reis o milheiro, sendo contado o total das unidades antes de se assentarem, quantia
monetária à qual se juntaria um quarto de ouro para ajuda à despesa com os carretos. Da parte da
confraria se daria toda a cal, areia e saibro necessários à obra, bem como o trabalhador, escada e
pranchas necessárias para assentar a dita obra.
O documento de contrato e obrigação de obra previa ainda a examinação da obra dentro de três dias
após terminada a obra por dois pintores capazes, um por cada parte, e caso não se fizesse, a obra seria
dada por boa e a confraria obrigada a pagá-la com multa de meia moeda de ouro de 2400 reis por cada
dia de dilação. No caso de a obra não ser aprovada pela vistoria, o mestre seria obrigado a repor tudo à
sua custa. O prazo de conclusão da obra ficou estipulado para 29 de Setembro de 1738, dia de São
Miguel Arcanjo (FREITAS, 1973:15).
O revestimento em falta terá sido removido aquando das obras da DGEMN realizadas na década de 1940.
Eugénio Freitas refere uma obra pictórica assinada por Fausto Gonçalves, de 1927, com uma perspetiva
sobre o interior da igreja onde se entrevê o revestimento na sua configuração original. Desconhecemos o
paradeiro dessa obra.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja de Santa Maria de Azurara
Silhar de azulejos do lado da Epístola com o painel da Fénix e porta fingida
2.º quartel do século XVIII, 1737-1738, António Vital Riffarto
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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2 | Igreja de Santa Maria de Azurara
Painel de azulejos do lado do Evangelho com o emblema cristológico do Pelicano
2.º quartel do século XVIII, 1737-1738, António Vital Riffarto
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)

3 | Igreja de Santa Maria de Azurara
Painel de azulejos do lado da Epístola com o emblema cristológico da Fenix Renascida
2.º quartel do século XVIII, 1737-1738, António Vital Riffarto
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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4 | Igreja de Santa Maria de Azurara
Porta Fingida do lado da Epístola
2.º quartel do século XVIII, 1737-1738, António Vital Riffarto
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP41
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GUIA
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Nossa Senhora da Guia
Porto
Vila do Conde
Vila do Conde
Vila do Conde
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA _________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: eremitas, iconografia
mariana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
4
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 132x132mm
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL As superfícies murárias da capela-mor apresentam-se revestidas por

azulejos de pintura azul e branco, de temática ornamental e
figurativa, ocupando o intradorso do arco triunfal, as paredes laterais.
O revestimento aplicado no vão do arco triunfal apresenta pilastras
fingidas com o fuste decorado por enrolamentos e ramagens de
acantos e um menino atlante que sustém uma consola com festão de
flores e frutos na parte superior.
1. No interior da capela-mor, as paredes contíguas ao arco triunfal,
do lado do Evangelho e Epístola, são revestidas por painéis de
formato retangular onde se representam anjos com a cabeça
adornada com plumas, colocado em cima de um plinto, segurando
uma coroa e cornucópia de flores, tendo como fundo uma paisagem
campestre, e aves em voo na zona superior da composição.
2. Na parede lateral da capela-mor, do lado do Evangelho, silhar de
azulejos de formato retangular com a representação da Virgem e o
Menino (Nossa Senhora da Guia), envolta em nuvens pontuadas por
querubins, pairando sobre galeão, em paisagem marítima. Acima em
pequena cartela a coroa e a palma do martírio, na cartela inferior
duas palmas cruzadas.
Na sequência da reserva figurativa surge o emolduramento da porta
de acesso à sacristia, que consiste numa estrutura arquitetónica
fingida com profusa carga ornamental, que inclui consolas decoradas
com folhas de acanto, volutas, conchas, anjos, grinaldas entre outros
elementos; o mesmo acontecendo com o desenho envolvente do
janelão na parede oposta. No eixo da verga da porta desenha-se
uma cabeça de querubim com leque de plumas sobre a cabeça,
enquadrada por volutas e folhas de acanto.
3. Na parede do lado da Epístola o silhar inclui abaixo do janelão de
iluminação um trecho paisagístico com eremita, à esquerda da
composição, recolhido numa gruta em penitência; o fundo da
composição é pontuado por uma paisagem campestre. À direita é
representada a cena do Pentecostes, complementada na cartela
superior por uma coroa e na inferior por duas palmas cruzadas.
1.
Molduras retangulares decoradas com motivos de escama de
DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/ peixe e pequenas folhas de acanto, com conchas colocadas nos
GUARNIÇÃO cantos, um mascarão colocado inferiormente, e superiormente uma
sequência de ornatos em curva e contracurva de terminações em
volutas enquadrando elementos vegetalistas colocados ao centro.
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2, 3. Emolduramentos constituídos por diversos elementos
arquitetónicos em tromp l’oeil, decorados por ornatos variados entre
os quais folhas de acanto, volutas, consolas, festões, e anjos que
seguram cartelas com símbolos colocados inferiormente e
superiormente.
O desenho utiliza o contorno a linha de contorno recorrentemente e
acusa alguns problemas de escala compositiva, com fraca noção de
perspetiva e profundidade. A pintura recorre aos efeitos de
esponjado, acusa pinceladas delicadas no tratamento dos
pormenores, e técnica grosseira nas zonas de claro-escuro no
tratamento dos panejamentos. É reconhecível a intervenção de mais
do que uma mão na produção pictórica do conjunto.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6
EACMC7
EACMC10 (igreja: nave)
EACMC21
EARP3
EARP23
EARP29
EARP39
EARP40
EARP45 (capela-mor)
ED8 (jardim: ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4

3. BIBLIOGRAFIA
FERREIRA, 1928.
NEVES, 1992: 67-69.
SIMÕES, 2010: 157-158.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O contacto com este núcleo, e respetivos registos fotográficos do mesmo, deu-se no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002 - Inventário do Património em Azulejo do Século XVIII em Portugal Continental.
Constituição de Repertórios Iconográficos, financiado pela FCT, e coordenado pela Professora Doutora
Maria Alexandra Gago da Câmara, em que a autora destas linhas participou, em 2005, como bolseira de
investigação, juntamente com a Dra. Patrícia Roque de Almeida, para a inventariação dos núcleos
azulejares na área da região Norte.
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ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Capela dee Nossa Senhora da Guia dde Vila do Connde, capela-mor
Silhar de azulejos do laado da Epístolla com representação de erremita em pennitência
e o Penteecostes
2.º quarteel do século XV
VIII, António V
Vital Riffarto atrib.
FA (no âm
mbito do projeeto POCTI/HA R/45609/20022)

2 | Capelaa de Nossa Seenhora da Guuia de Vila do Conde,
C
capelaa-mor
Silhar de azulejos do
d lado da Epíístola:
revesttimento da facce interior do vvão do arco triunfal
2.º quartel do século XVIII, Antónnio Vital Riffartto atrib.
FA (noo âmbito do projeto POCTI//HAR/45609/22002)
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3 | Capela de Nossa Senhora da Guia de Vila do Conde, capela-mor
Painel de azulejos do lado da Epístola: parede contígua ao arco triunfal
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP42
CAPELA DE SÃO ROQUE OU DE N.ª Sr.ª DO PILAR
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO Capela de São Roque ou de Nossa Senhora do Pilar
DISTRITO Porto
CONCELHO Vila do Conde
FREGUESIA Vila do Conde
LOCALIDADE Vila do Conde
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA __________
■ IGREJA | CORO
□IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■SIM Data 1746
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Eremitas, iconografia
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
mariana – N.ª Sr.ª do Pilar
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
10
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 132 x 132mm
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL As superfícies murárias da nave são revestidas a toda a altura das

paredes por silhar de azulejos de pintura a azul e branco, e integra
vários painéis de temática religiosa com cenas associadas ao orago
da capela, Nossa Senhora do Pilar, organizando-se em dois
registos.
Lado do Evangelho; registo inferior:
1. Painel com várias unidades mal colocadas ao nível do
embasamento, representando eremita orando a Nossa Senhora do
Pilar;
2. Painel com várias unidades mal colocadas ao nível do
embasamento, com representação hagiográfica respeitante a uma
imposição de hábito pela Virgem e o Menino: Virgem do Carmo
impondo o escapulário a São Simão Stock.
3. Painel com a representação da Dormição da Virgem, acolhendo
a cartela do embasamento a representação de uma palma.
4. Painel com má colocação das unidades e obstrução pela
colocação de um altar; a cena representa São João Baptista
brincando com o Menino junto à Virgem
5. Painel em parte obstruído pela colocação de um altar
representando Santa Teresa de Ávila (?)
Lado do Evangelho; registo superior:
6. Painel cuja cena representa a Aparição da Virgem a São Tiago
Apóstolo;
7. Painel representando a construção da Capela de Nossa Senhora
do Pilar: várias figuras empenham-se na construção de um edifício,
à direita um anjo acompanha a figura que dirige os trabalhos, na
zona superior da composição, à esquerda, surge a imagem da
Virgem do Pilar;
8. Painel representando grupo de figuras orando junto a altar da
Virgem do Pilar
Do lado da Epístola, apenas subsiste próximo à parede fundeira da
nave e escadas de aceso ao coro alto, vestígios de um painel de
azulejo, observando-se o seu embasamento; uma cartela central
decorada por enrolamentos de acantos, volutas, e enquadrada por
dois anjos, colocados de cada lado, segurando palmas, e rematada
por palmeta estilo Regência, apresenta no seu conteúdo o
emblema mariano da Torre. Acima ainda se observa parte das três
primeiras fiadas da composição figurativa principal, mas que não
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permite a sua identificação iconográfica.
A parede fundeira do coro alto da capela é revestida por azulejos
iguais aos apresentados nas paredes laterais da nave e inclui duas
reservas figurativas, uma a cada lado do janelão central:
1. Do lado da Epístola, cena hagiográfica: santo escrevendo sob a
intercessão da Virgem;
2. Do lado do Evangelho, Visão da Virgem e o Menino por Santo
António.
Sobre a verga da janela representa-se uma cartela com inscrição
associada à obra de azulejo, indicando os encomendadores devotos de Nossa Senhora do Pilar – e a data da obra – 1746.
Ladeando este elemento colocam-se dois anjos sentados que
apresentam ao espectador a cartela.
Este conjunto azulejar tem muitos indícios de alterações, como
muitas unidades recolocadas sem critério estético.
Molduras retilíneas cortadas nos cantos em redor das quais se
desenvolve estrutura arquitetónica fingida decorada com profusa
ornamentação. O embasamento é decorado com uma cartela
central decorada por enrolamentos de acantos, volutas,
enquadrada por dois meninos, colocados de cada lado, segurando
palmas, e rematada por palmeta estilo Regência. As pilastras
laterais desenham consolas e são decoradas por querubins,
festões de frutos e flores, folhagem de acanto; como remate é
desenhado um coroamento composto pela colocação central de
uma cartela, enquadrada por concha, enrolamentos de acantos,
grinaldas e ladeada por dois anjos, contendo no seu interior a
representação de uma flor.
No registo superior desenha-se uma cornija de perfil retilíneo,
simulando saliências e reentrâncias, conforme o ritmo das pilastras
laterais às reservas figurativas, e o remate superior apresenta
cartela central com flor representada na reserva, emoldurada por
ornatos em curva e contracurva, conchas, folhagem de acanto e
ladeada por anjos sentados segurando palmas e os símbolos
marianos da Lua e do Sol, respetivamente à esquerda e à direita.
«ESTA OBRA DE AZVLEIO / MANDARAM FAZER OS DEV/ OTOS
DE N. S.ra DO PILAR/ NO ANO DE 1746»

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMCinv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)

3. BIBLIOGRAFIA
NEVES, 1992: 66-67.
SIMÕES, 2010: 158-159.

4. DADOS COMPLEMENTARES
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O contacto com este núcleo, e respetivos registos fotográficos do mesmo, deu-se no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002 - Inventário do Património em Azulejo do Século XVIII em Portugal Continental.
Constituição de Repertórios Iconográficos, financiado pela FCT, e coordenado pela Professora Doutora
Maria Alexandra Gago da Câmara, em que a autora destas linhas participou, em 2005, como bolseira de
investigação, juntamente com a Dra. Patrícia Roque de Almeida, para a inventariação dos núcleos
azulejares na área da região Norte.

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Capela de N.ª Sr.ª do Pilar de Vila do Conde, nave
Silhar de azulejos do lado do Evangelho, no subcoro,
integrando representação de monge em oração à Virgem do Pilar
1746, autor desconhecido
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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3 | Capela de N.ª Sr.ª do Pilar de Vila do Conde,
nave
Pormenor do emolduramento do revestimento
azulejar
1746, autor desconhecido
FA (no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002)

4 | Capela de N.ª Sr.ª do Pilar de Vila do Conde, coro alto
Cartela com legenda identificativa dos encomendadores da obra azulejar e respetiva data
1746, autor desconhecido
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP43
IGREJA MATRIZ DE SÃO MIGUEL ARCANJO DE PAPÍZIOS
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo
Viseu
Carregal do Sal
Papízios
Papízios
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA ________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA _________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
pintor de azulejo
■SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA ________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Iconografia cristológica,
São Miguel, Almas no Purgatório
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
4
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na capela-mor as paredes laterais e parede contígua ao arco triunfal

apresentam revestimento azulejar em silhar de painéis de espaldar
recortado, de pintura monocroma, a azul sobre fundo branco, com
quatro representações religiosas.
Na parede do lado do Evangelho encontramos
. a Adoração dos Pastores e
. a Anunciação.
Do lado da Epístola,
. Almas do Purgatório (composição de espaldar cortado pela abertura
do vão de janela) e
. São Miguel Arcanjo.
O silhar descansa em rodapé de azulejos de pintura a manganês
com altura máxima de 6 unidades na zona de rebaixamento da cota
do pavimento, desenhando nestas áreas supedâneos arquitetónicos
DESCRIÇÃO DOS Os emolduramentos simulam uma composição arquitetónica com
ENQUADRAMENTOS/ elementos em tromp l’oeil, constituída por um embasamento, duas
GUARNIÇÃO estruturas verticais e espaldar recortado, simulando-se a
tridimensionalidade de alguns elementos a partir de linhas que
conduzem a um ponto de fuga colocado no centro da composição.
O embasamento simula um acentuado recuo da zona central, a qual
é trabalhada em almofada de formato retangular com os cantos
cortados, preenchida com pintura de marmoreado azul; sobre esta
zona central é aposta uma cartela ornamentada com exuberantes
elementos concheados rocaille, desenvolvidos a partir de segmentos
curvilíneos, jogando com o dinamismo dos efeitos de curvas e
contracurvas, os quais produzem um efeito concêntrico de modo a
enquadrar um ornamento que lembra o formato de concha e que vai
receber a cabeça de um menino; respeitando eixo axial da cartela é
colocado superiormente um frontão interrompido que inclui ao centro
um cesto com frutos; lateralmente o embasamento recebe nas zonas
salientes, ornamentos em jeito de mísulas terminando em volutas, os
quais recebem também pequenos elementos concheados.
Ladeando a reserva figurativa são colocadas pilastras sobre duplo
plinto, um de perfil côncavo e outro de perfil retilíneo (decorados com
elementos fitomórficos), de fuste ornamentado por concheados de
gosto rocaille apostos sobre elemento misulado de terminações em
voluta.
O remate superior dos emolduramentos inclui um alto espaldar
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recortado, tendo como motivos decorativos a repetição do mesmo
tipo de concheados rocaille observados no embasamento e pilastras
laterais, acrescentando uma moldura de perfil mistilíneo decorada
com botões, volutas e segmentos de óvulos, tudo numa disposição
simétrica, e como corolário da estrutura inclui cabeças de putti,
representadas a três quartos que emergem de um ornamento tipo
cartilagem, que se colocam lateralmente a enquadrar uma terceira
cabeça de um putto, representada de frente envolta por motivos de
curva e contracurva e ornatos concheados. Ladeando o espaldar
observam-se duas urnas de gosto rocaille, colocadas no alinhamento
das pilastras laterais.
Sem
legenda.
LEGENDA/

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC8 (Adoração dos Pastores)
EACMC10 (capela-mor, Adoração dos Pastores)
EACMC31 (nave-emolduramentos)
EARP4 (emolduramentos)
EARP16 (capela-mor, emolduramentos)

3. BIBLIOGRAFIA
ALVES, 2001: 146.
SANTOS, 2010: 167.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Para 1763 estão documentadas obras de reformação da igreja (ALVES, 2001: 146.), dados que colocam
o revestimento azulejar obrigatoriamente em data posterior.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja de São Miguel Arcanjo de Papízios, capela-mor
Interior com o revestimento azulejar
FA
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2 | Igreja de São Miguel Arcanjo de Papízios, capela-mor
Revestimento azulejar do lado do Evangelho – Adoração dos Pastores e Anunciação
3.ºquartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

3 | Igreja de São Miguel Arcanjo de Papízios, capela-mor
Painel da Anunciação
3.ºquartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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4 | Igreja de São Miguel Arcanjo de Papízios, capela-mor
Revestimento azulejar do lado do Evangelho – Almas no Purgatório, São Miguel Arcanjo
3.ºquartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA

5 | Igreja de São Miguel Arcanjo de Papízios, capela-mor
Pormenor da composição dos espaldares dos painéis
3.ºquartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho, atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP44
IGREJA MATRIZ DE SÃO MIGUEL DO MEZIO
1.
EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Miguel
Viseu
Castro Daire
Mezio
Mezio
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1750
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Basílio do Rego
Mestre azulejador
□ SIM
■ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
623

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Religiosa: iconografia mariana,

cristológica (Batismo de Cristo) e
antonina (Santo António de Lisboa)
?

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 131x131mm
ESTADO DE ■ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O revestimento azulejar integrado neste edifício ocupa as paredes da

nave (maioritariamente) e da capela-mor, consistindo numa
aglomeração de vários fragmentos de painéis, de pintura a azul e
branco.
A todo o perímetro da igreja foi formado um silhar com os azulejos
totalmente desordenados numa altura de 7 unidades na nave e 9½
unidades na capela-mor.
Pelo desenho que algumas unidades permitem revelar seria um
conjunto azulejar do período joanino com as suas típicas cargas
ornamentais nos emolduramentos, incluindo enrolamentos de
acantos, grinaldas de flores e frutos, palmetas, querubins, anjosfama.
Houve uma tentativa de reconstituição dos fragmentos dos painéis.
No registo superior das paredes há agrupamentos de unidades
formando pequenos painéis com mãos, rostos de figuras, cabeças de
querubins. No registo inferior agrupam-se fragmentos de grinaldas de
flores, e enrolamentos de acantos, palmas e outros elementos
fitomórficos. Há também fragmentos de legendas que integrariam os
painéis formulados inicialmente, os quais denunciam uma relação
com a iconografia mariana em preponderância.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Na capela-mor:
INSCRIÇÃO «GLORIA»

«O BAUTISMO /DENOSSO/ SENHORE»
«[…]TU/[…]ENIM
«[…]SEIÇAC […]/S.A»
«CAUSAAU […]/NIS»
«[…]TEM REPAR[…]/NOSTRE»
«TENDI […]/[…]MEI»
«[…] TTPRAE […]»
«[…]UMDUC[…]»
«[…]A UT[…]»
«[…]ERNAC[…]»
Na nave.
«REGINA CELI LETARE/ALLELUIA
«N(OSSA) SRA/ DA ASUNÇÃO
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«ELECTA (U)[…]»
«SURGE ET ACCIPE PUEP/ LATREM EIUS ET/ IN AEGYPTUM»
«MATER»
«(D)EUS, ELEGIT[…]»
«[…]TTUS PARAD[…]»
«[…]AVE GRATIA PLENA/[…]TECUM – (D)OMIN[…]/ NOSS
(S)ENHORA DA ENCA[…]»
«[…]RRIS DAVIDICA»
«[…]DOMUS AUREA[…]»
«[…] FOEDERIS A(RCA)»
«[…] PORTA CEI[…] – I»
«[…] S’ANTONIO D’LISBOA»
«[…] JESUS[…] - […]MARIA[…] - […]JO[…]-ZE[…]»
«[…]AUDITE[…] - […]VERBUM/ DEI […]»
«[…] ELEGIT[…]»
«[…] O EGITTO[…]»
«[…], TESALUTAMUS […]/tomo 6 – in Psalte.O.B.M.»
«[…]FUGE[…]»
«[…] (S)ON[…]»
«[…] DEC[…]»
«[…]RES[…]»
«[…] JHS[…]»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 167.
ALMEIDA 2010: 167, nota 435.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A este núcleo azulejar deve associar-se o contrato de Obrigação à factura de huma obra de azulejo que
faz o Mestre Bazilio do Rego, datado de 9 de Abril de 1750, lavrado pelo tabelião João de Sousa da
cidade do Porto, em foco no volume I desta tese – Parte II, ponto 3.1.2.4. Autores Anónimos ou com obra
não identificada.
De acordo com a D. Estela, membro da comunidade católica da paróquia de Mezio, na década de 1970 a
igreja sofreu obras de renovação de modo a aumentar o espaço disponível para assistência na nave. Os
azulejos seriam então em maior quantidade, muitos deles forma partidos aquando dessas obras.
Não há memória deste revestimento de azulejos ter tido uma leitura possível, sempre se conhecerem
desordenados. Segundo o mesmo testemunho oral, o revestimento terá sido uma encomenda conjunta
com outra igreja da região, e não surgiu assentador capaz para a montagem e aplicação das peças.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja de São Miguel de Mezio
Interior com o revestimento azulejar
FA

2 | Igreja de São Miguel de Mezio
Nave e subcoro, com o revestimento azulejar fragmentado
FA

626

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

3 | Igreja de São Miguel de Mezio
Capela-mor com o revestimento azulejar fragmentado, lado da Epístola
FA

4 | Igreja de São Miguel de Mezio
Nave, lado da Epístola: pormenor de painel com aglomeração de unidades azulejares com
rostos
1750, Basílio do Rego
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP45
IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO DE ARNEIRÓS
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Sebastião
Viseu
Lamego
Arneirós
Vila Nova de Souto de El-Rei
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA__________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA ___________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Profana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
2
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
Dois
painéis figurativos com sinais de recolocação, pelas muitas
DESCRIÇÃO GERAL

unidades mal colocadas, estão aplicados nas ilhargas dos altares
colaterais. São painéis de pintura a azul e branco com contornos a
manganês.
Tratar-se-á de um reaproveitamento de um revestimento aplicado noutro
local, uma vez que as composições não estão completas, apresentando
várias unidades mal colocadas, de emolduramento desconexo misturado
com unidades de padronagem (P-440; SIMÕES, 1997: I, 78, 80; II, 50)
igual à aplicada nas paredes laterais da nave, apresentando-se cortada e
com muitas unidades deslocadas; as unidades de topo indiciam a
colocação de festões de flores
O painel do lado do Evangelho representa duas figuras, uma masculina e
outra feminina num contexto paisagístico de caracter campestre. A figura
masculina estende a mão para a mulher que lhe apresenta uma coroa de
flores.
Do lado da Epístola surgem duas personagens, uma feminina e outra
masculina, representadas numa paisagem com arvoredo e casario nos
planos de fundo; a mulher tem cabeça coberta por toucado e estende a
mão à figura masculina que surge à sua frente carregando uma cesta de
frutos
O desenho é cuidado, de pinceladas finas e delicadas, e recorre ao
contorno a manganês como complemento. No tratamento da vegetação
as copas das árvores recorrem à técnica da pintura a esponjado, facto
que aliado à verificação da medida média da unidade, faz associar estas
peças a Coimbra.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Não encontrámos paralelismos formais entre este núcleo e os restantes abordados com
associação à produção coimbrã.
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 1997: I, 78, 80; II, 50.
SIMÕES, 2010: 170.

4. DADOS COMPLEMENTARES
As paredes laterais da nave são totalmente revestidas por composição de padronagem a azul e
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manganês sobre fundo branco, de padrão 4x4, P-441, segundo Santos Simões, atribuível à produção
nortenha (Porto?) (SIMÕES, 1997: I, 78, 80). O revestimento ocupa toda a altura das superfícies murárias
e é contornado por barra de matriz muito agarrada à tradição seiscentista. Sobre o fecho do arco triunfal
está um pequeno painel figurativo 6x6, de pintura policroma, com a representação da Adoração ao
Santíssimo Sacramento.
O teto da nave é de caixotões, dedicado a representações hagiográficas, acusando características
próprias à segunda metade do século XVIII.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja de São Sebastião de Vila Nova de Souto de El-Rei
Aspeto geral do interior
FA

2 | Igreja de São Sebastião de Vila Nova de Souto de El-Rei
Painel na ilharga do altar colateral do lado da Epístola
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra?
FA
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3 | Igreja de São Sebastião de Vila Nova de Souto de El-Rei
Painel na ilharga do altar colateral do lado da Epístola, pormenor
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra?
FA

4 | Igreja de São Sebastião de Vila Nova de Souto de El-Rei
Painel na ilharga do altar colateral do lado do Evangelho
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra?
FA
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5 | Igreja de São Sebastião de Vila Nova de Souto de El-Rei
Painel na ilharga do altar colateral do lado do Evangelho, pormenor
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra?
FA

6 | Igreja de São Sebastião de Vila Nova de Souto de El-Rei
Painel na ilharga do altar colateral do lado do Evangelho, pormenor: árvore com printura a
esponjado
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra?
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP46
IGREJA DA MISERICÓRDIA DE MANGUALDE
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja da Misericórdia de Mangualde
Viseu
Mangualde
Mangualde
Mangualde
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ____________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data 1746 (nave)
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
□SIM
(capela-mor)
□ NÃO
Autor desconhecido (nave)
_
□SIM
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA ___________
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Iconografia cristológica
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
e mariana, hagiografia de São
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
Martinho de Tours
6 (nave)
2 (capela-mor)

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O interior do templo apresenta revestimento azulejar de pintura a azul e

branco, com características próprias ao 2.º quartel do século XVIII,
aplicado nas paredes da nave e capela-mor. A temática iconográfica é
religiosa e incide nas evocações mariana, cristológica e associada à
hagiografia de São Martinho.
Na nave o conjunto azulejar reveste a parede fundeira com motivos
ornamentais, as paredes laterais até meia altura (onde se inserem
quatro painéis e inclui também remates fingidos em azulejo acima dos
vãos das portas), e ainda, a parede contígua ao arco triunfal e os
frontais dos altares colaterais.
Os quatro painéis principais do revestimento das paredes laterais da
nave representam, junto à entrada do espaço sacro, os Milagres
Alimentares de Cristo.
Na parede do lado do Evangelho,
o Milagre da Multiplicação dos Pães e dos Peixes,
e na parede do lado da Epístola,
as Bodas de Canaã.
Seguidamente surgem representações associadas à vida de São
Martinho:
do lado do Evangelho, o báculo e a mitra (que lhe ficaram associados à
sua condição de Bispo de Tours),
. e do lado da Epístola, a sua representação mais difundida como
legionário, na cena em que compartilha a sua capa com o mendigo que
encontra às portas de Amiens e mais tarde iria ver em sonhos vestida
em Cristo.
Como complemento das representações principais, estão outras
representações secundárias, de menor dimensão, colocadas nos
remates de três dos quatro painéis que complementam
iconograficamente a conceção do programa geral do conjunto. Deste
modo, no painel do Milagre da Multiplicação dos Pães e dos Peixes está
a representação secundária de Nossa Senhora das Dores inscrita numa
cartela desenhada a meio do remate superior do emolduramento do
painel. Na mesma organização, o painel das Bodas de Canaã apresenta
a representação de Nossa Senhora da Piedade, cuja leitura se
apresenta hoje obstruída pela colocação do órgão proveniente da igreja
do extinto convento de São Francisco do Monte de Orgens, que no
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século XIX, após ter sido doado à Misericórdia de Mangualde pela
rainha D. Maria II, foi reinstalado (ALVES, 1993: 16). No painel de São
Martinho como legionário compartilhando a capa, a representação que a
complementa é o Milagre da ressurreição de um neófito morto realizado
pelo mesmo São Martinho agora como bispo de Tours.
Os frontais em azulejo dos altares colaterais são da mesma mão dos
azulejos da capela-mor, e apresentam temática cristológica remetendo
para dois passos da Paixão de Cristo:
a Oração no Horto e
a Flagelação.
O revestimento cerâmico da capela-mor reveste as paredes laterais e a
parede contínua ao arco triunfal, integrando-se harmoniosamente com a
talha dourada e respeitando a arquitetura subjacente criando a partir dos
ritmos impostos pelos vãos pré-existentes, colocação das pedras
calcárias das armas (e letreiro do instituinte), e escala da estrutura
retabular do altar-mor um interessante efeito cenográfico – mais bem
conseguido quando comparado com o revestimento congénere aplicado
na nave – criado pela representação de arquiteturas fingidas que
enquadram as duas reservas que contêm os símbolos litânicos do
. Jardim Fechado ou Hortus Conclusus, do lado do Evangelho, e
. Porta do Paraíso ou Porta Coeli, do lado da Epístola,
associados à Virgem com origem em passagens do livro veterotestamentário do Cântico dos Cânticos.
As características técnicas e formais observadas no conjunto indicam,
de facto, a interferência de duas mãos ao nível da pintura, embora a
“marca” de Coimbra seja comum a ambas, nomeadamente, a dimensão
média da unidade e a utilização de um vidrado estanífero amarelecido.
Uma das mãos é de melhor qualidade ao nível do desenho, pintura,
vidrados e lisura de chacota, e corresponde ao revestimento da capelamor e frontais de altar. Notamos grandes afinidades formais com o
trabalho datado e de autoria documentalmente identificada dos azulejos
do claustro superior da Sé do Porto. Alguns aspetos das soluções
compositivas dos azulejos produzidos por António Vital Riffarto, bem
como os aspetos formais – no que toca ao desenho e gramática
ornamental – são muito coincidentes para o núcleo azulejar da Capela
da Misericórdia de Mangualde nos azulejos colocados na capela-mor e
frontais dos altares colaterais.
O revestimento azulejar aplicado na nave acusa uma sensibilidade
técnica e estética muito diferente da do autor dos azulejos da capelamor, notando-se principalmente nas reservas figurativas dos painéis
muitas deficiências ao nível do desenho dos pormenores anatómicos,
uma fraca noção de escala e perspetiva, e também um trabalho pictórico
muito distinto do seu congénere observado nas paredes da capela-mor,
sendo muito explorado o acentuar dos contornos das formas e,
consequentemente, notório o fraco trabalho de modelado e ainda a
grande densidade cromática dos azuis, resultante de uma aplicação
pouco diluída e impura do óxido de cobalto
A gramática formal dos enquadramentos ao não diferir grandemente nas
duas sensibilidades é indiciadora de uma cronologia próxima para
ambas as empreitadas.
DESCRIÇÃO DOS Nave: Os emolduramentos, de pintura a azul, desenham composição
ENQUADRAMENTOS/ que integra vários elementos arquitetónicos fingidos que se distribuem
GUARNIÇÃO em redor da reserva central que acolhe a cena figurativa principal. O
embasamento simula movimento de saliências e reentrâncias e inclui na
sua zona central, na porção que simula uma retração, uma cartela com
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reserva de pintura de efeitos marmoreados com moldura decorada
enrolamentos de acantos formando volutas, conchas e uma carranca
com a cabaça coberta por concha e leque de plumas colocada como
remate superior; esta cartela surge sobre fundo preenchido por efeito de
grelha capitonê com pequenas flores e apresenta anjos segurando
palmas colocados sentados a cada lado; servindo de base às pilastras
laterais, nos extremos laterais do embasamento desenham-se plintos de
efeito saliente decorados com enrolamentos de acantos e outros
elementos vegetalistas entre os quais uma palmeta invertida típica ao
gosto Regência. As pilastras laterais simulam projeção através do seu
tratamento perspético; têm fuste retilíneo na sua primeira metade, com
palmeta na base seguida de almofada preenchida por trama horizontal,
e festão de flores que pende a partir de consolas com terminações em
volutas colocadas acima e sobre as quais se sentam meninos atlantes.
Sobre estes elementos verticais descansa um entablamento que simula
efeitos de saliências e reentrâncias, recebendo lateralmente urnas, com
decoração vegetalista, colocadas no alinhamento das pilastras laterais,
e um frontão interrompido ao centro que acolhe uma cartela, que irá
alojar a representação secundária do painel, em redor da qual se
adicionam, numa distribuição simétrica, diversos ornatos como grinaldas
de flores, segmentos em curva e contracurva, volutas, ornatos
concheados, e dois anjos sentados um a cada lado; entre a cartela
central e as urnas desenham-se cartelas secundárias que acolhem
pequenas representações de bustos femininos e cuja moldura repete a
linguagem da cartela principal colocada ao centro do entablamento.
Capela-mor: O silhar inclui na cota de rebaixamento do pavimento um
embasamento arquitetónico fingido cujo desenho assume ritmo de
saliências e reentrâncias em função da colocação das pilastras fingidas
que separam as várias reservas figurativas da composição azulejar.
Enquadrando a reserva figurativa principal estão representadas no
azulejo pilastras fingidas, de efeito saliente, e fuste ocupado por
consolas decoradas com enrolamentos de acanto e molduras em
escama de peixe com anjos sentados segurando cornucópias de flores e
frutos; nos capitéis, sobre as volutas formadas pelo desenho da consola
colocam-se querubins e abaixo destes surgem grinaldas de flores com
fita. Acima descansa um entablamento de friso de perfil côncavo
decorado com folhagem de acanto espaçada; este entablamento recebe
com remate urnas colocadas no alinhamento das pilastras laterais.
Como fundo desta estrutura de remate das reservas figurativas
desenham-se aves em voo de várias dimensões por entre nuvens. O
emolduramento da reserva figurativa assume formato retangular
longitudinal, com os cantos cortados e pontuados por botões e moldura
de óvulos com folhas de acanto; superiormente inclui no eixo axial um
querubim ladeado por volutas que dão continuidade com a parte
superior da composição do painel, e a partir das quais pendem grinaldas
de flores, tudo numa disposição simétrica. O coroamento das reservas
figurativas corresponde às pedras com as armas do patrono da obra e
epígrafe, as quais recebem moldura com enrolamentos de acanto,
conchas, palmas e um frontão interrompido como coroamento.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Nave:
EAC16 (escadaria, salão nobre)
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EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42 (1746) (nave)
ED7 (MNMCinv.1174-C1566)
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)
Capela-mor:
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4

3. BIBLIOGRAFIA
ALVES, 1959: 29 e segs.
ALVES, 1993: 7-16.
CARVALHO, 2007: II, 115-119, 212.
SIMÕES, 2010: 171.
SANTOS, 2011a:193-212.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Datados os seus primeiros estatutos de 1613 (ALVES, 1959: 43), a Irmandade da Misericórdia de
Mangualde funcionou primitivamente na antiga ermida de Nossa Senhora do Castelo, tendo depois sido
transferida para a igreja matriz de São Julião, apenas conseguindo sede própria na década de 20 do
Século XVIII (ALVES, 1993: 7).
Como elemento fundamental no processo de construção de um edifício próprio está Simão Paes do
Amaral (ca.1660-1749), fidalgo da casa real, familiar do Santo Ofício, capitão-mor de Azurara e à data
provedor da Irmandade, cuja ação junto de D. João V no sentido da obtenção de verbas para esse efeito
através do recurso ao fundo dos órfãos do concelho, terá sido determinante (ALVES, 1993: 7-8).
O papel mecenático do provedor Simão Paes do Amaral está não só documentado como bem expresso
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materialmente no espaço da capela-mor, facto perpetuado na pedra de armas colocada nesse espaço na
parede do lado da Epístola e na epígrafe da pedra lavrada do lado oposto: «SIMAO PAES DE A/MARAL
FIDALGO/ DE EL REI, MANDOV FA/ZER A SVA CVSTA E/STA CAPELA MOR E A/ DOTOV E FES A
MAIO/R PARTE DAS DESPEZ/AS DESTA IGREJA ANO/ DE 1724». Para além do seu enterramento e
dos seus filhos Frei Bernardo Paes de Castelo Branco, Balio de Negroponte, da Ordem de São João de
Malta, e Bento Paes de Castelo Branco, inquisidor Apostólico na Inquisição de Coimbra, está-lhe
diretamente associada a imagem de São Simão, por si oferecida, e, indiretamente, a imagem de São João
Baptista – oferta de Frei Bernardo Paes de Castelo Branco, à qual, por sua vez, D. Teresa Josefa de
Castelo Branco, também sua filha, legou, em 1775, 48 mil reis a juro com obrigação de missa cantada em
louvor do mesmo santo. Foi também paga por si a obra de pintura do teto em caixotões, encomendada a
Lisboa, num total de 90 mil reis (ALVES, 1993: 11-12).
Em 20 de Julho de 1721 celebrava-se a escritura de arrematação da obra de pedraria da igreja e casa do
despacho, com os mestres pedreiros minhotos Pascoal Gonçalves Guerreiro, João Martins e António
Roiz, na forma da planta de Gaspar Ferreira (ALVES, 1993: 7-8). Até 1764 – data de conclusão do
douramento do púlpito – seria desenvolvida a campanha das obras de construção da Misericórdia de
Mangualde, sendo conhecidos muitos dos seus intervenientes nos vários domínios artísticos, bem como
as datas dessas intervenções.
Interessam especificamente os azulejos do conjunto, para os quais escasseiam dados concretos sobre
autoria e aspetos detalhados relacionados com o processo de encomenda e assentamento dos mesmos.
Embora, não citando a fonte dos seus dados, o investigador Alexandre Alves referiu a proveniência dos
azulejos, apontando a datação do seu transporte, bem como dados sobre seu o percurso enquanto
mercadoria: «vieram de Coimbra; os da capela-mor cerca de 1724 e os da nave em 1746, tendo sido
transportados de barco, rio Mondego acima, desde aquela cidade até à Foz-Dão» (ALVES, 1993: 15).
De acordo com os registos de receita e despesa publicados por Alexandre Alves, para o período entre o
dia em que tiveram início as obras e o dia da dedicação da Santa Casa, ocorrida a 15 de Agosto de 1724,
não são referidos quaisquer dados referentes à obra de azulejo. Donde virá, portanto, a indicação de
Alexandre Alves sobre a data de 1724 para os azulejos da capela-mor? A dúvida permanece por
esclarecer.
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ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Igreja da
d Misericórddia de Mang ualde
Aspetoo geral do intterior
FA

2 | Igrejaa da Misericóórdia de Manngualde
Aspeeto geral do innterior da naave, a partir da
d capela-moor
FA

641

3 | Igreja da Misericórdia de Mangualde, nave
Painel de azulejos com a representação do Milagre da Multiplicação dos Pães e dos Peixes
2.º quartel do século XVIII, 1746, autor desconhecido
FA

4 | Igreja da Misericórdia de Mangualde, nave
Pormenor do Milagre da Multiplicação dos Pães e dos Peixes
2.º quartel do século XVIII, 1746, autor desconhecido
FA
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5 | Igreja da Misericórdia de Mangualde, nave
Painel aplicado como frontal do altar colateral do lado da Epístola, Oração de Jesus no Horto
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA

6 | Igreja da Misericórdia de Mangualde, capela-mor
Aspecto geral da capela-mor, a partir da nave
FA
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7, 8 | Igreja da Misericórdia de Mangualde, capela-mor
Situação do revestimento azulejar no lado do Evangelho e lado da Epístola
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA

9 | Igreja da Misericórdia de Mangualde, capela-mor
Revestimento azulejar do lado da Epístola
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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10 | Igreja da Misericórdia de Mangualde, capela-mor
Revestimento azulejar do lado da Epístola, pormenor - Porta Coeli
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA

11 |Igreja da Misericórdia de Mangualde, capela-mor
Revestimento azulejar do lado da Epístola,
pormenor do emolduramento
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto
atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP47
CAPELA DE SÃO JOÃO BATISTA DE PINDO (VILA GARCIA)
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Capela de São João Batista
DISTRITO Viseu
CONCELHO Penalva do Castelo
FREGUESIA Pindo
LOCALIDADE Vila Garcia
PROPRIEDADE Igreja católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA __________
□ PRIVADA
□ OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA________________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ___________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa e Profana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
2
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A Capela de São João Baptista de Vila Garcia integra na capela-mor

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

um interessante conjunto azulejar de figura avulsa numa composição
em silhar de 12 unidades de altura máxima, com uma significativa
diversidade de motivos que revelam uma imaginação fantasiosa. As
unidades são aplicadas por aglomeração formando silhar emoldurado
por cercadura. Os azulejos apresentam como ornatos de canto
elementos cruciformes em aspa complementados com pintas.
Os motivos representados incluem flores (em predominância), frutos,
aves e outros animais (leporídeos, canídeos), representações
antropomórficas (bustos femininos e masculinos, cenas de costumes,
figuras de caracter grotesco, figura em micção), representações de
arquiteturas, representações de embarcações, querubins e outras
representações religiosas (como os três cravos da Paixão de Cristo,
a cruz de Cristo, símbolo mariano da lua, símbolos da vanitas –
crânio e tíbias –, coração trespassado por flechas ou espada,
coração alado), e objetos do quotidiano (jarras, garrafas, bilhas,
cestos de frutos).
Cercadura de perfil ondulante, e pintura a azul e branco, desenha
lambrequins com a inclusão de ornatos florais a branco como
complemento decorativo. A cercadura utilizada remete para uma fase
avançada da primeira metade do século XVIII, possivelmente do
período pré-pombalino (veja-se por exemplo o núcleo congénere
lisboeta do Senhor Roubado datado de ca. 1744).
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EARP49

3. BIBLIOGRAFIA
_

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Capela de São João Baptista de Vila Garcia é anexa à Igreja Matriz de São Martinho de Pindo
(vigararia do Padroado Real) e tem Irmandade com a mesma invocação com estatutos renovados em
1706.
As Memórias Paroquiais de 1758 referem o seguinte:
«[…] Villa Garcia com a Capella de Sam Joam Baptista, tem Irmandade, e esta faz desta no seu dia com
grande concursso de gente […]» Memórias paroquiais, vol. 29, nº 177, fl.1277. in ttonline.dgarq.gov.pt.
Disponível em:
http://ttonline.dgarq.gov.pt/dserve.exe?dsqServer=calm6&dsqIni=Dserve.ini&dsqApp=Archive&dsqDb=Ca
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Catal&dsqCmd=overview.tcl&dsqSearch=%28%28%28%28text%29=%27Mem%F3rias%27%29AND%28
%28text%29=%27Paroquiais%27%29%29AND%28Title=%27Pindo%27%29%29 [consulta a 05.05.2011].

ILUSTRAÇÕES

1| Capela de São João Batista de Vila Garcia
Capela-mor
FA

2 | Capela de São João Batista de Vila Garcia, capela -mor
Silhar de azulejos de figura avulsa aplicado na parede do lado do Evangelho
2.º quartel do século XVIII, meados do século XVIII
Autor desconhecido, Coimbra
FA
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3 | Capela de São João Batista de Vila Garcia, capela-mor

Pormenor do silhar de azulejos de figura avulsa aplicado na parede do lado da Epístola
2.º quartel do século XVIII, meados do século XVIII
Autor desconhecido, Coimbra
FA

4 | Capela de São João Batista de Vila Garcia, capela -mor
Pormenor do silhar de azulejos de figura avulsa aplicado na parede do lado
do Evangelho com a cercadura
2.º quartel do século XVIII, meados do século XVIII
Autor desconhecido, Coimbra
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP48
CAPELA DO SANTO CRISTO DE SÃO JOÃO DE AREIAS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela do Santo Cristo
Viseu
Santa Comba Dão
São João de Areias
São João de Areias
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA __________
□PRIVADA
□OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Interior
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Religiosa: Paixão de Cristo
2
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Segundo António da Costa Neves, as paredes laterais do exíguo espaço

interior da Capela do Santo Cristo de São João de Areias são revestidas
por painéis de azulejos, de pintura a azul sobre fundo branco, com as
seguintes representações:
. do lado do Evangelho, Jesus perante Pilatos,
. e do lado da Epístola Oração de Jesus no Horto.
O autor atribui a obra às olarias de Coimbra, descrevendo os
emolduramentos como de decoração constituída por ornatos
concheados, combinados por folhagem de acanto, volutas e flores, e
datando o conjunto da segunda metade do século XVIII.
_
DESCRIÇÃO DOS

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
NEVES, 2002: 53-57,165.
4. DADOS COMPLEMENTARES

Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Capela construída na década de 1730, no local de um antigo coberto que acolhia uma imagem de Cristo
crucificado, arruinado em 1722. Em 1740 é solicitada licença para se benzer e dizer a primeira missa na
capela, a qual foi concedida a 3 de Fevereiro de 1741 (NEVES, 2002: 53-55).
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ILUSTRAÇÕES

1 | Capela do Santo Cristo de São João de Areias
Aspeto exterior
Foto publicada por António da Costa Neves. Fonte: NEVES, 2002: 73.

2 | Capela do Santo Cristo de São João de Areias
Painel de azulejos com a representação da Oração de Jesus no Horto
2.º quartel do século XVIII, Coimbra?
Foto publicada por António da Costa Neves. Fonte: NEVES, 2002: 75.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP49
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA DE ABRUNHOSA DO LADÁRIO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Capela de Nossa Senhora da Esperança
DISTRITO Viseu
CONCELHO Sátão
FREGUESIA São Miguel de Vila Boa
LOCALIDADE Abrunhosa do Ladário
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
□PRIVADA
□OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
■ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA__________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/ REPETIÇÃO

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Religiosa: Temática Cristológica
6 (galilé: figura avulsa)
NUMERO
TOTAL DE 2 (sacristia: painéis figurativos)
4 (sacristia: painéis ornamentais)
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR
129x129mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Na galilé encontra-se aplicado um silhar de azulejos de figura

avulsa de extremo interesse pela diversificação dos motivos
representados.
Dominam as flores, mas há também aves e outros animais,
emblemas, e muitos motivos antropomórficos em forma de bustos
masculinos e femininos ou em cenas de género.
Afigura-se interessante a colocação de dois azulejos nos painéis
que ladeiam a porta de acesso à nave, nas primeiras fiadas dos
painéis, sensivelmente a meio, com a representação de dois rostos
representados com grande detalhe.
Na sacristia, um silhar de azulejos, de pintura a azul sobre fundo
branco, composto por quatro painéis ornamentais e dois painéis
figurativos de espaldar recortado, reveste a uma altura máxima de
dezassete unidades as superfícies murárias daquele espaço,
fazendo-se representar:
. A Entrada de Cristo em Jerusalém e
. A Última Ceia.
De modo a complementar o silhar incluíram-se quatro painéis
secundários com representações de arquiteturas fingidas.
O desenho é fruste no tratamento anatómico e fisionómico das
personagens, a perspetiva é também deficitária, bem como a noção
de escala da composição. Contudo, a pintura é delicada e atenta
nos pormenores.
DESCRIÇÃO DOS Galilé: Cercadura de perfil ondulante, e pintura a azul e branco,
ENQUADRAMENTOS/ desenhando lambrequins com a inclusão de ornatos florais a
GUARNIÇÃO branco como complemento decorativo. Esta cercadura remete para
uma fase avançada da 1.ª metade do século XVIII, mais
concretamente para o período pré-pombalino (veja-se por exemplo
o núcleo congénere lisboeta do Senhor Roubado datado de ca.
1744).
Sacristia: Os emolduramentos dos painéis figurativos da sacristia
desenham estruturas arquitetónicas fingidas formadas por um
embasamento, duas pilastras colocadas lateralmente rematadas
por pequenas urnas e um entablamento simples levemente
ondulante por ser alteado na zona central. As pilastras laterais
apresentam, ao nível da base, atlantes encaixados em consolas, os
quais suportam mísulas decoradas com acantos, palmetas e
querubins. Como remate desenha-se um espaldar que inclui
enrolamentos de acantos combinados com segmentos volutados,
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reservas preenchidas por trama de capitonê, numa composição que
envolve um medalhão circular central enquadrado lateralmente por
dois anjos e rematado superiormente por um querubim aposto
sobre leque de plumas.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Galilé:
EARP47
Sacristia:

EACMC18 (capela doméstica; sala dos atos)
EACMC28 (capela-mor)
EACMC31 (capela-mor)
ED8 (estufa: painel de São Diogo)
R3
3. BIBLIOGRAFIA
EUSÉBIO, 2006.
SIMÕES, 2010: 175.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Os azulejos da nave e capela-mor estão assinados por Teotónio dos Santos:
«Theotonio dos Santos o pintou em Lx.ª» e deverão datar da década de 1730 (EUSÉBIO, 2006:118).
Fátima Eusébio equaciona a hipótese da autoria dos painéis da sacristia poderem ter sido pintados pelo
pintor e dourador Manuel da Silva com atividade documentada na Sé de Viseu (EUSÉBIO, 2006:125)
Data de 1763 a pintura em perspetiva da abóbada e superfícies parietais do corpo do edifício, da autoria
de Pascoal Parente; em 1768 foi executado o órgão por Francisco António Solha.
Os painéis azulejares da sacristia incluem-se num micro programa de bel composto: os temas
representados complementam-se com as pinturas do teto de caixotões com representações simbólicas
alusivas à Paixão de Cristo (martelo, cravos, turquês, chicote, coroa de espinhos, chicote, sudário, coluna,
cruz, dados, lança, escada, cordas), e pinturas do espaldar do arcaz (Oração no Horto, Flagelação, Cristo
Carregando a Cruz, Cristo pregado na Cruz).
Recentemente, a empresa In situ, conservação de bens culturais, lda realizou uma intervenção de
conservação e restauro neste conjunto azulejar, tendo sido necessária uma intervenção profunda devido
ao mau estado de conservação das argamassas de assentamento, sendo removidos e recolocados
integralmente os painéis.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de Nossa Senhora da Esperança de Abrunhosa do Ladário
Painel de azulejos de figura avulsa aplicado na galilé
2.º quartel do século XVIII, década de 1740?
Autor desconhecido, Coimbra
FA

2 | Capela de Nossa Senhora da Esperança de Abrunhosa do Ladário
Silhar de azulejos de figura avulsa aplicado na galilé, pormenor
2.º quartel do século XVIII, década de 1740?
Autor desconhecido, Coimbra
FA

658

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

3, 4 | Capela de Nossa Senhora da Esperança de Abrunhosa do Ladário

Silhar de azulejos de figura avulsa aplicado na galilé, dois pormenores
2.º quartel do século XVIII, década de 1740?
Autor desconhecido, Coimbra
FA

5 | Capela de Nossa Senhora da Esperança de Abrunhosa do Ladário, sacristia
Silhar de azulejos com painel de espaldar recortado representando a Entrada em Jerusalém
2.º quartel do século XVIII, década de 1740?
Autor desconhecido, Coimbra
FA
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6 | Capela de Nossa Senhora da Esperança de Abrunhosa do Ladário, sacristia
Painel representando a Entrada de Cristo em Jerusalém, pormenor
2.º quartel do século XVIII, década de 1740?
Autor desconhecido, Coimbra
FA

7 | Capela de Nossa Senhora da Esperança de Abrunhosa do Ladário, sacristia
Pormenor do embasamento de painel ornamental
2.º quartel do século XVIII, década de 1740?
Autor desconhecido, Coimbra
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP50
SÉ DE VISEU
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Sé de Viseu
Viseu
Viseu
Santa Maria
Viseu
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA__________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
■ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
■ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Sala do Cabido
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA __________

2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1720-1724
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
Mestre de tenda de olaria
□ SIM
■ NÃO
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José de Gois

ladrilhador

Manuel da Silva

pintor de azulejos

□ SIM
■ NÃO
□SIM
■ NÃO
■SIM
□NÃO

Salvador de Sousa Carvalho
pintor de azulejos
(painel da direita da Capela de
São Pedro, capela colateral do
lado da Epistola)
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□PADRONAGEM
□ REGISTO
■ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Pesca milagrosa,
Entrega das chaves a Pedro, São
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS

João Baptista com o Cordeiro e a
Cruz, Batismo de Cristo,
Circuncisão, Regresso da Fuga
para o Egipto,
Adoração dos Magos,
Hagiografia de São Teotónio,
Massacre dos Inocentes.
Profana: cenas venatórias, cenas
de costumes, duelos equestres,
duelos de espadas, Imperadores
da Antiguidade Clássica
2 (Capela de São João Baptista)
2 (Capela de São Pedro)
4 (antigo Batistério)
7 (Sala do Cabido)

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No interior da igreja da Sé, na capela colateral do lado do
Evangelho, dedicada a São João Baptista, subsiste o revestimento
azulejar datado de 1722 (ALVES, 1976: 464-465; MECO, 1989: 214),
de pintura a azul e branco, aplicado nas paredes laterais. Produzidos
em Coimbra, na olaria de Agostinho de Paiva com o risco e pintura
de Manuel da Silva, os azulejos compõe dois painéis com
representações associadas ao orago da capela que revestem os
muros laterais a toda a sua altura até à sanca.
À esquerda, o painel adequa-se às dimensões da superfície murária,
que inclui o vão de volta perfeita de acesso à sacristia, aspeto que
condiciona a dimensão da área figurativa com a representação de
São João Baptista menino junto ao Cordeiro Místico e à Cruz. Como
representação secundária, ao nível do embasamento do painel, é
representada uma paisagem com cena de jardim.
Na parede direita a composição da reserva principal do painel inclui
O Batismo de Cristo e, em cartela no embasamento, o Cordeiro
Místico.
A capela colateral do lado da Epístola, dedicada a São Pedro,
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apresenta as superfícies murárias laterais também revestidas a
azulejo, com exemplares para duas cronologias distintas, situadas na
primeira e segunda metade do século XVIII. A parede da esquerda
apresenta um revestimento formalmente idêntico ao observado na
Capela de São João Baptista, de pintura a azul e branco, devendo
também datar da mesma época, e representando a Pesca Milagrosa
na reserva figurativa principal e a cruz papal em cartela ao nível do
embasamento. A parede do lado direito apresenta um revestimento
azulejar de composição condicionada pela abertura de um vão em
arco de volta perfeita, de acesso a dependências anexas à igreja,
que inclui a representação da Entrega das Chaves a São Pedro, em
pintura a azul e branco, com emolduramento na mesma coloração,
assumindo linguagem rocaille na introdução de concheados
assimétricos, e notas de policromia nos elementos florais
representados.
No antigo batistério subsiste um revestimento azulejar em silhar
retilíneo que deverá datar também da década de 1720, podendo
associar-se à mesma encomenda documentada. Trata-se de painéis
retangulares, de pintura a azul com notas a manganês, delimitados
por barra de motivos vegetalistas, que descansam sobre rodapé de 4
½ unidades de altura de padrão P-9 (SIMÕES, 1997: I, 28) com
desenho geométrico, tendo como base a forma de um losango, de
pintura a azul e manganês, formando grelha de forte dinamismo
diagonal. As cenas representadas assumem por um lado o caracter
profano – cena de caça em paisagem exótica com indígenas e
macaco em palmeira comendo cocos (junto a esta, repousa no chão
a aljava dos caçadores), cena de caça ao javali com caçadores a
cavalo e cães atacando a preza – e, por outro, o caracter religioso
com evidente associação à função original do espaço com as cenas
do Batismo de Cristo e a Circuncisão.
A Sala do Cabido, localizada na ala Nascente do piso superior do
claustro, apresenta um silhar de azulejos de pintura a azul (com
notas a manganês em alguns painéis), com evidentes afinidades
formais com o conjunto azulejar aplicado no antigo batistério,
devendo portanto ser também da mesma época e autoria do pintor
Manuel da Silva. O silhar é retilíneo e apresenta 20 unidades de alto,
integrando um total de sete painéis maioritariamente de temática
profana. Começando no painel à esquerda da entrada (no sentido
dos ponteiros do relógio), encontramos:
. cena venatória - caça ao javali com caçador de lança a cavalo;
. painel com representações equestres de Alexandre Magno, Caio
Calígula e Tito Vespasiano (na Queda de Jerusalém);
. representações de aparato (figuras de traje nobiliárquico);
. painel com cenas de lutas entre homens (luta de dois homens a
cavalo com lanças, luta de espadas/ Combate de Nus);
. Massacre dos Inocentes com inclusão de cena galante junto a fonte.
Nas galerias do claustro superior, nas alas Sul e Poente,
encontramos in situ um silhar azulejos de pintura a azul e branco, de
composições seriadas com cestos ladeados por leões e vasos
floridos ladeados por aves (corujas) – composição em tudo
semelhante à congénere aplicada no claustro principal do Colégio de
Santo Agostinho em Coimbra.
Ainda no mesmo piso e piso inferior está um conjunto de painéis
deslocalizados do seu local original (possivelmente a nave da igreja),
recolhidos após as obras de restauro executadas pela antiga
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DGEMN na primeira metade do século XX, que incidem em cenas
hagiográficas de São Teotónio (patrono da diocese e cidade de
Viseu) e em iconografia cristológica. Assim, no piso térreo do claustro
encontram-se as seguintes cenas:
. Vida de São Teotónio: São Teotónio solicita a D. Afonso Henriques
e seus barões a libertação dos cristãos moçárabes feitos cativos em
Sevilha; São Teotónio lança os hábitos aos novos cónegos regrantes
de Santa Cruz de Coimbra na presença de D. Afonso Henriques (ala
Poente)
. Iconografia Cristológica: Adoração dos Magos, Regresso da
Sagrada Família (Ala Sul)
. Painel com anjo segurando rosa (Ala Sul)
No piso superior:
. Cena da vida de São Teotónio: Intercessão de São Teotónio na
tempestade marítima aquando da viagem para Jerusalém (ala
Nascente)
. Painel com anjo segurando palma (ala Norte).
DESCRIÇÃO DOS Painéis da capela colateral do lado do Evangelho e painel do
ENQUADRAMENTOS/ lado esquerdo da capela colateral do lado da Epístola:
GUARNIÇÃO Emolduramentos de significativa carga ornamental de composição
adaptada ao formato do painel. Como base apresenta um primeiro
registo que funciona como supedâneo da composição figurativa
principal: a base é moldura retilínea apresentando dois mascarões de
gosto grotesche a cada lado, lateralmente inclui mísulas com
mascarões representados de perfil e superiormente uma cornija
retilínea que vai marcar a linha de suporte á composição figurativa
principal desenhada acima; na reserva deste primeiro registo
desenha-se uma cartela que recebe a representação secundária do
painel (símbolo) a qual tem moldura de exuberante ornamentação
que inclui enrolamentos de acantos e outros motivos vegetalistas,
volutas, conchas e lateralmente dois anjos tocando trombetas, um
marcarão na base, entre grinaldas de flores, e um querubim como
remate superior; o fundo é preenchido por trechos paisagísticos.
Como emolduramento das reservas figurativas principais desenha-se
uma sequência de ornatos decorativos, em disposição simétrica, que
incluem enrolamentos de acantos, volutas, grinaldas de flores e
frutos, e, lateralmente, estípites de perfil ondulante com atlantes que
suportam elementos arquitetónicos desenhados a três quartos com
cariátides, e consolas decoradas com folhagem de acanto sobre as
quais se sentam meninos que seguram pontas de grinaldas de flores
que pendem a partir do entablamento. Superiormente desenha-se
cornija de perfil retilíneo, decorada com moldura de folhas de acanto,
com a colocação central de querubim em concha, em redor do qual
se dispõem simetricamente ornatos em curva e contracurva de
terminações em volutas com folhame de acanto, a partir dos quais
pendem grinaldas de flores e frutos.
Painel do lado direito da capela colateral do lado da epístola:
Emolduramento de composição adaptada ao formato do painel com
estrutura arquitetónica fingida composta por embasamento, pilastras
laterais e entablamento. O embasamento, interrompido pela abertura
do vão de acesso a dependências da igreja, apresenta recuo
acentuado da sua área central e plintos laterais de efeito saliente
pela sua representação perspética; na porção mais larga, à direita,
surge cortada uma cartela de moldura de ornatos concheados
rocaille e reserva de pintura de efeitos marmoreados fingidos, entre
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esta e o plinto surge representado um anjo sentado segurando os
três cravos (?) da Paixão de Cristo surgindo como fundo parte de
uma almofada de fina trama horizontal. Acima do embasamento
desenvolve-se a composição principal que inclui como
emolduramento pilastras de fuste tripartido, de efeito saliente,
colocadas lateralmente, e decoradas com concheados assimétricos
de gosto rocaille, desenvolvidos a partir de segmentos em curva e
contracurva, os quais vão ocupar também a moldura que acompanha
a forma do vão de volta perfeita, surgindo no seu remate discretos
ornatos vegetalistas e florais de pintura polícroma a verde, manganês
e amarelo. O entablamento apresenta moldura retilínea de perfil
clássico, com pequena cartela central de reserva lisa, e moldura de
concheados rocaille, enquadrada por mísulas que simulam projeção
a partir da linha de cornija, sendo ladeadas por querubins
representados a três quartos e direcionados para as zonas laterais
da composição.
Painéis do Batistério: barra de enrolamentos de acantos
combinados com carrancas de gosto grotesche, associadas a
conchas, colocados nos cantos.
Painéis da Sala do Cabido: barra de quatro azulejos com decoração
de elementos vegetalistas (acantos e flores), segmentos em curva e
contracurva de terminações em voluta, numa colocação e
desenvolvimento a partir do eixo axial da composição marcado na
base por um querubim; lateralmente são desenhados atlantes que
seguram flores que caem em cascata; acima, nos cantos superiores
desenham-se mascarões colocados em diagonal junto a volutas e
ornatos vegetalistas com flores e frutos, os quais voltam a preencher
a restante área da moldura surgindo em grinaldas que pendem a
partir de meninos que ladeiam cartelas rematadas superiormente por
carrancas de gosto grotesche.
Albarradas claustro superior: barra de motivos vegetalistas de
pintura a azul B-48, identificada por Santos Simões (SIMÕES, 1997:
I, 181).
Painéis deslocalizados da nave da igreja: os emolduramentos
apresentam inferiormente uma barra de três azulejos com decoração
vegetalista com flores e frutos intercalada com meninos, e cartelas
rematadas por concha; lateralmente colocam-se estípites de
representação perspética, a três quartos, com cariátides de braços
cruzados, segurando uma maçã com uma das mãos, suportando
acima um capitel jónico e entablamento retilíneo com o friso
pontuado por carrancas a partir das quais pendem grinaldas de
flores, intercaladas com cartela de reserva lisa e de moldura de
elementos vegetalistas.
Sala
do Cabido/ Painel dos Imperadores da Antiguidade
LEGENDA/
«ALEXANDREMAGNO»
INSCRIÇÃO
«CAIO CAÍVOLA»
«TITO – VISPIZIANO»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Albarradas claustro superior
EACMC9 (claustro principal)
Guarnição, B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
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EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARPV5
EARPV8
ED8
ED11 (MANZ in.517)
ED16
Painéis do Batistério, painéis da capela colateral lado Evangelho, painel do lado esquerdo da
capela colateral do lado da epístola
ED11 (painel com amazona)
Padrão P-9
EACMC15
Capela de São Pedro, painel Entrega das chaves a Pedro
EARP17 (nave, emolduramentos)
EARP35 (molduramentos)
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4. DADOS COMPLEMENTARES
O período de sede vacante ocorrido entre 1720 e 1741 foi preenchido com importantes campanhas de
obras que alteraram a antiga estrutura medieval e atualizaram o discurso estético ao gosto corrente da
época: abertura de vãos de iluminação, alteamento dos arcos das capelas colaterais, novo retábulo-mor,
novos retábulos colaterais, edificação do claustro alto (projeto de António Ribeiro, mestre de pedraria
barcelense a trabalhar ao mesmo tempo na igreja da Ordem Terceira do Carmo da cidade).
Em 1720, o Cabido viseense decide em reunião capitular executar um conjunto de obras sob a
supervisão do arquiteto de Coimbra Gaspar Ferreira. As obras executadas visaram também os
acabamentos decorativos de vários espaços da Sé, nomeadamente revestimentos artísticos em azulejo
para os quais subsistiu um relevante conjunto documental constituído por notas de pagamento integradas
nos registos de despesa da Mitra da Sé de Viseu.
.11 de Março 1720 - Deliberação da reunião do cabido para determinar as obras a efetuar na Sé sob a
orientação do arquiteto Gaspar Ferreira:
«[…] e que se mande vir asulejo de Coimbra, do melhor de história, para se cubrirem as paredes thé à
altura que paresser ao arquiteto, e a demais thé às abobadas se faça de estuque.[…]».
Arquivo do Cabido da Sé de Viseu - Livro para nelle se assentarem os assentos e determinaçoins do
Reverendo Cabbido para que fosse mais verdadeiro, 1708-1778, fls 53-55v (ALVES, 1980: 361-363).
Santos Simões revelou um importante conjunto de recibos assinados por Agostinho de Paiva e José de
Gois pertencentes ao Arquivo do Cabido da Sé de Viseu integrados no Arquivo do Museu Grão Vasco:
. 20 de Março de 1720
«Recebo sinco moedas de oiro da mão do Senhor Doutor Manoel de Matos por conta do azolejo que faso
pera a See de Vizeo a preso cada milheiro de quatorze mil reis.
[assinado] Agostinho de Paiva»
. 23 de Junho de 1720
«Recebi da mão do Senhor Doutor Manoel de Matos e como as recebi fiz este em que me assinei oje 23
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de Junho de 1720 decalro [sic] que são três moedas de ouro por conta do acento do azuleijo da Se de
Vizeo.
[assinado] Joseph de Goes»
. 10 de Fevereiro de 1722
«Digo eu Agostinho de Paiva mestre oleiro que eu resevi [sic] da mão de Manoel da Silva pintor da
mesma cidade de Coimbra que eu resevi seis moedas de coatro mil e outocentos reis a conta do azulejo
que se há de fazer para a Se da Cidade de Viseu e pera sim for na verdade e não saber ler nem escrever
roguey a Domingos Baptista pintor asistente nesta cidade de Coimbra que esse por mim fizese como fez
sendo seus signos que costuma fazer hoje dez de Fevereiro de 1722.
[de cruz] Agostinho de Paiva»
. 25 de Abril de 1722
«Recebi da mão do Senhor Manoel da Silva seis moedas de ouro e quatro mil e outocentos reis a conta
do azulejo que ei de asentar na Se da cidade de Vizeo e de como as recebi pasei este por mim feito e
asinado oje 25 de Abril de 1722.
[assinado] Joseph de Goes»
. 23 de Maio de 1722
«Digo eu Agostinho de Payva mestre oleiro desta cidade de Coimbra que he verdade que recebi da mam
de Manuel da Silva pintor desta cidade de Coimbra 6 moedas de oiro de quatro mil e oitocentos cada
huma e por não saber ler nem escrever roguei a Manoel da Silva que esta por mim fizesse hoje 23 de
mayo de 722 anos.
[assinado] Manoel da Silva
[de cruz] Agostinho de Paiva.»
José Meco aponta que os recibos datados de Fevereiro de 1722 dizem respeito aos azulejos da Capela
de São Pedro e Capela de São João Baptista (MECO, 1989: 214).
O claustro foi completado no século XVIII pela galeria do andar superior (ALVES, 2000, 10) onde se
localizaram as salas do cartório e casa capitular, ou grande sala da casa do Cabido (Casa de São
Teotónio), reconstruídas em 1721 (ALVES, 2000, 10).
O edifício contíguo à Sé – Paço dos Três Escalões, antigo Seminário e Paço Episcopal – é o atual Museu
de Grão Vasco (criado em 1916).
Restauros no edifício aconteceram desde o século XIX.
Até à década de 1930, os registos de tais alterações são escassos e mal documentados: removeram-se
os rebocos interiores da nave da igreja e foram transferidos os azulejos que cobriam as suas paredes
para o claustro, ocorreram também demolições de elementos posteriores ao estilo pretendido
(FERNANDES et alli, 2000:104).
Em 1921, concluíam-se os trabalhos de remoção dos azulejos existentes no interior da Sé para as
quadras Sul e Poente do claustro inferior (FERNANDES et alli, 2000:108).
Em 1942, ocorre a instalação do Museu de Arte Sacra da Sé nos espaços do cabido.
Em 1963, os azulejos do claustro inferior são consolidados (FERNANDES et alli, 2000:109).
Nas décadas seguintes, as intervenções prosseguem sob as linhas orientadoras da DGEMN.
Na década de 90, o Museu de Arte Sacra – casa do cabido – sofre remodelações e, para esse período,
acontecem também intervenções de restauro no claustro as quais afetam também os azulejos: em 1996
ocorre uma intervenção de restauro nos azulejos do claustro inferior (FERNANDES et alli, 2000:109); em
1997 ocorrem as obras de renovação do espaço expositivo do Museu de Arte Sacra da Sé: a substituição
do reboco revelou a preexistência de vários vãos sobre o silhar de azulejos aplicado na sala do cabido,
verificando-se uma pedra bem aparelhada entre esta sala e a que se lhe segue, sugerindo ter sido uma
parede exterior – aspeto que auxilia à compreensão da estranha interrupção do silhar de azulejos (da
autoria de Manuel da Silva, para 1720) na parede Sul da sala pela abertura de um vão baixo em arco
ogival (FERNANDES et alli, 2000:115).
Iconografia
O texto latino da Vita Beatissimi domni Theotoni, produto do scriptorium do mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra, constitui a fonte literária das representações hagiográficas de São Teotónio. (Conhecemos o
exemplar da Biblioteca Nacional de Lisboa da edição impressa de 1764: Vida do admiravel Padre S.
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Theotonio, Conego Regular, e primeiro Prior do Real Mosteiro de S. Cruz de Coimbra […] escrita em latim
por seu discipulo anonymo[…] traduzida, e ampliada cõ aditamentos do P. D. Joaquim da Encarn. Con.
Reg.[…] e publicada por Francisco Carvalho da Sylva).
Vita Beatissimi Domni Theotonii Prioris Monasterii Sanctae Crucis (Primeira parte: Cap.X-XI; Segunda
parte: Cap.IX).
Apurámos como fonte gráfica para a representação de Alexandre Magno no painel dos imperadores
notáveis da antiguidade, na Sala do Cabido, a gravura n.º 3 da série Quatro Ilustres Dirigentes da
Antiguidade, série gravada e publicada por Adriaen Collaert, sobre desenho de Martin de Vos, datada de
ca.1575-1618 (Alexander magnus. M. de Vos invent. / Adrian. Collaert sculp. et excud. «Tu quoque...
jubebo jugum.»).
De igual modo, uma gravura da autoria de Raffaello Schiaminossi integrada no tratado de esgrima Gran
simulacro dell’arte e dell’uso della sherma de Ridolfo Capo Ferro (1.ª edição, Siena, 1610) – gravura n.º18
– constituiu a fonte gráfica principal para a representação da cena do combate de espadas que integra o
conjunto.

ILUSTRAÇÕES

1 | Sé de Viseu, capela colateral do lado do Evangelho/ Capela de São João Baptista
Revestimento azulejar na parede do lado direito: Batismo de Cristo e Agnus Dei
1722, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA
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2 | Sé de Viseu, capela colateral do lado do Evangelho/ Capela de São João Baptista
Revestimento azulejar na parede do lado esquerdo: São João Baptista menino e o cordeiro
1722, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA
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3 | Sé de Viseu, capela colateral do lado da Epístola/ Capela de São Pedro
Revestimento azulejar na parede do lado esquerdo: A Pesca milagrosa
1722, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA

4 | Sé de Viseu, capela colateral do lado da
Epístola/ Capela de São Pedro
Revestimento azulejar na parede do lado
direito: Entrega das chaves a Pedro
3.ºquartel do século XVIII,
Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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5 | Sé de Viseu, capela colateral do lado da Epístola/ Capela de São Pedro
Revestimento azulejar na parede do lado direito: pormenor do embasamento do painel
3.ºquartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

6 | Sé de Viseu, Batistério
Revestimento azulejar com cena de caça
1720-1724, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA
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7 | Sé de Viseu, Batistério
Revestimento azulejar com O Batismo de Cristo
1720-1724, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA

8 | Sé de Viseu, Batistério
Revestimento azulejar com a Circuncisão
1720-1724, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA
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9 | Sé de Viseu, Sala do Cabido
Painel com luta de espada e cavaleiro em traje galante
ca.1720-1721, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA

10 | Sé de Viseu, Sala do Cabido
Painel com cena do Massacre dos Inocentes complementada com cena galante
ca.1720-1721, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA
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11 | Sé de Viseu, Sala do Cabido
Painel com luta de espada e cavaleiro em traje galante
ca.1720-1721, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA

12 | Sé de Viseu, Sala do Cabido
Painel dos Imperadores: representação equestre de Caio Calígula
ca.1720-1721, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA
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13| Sé de Viseu, Sala do Cabido
Painel com figura de traje nobiliárquico
ca. 1720-1721, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA
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14 | Sé de Viseu, piso superior do claustro, Ala Poente
Painel de composição seriada de cestos e jarras floridas
ca.1720, Agostinho de Paiva atrib.
FA

15 | Sé de Viseu, piso térreo do claustro, Ala Sul
Painel proveniente do interior da igreja: Sagrada Família ou o Regresso do Desterro
1720-1724, Manuel da Silva na olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA

676

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

16 | Sé de Viseu, piso térreo do claustro, Ala Poente
Painel proveniente do interior da igreja: São Teotónio impondo o hábito aos Cónegos
Regrantes de Santo Agostinho de Santa Cruz de Coimbra, pormenor
1720-1724, olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA

17 | Sé de Viseu, piso térreo do claustro, Ala Poente
Painel proveniente do interior da igreja: São Teotónio impondo o hábito aos Cónegos
Regrantes de Santo Agostinho de Santa Cruz de Coimbra, pormenor
1720-1724, olaria de Agostinho de Paiva (Coimbra)
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP51
IGREJA DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DE VISEU
1. EDIFÍCIO
Igreja
da
Ordem
Terceira de São Francisco
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Viseu
CONCELHO Viseu
FREGUESIA Santa Maria
LOCALIDADE Viseu
PROPRIEDADE Igreja Católica
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA _________
□ PRIVADA
□ OUTRA _________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA _________
□ IGREJA | CORO
■IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ___________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII| PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
679

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Iconografia
Franciscana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
8 (nave e subcoro)
NUMERO
TOTAL DE 4 (capela-mor)
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 129x129mm
ESTADO DE □ MAU
□RAZOÁVEL
■ BOM □ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O interior da igreja apresenta um conjunto azulejar aplicado na

nave e capela-mor com um ciclo narrativo dedicado a São
Francisco de Assis. O conjunto apresenta-se sob a forma de
silhar, revestindo a parede fundeira e paredes laterais da nave, e
também as paredes laterais da capela-mor, ocupando cerca de
meia altura das superfícies murárias.
Os painéis apresentam espaldar recortado, emolduramento
polícromo e reservas figurativas de pintura a azul sobre fundo
branco.
Na nave, do lado do Evangelho surgem as seguintes
representações:
. São Francisco impondo o hábito aos irmãos terceiros;
. São Francisco acolhendo Santa Clara;
. A Tentação de São Francisco ou Milagre das silvas
transformadas em rosas;
. São Francisco salva a Igreja/ Sonho do Papa Inocêncio III.
Do lado da Epístola:
. Renúncia de São Francisco aos bens terrenos perante o Bispo;
. São Francisco em oração;
. São Francisco autoriza Santo António no Ensino da Teologia;
. Pregação de São Francisco aos Irmãos.
Na capela-mor, o ciclo prossegue com:
. Morte de São Francisco e Apoteose/Glorificação de São
Francisco, do lado do Evangelho; e
. São Francisco confortado pelo Anjo Músico e Estigmatização de
São Francisco.
DESCRIÇÃO DOS Nave: O emolduramento dos painéis desenha-se sobre um fundo
ENQUADRAMENTOS/ de efeitos marmoreados a azul e apresenta uma estrutura
GUARNIÇÃO arquitetónica fingida de movimento ondulante e com profusa
ornamentação de gosto rocaille. Inclui um embasamento que
simula efeitos de saliências e reentrâncias, com almofadas
preenchidas a marmoreados fingidos de pintura a manganês,
incluindo ao centro um volume saliente que recebe cartela com
moldura de concheados rocaille, ornatos que se repetem
superiormente
assumindo
terminações
chamejantes,
apresentando a reserva central preenchida a amarelo e
manganês em efeitos marmoreados fingidos. Lateralmente às
reservas figurativas desenham-se pilastras de efeito
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tridimensional pelo seu tratamento perspético com um escorço
projetado na direção central da reserva figurativa; os fustes são
bipartidos e exploram os efeitos de côncavo e convexo no seu
perfil ondulante, apresentando almofadas de pintura a manganês
de efeitos marmoreados e ornatos concheados rocaille
assimétricos. Superiormente, simulando um frontão mistilíneo
projetam-se formas concheadas rocaille, de significativo
movimento e volumetria, desenvolvendo-se a partir de molduras
de efeitos contracurvados, e acusando em algumas áreas um
desenho semelhante a cartilagens e projeções chamejantes, com
terminações em volutas; ao centro coloca-se uma cartela de
reserva de marmoreado a amarelo e manganês, semelhante á
observada no embasamento. Compondo os limites do remate do
painel adicionam-se motivos florais e vegetalistas que pela nota
de cor incluída (folhas a verde e flores a amarelo e manganês)
conferem ao conjunto um aspeto requintado e elegante.
Capela-mor: emolduramento formalmente semelhante ao
observado na nave, mas que altera os efeitos policromáticos; os
emolduramentos são desenhados sobre um fundo marmoreado a
manganês; as almofadas do embasamento e fuste das pilastras
laterais, bem como as reservas das cartelas no embasamento e
espaldar assumem pintura de efeitos marmoreados a amarelo
com notas a manganês.
LEGENDA/ São Francisco autoriza Santo António no Ensino da Teologia:
INSCRIÇÃO «Plaçet/ sued(?)/um. – cum/pieta/12.»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC31 (Estigmatização de São Francisco)
ED16 (Estigmatização de São Francisco)
EARP28 (emolduramentos nave)
EARP38 (emolduramentos nave)

3. BIBLIOGRAFIA
ALVES, 1988.
SIMÕES, 2010: 180-181.
COSTA, 2011: 44, 48.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O templo foi benzido em 1763 por D. Júlio Francisco Oliveira, bispo de Viseu. Entre 1764 e 1770
decorreram as obras de execução dos retábulos, púlpitos e molduras pelo entalhador José da Fonseca
Ribeiro, de Pinhanços, Seia (ALVES, 1988). Os azulejos deverão datar de data próxima à da conclusão
da obra de talha.
Iconografia
Serviu de fonte gráfica para a representação do painel com a cena de São Francisco autorizando Santo
António no Ensino da Teologia a gravura com o mesmo tema da série Vita Sancti Antoni Paduani da
autoria de Martin Engelbrecht, sobre desenhos de Thomas Scheffler, datada para ca. 1740 (COSTA,
2011: 44, 48).
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ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu, interior
Perspetiva da nave a partir da capela-mor
FA

2 | Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu, interior
Perspetiva geral da capela-mor
FA
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3 | Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu, nave
Painel de azulejos aplicado na parede do lado da Epístola:
Pregação de São Francisco aos Irmãos e
São Francisco autoriza São António no Ensino da Teologia
3.º/Último quartel do século XVIII, ca. 1770-1780, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

4 | Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu, nave
Painel de azulejos aplicado na parede do lado do Evangelho:
Tentação de São Francisco/ Milagre das silvas transformadas em rosas
3.º/Último quartel do século XVIII, ca. 1770-1780, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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5 | Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu, capela-mor
Painel de azulejos aplicado na parede do lado do Evangelho:
Estigmatização de São Francisco
3.º/Último quartel do século XVIII, ca. 1770-1780, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP52
CAPELA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Nossa Senhora dos Remédios
Viseu
Viseu
Santa Maria
Viseu
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
■PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA_________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ________
2.2 DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA ___________
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: eremitas, iconografia
mariana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
8
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 128x128mm
ESTADO DE □ MAU
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO
CONSERVAÇÃO
BOM
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar de pintura a azul sobre fundo branco, em

silhar retilíneo contínuo, de 16 unidades de altura, aplicado até meia
altura das paredes, respeitando o ritmo das aberturas dos vãos de
portas e altares. O conjunto representa santos eremitas nas
reservas figurativas principais e emblemática mariana em cartelas
colocadas ao nível do embasamento e entablamento.
Na superfície murária do lado do Evangelho, observa-se:
1. Oliveira? – Ermita em oração – Palmeira;
2. São João Baptista Menino? – Sol ?;
3. Torre – Eremita em oração segurando cruz – Poço;
4. Palmeira – São Paulo eremita em oração perante cruz – Lírio.
Do lado da Epístola:
5. Fonte (Fons Vitae) – Eremita colhendo água – Porta do Céu
(Porta Coeli);
6. Sagrada Família na Fuga para o Egipto (Queda dos Ídolos) –
Lua;
7. Cipreste – Eremita em oração perante crucifixo – Rosa;
8. Oliveira? – Santa Maria Egipcíaca – Espelho.
O desenho e pintura revelam alguns problemas de escala e
profundidade, bem como um deficiente tratamento do modelado.
Nota-se o frequente recurso à linha de contorno, e torna-se
contrastante o desenho delicado aplicado nalguns pormenores das
reservas figurativas, muito atento aos detalhes, e o tratamento por
vezes grosseiro de alguns pormenores dos fundos das composições
e enquadramentos, aspetos que poderemos interpretar como sinais
da intervenção de duas mãos distintas.
DESCRIÇÃO DOS Os emolduramentos apresentam uma estrutura arquitetónica
ENQUADRAMENTOS/ fingida composta por embasamento, pilastras laterais e
GUARNIÇÃO entablamento retilíneo, recebendo decoração de ornatos
concheados, motivos de acantos, palmas e também carrancas
colocadas alinhadas com os eixos axiais das composições. O
embasamento simula acentuado recuo da zona central, de modo a
acolher uma cartela rematada superiormente por uma carranca, e
lateralmente inclui duas consolas de efeito saliente decoradas com
folhas de acanto. Descansando no embasamento, e lateralmente à
reserva figurativa, colocam-se plintos e, sobre eles, duas pilastras
de fuste decorado com formas mistilíneas de efeitos côncavos e
convexos sobre as quais se aplicam folhas de acanto e concheados
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rocaille. Superiormente, o entablamento é retilíneo de perfil clássico
acompanhando o efeito saliente das pilastras laterais e inclui ao
centro uma pequena cartela que recebe na sua reserva o segundo
emblema mariano.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC15
EACMC10 (refeitório)
EACMC27 (coro alto)
EARP35 (registo superior)
EARP53
EARPV7
ED7 (MNMC inv. 1720) - 1772, Manuel da Costa Brioso atrib.
R5
3. BIBLIOGRAFIA
ALVES, 1993b.
SIMÕES, 2010: 179-180.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Em 9 de Dezembro de 1738, foi lançada e arrematada a obra de construção da capela a Manuel Ribeiro
e Manuel Lourenço, mestres pedreiros. Em 1743, a capela achava-se com a decência necessária em
arquitetura, pintura e asseio, sendo considerada pronta para acolher a imagem de Nossa Senhora dos
Remédios. Anos depois, em 1747, os moradores vizinhos à capela veem aceite o seu pedido de ereção
de uma confraria dedicada à padroeira da capela com sede na mesma (ALVES, 1993b).
Na moldura da verga da porta principal de entrada foi colocada a seguinte epígrafe:
«ESTA CAPELLA HE DO/ POVO QUE SE FEZ/ A CUSTA DAS ESMOLAS DOS/ DEVOTOS ANNO DE
1742».
Iconografia
Uma gravura da série Solitudo sive Vitae Patrum Eremicularum de Johan e Raphael Sadeler sobre
desenhos de Martin de Vos, datada de ca.1585-86 serviu de fonte gráfica à representação do segundo
painel de temática eremítica (Vd. ALMEIDA, 2005) do lado da Epístola

687

ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de Nossa Senhora dos Remédios, interior
Perspetiva sobre a capela-mor
FA

2 | Capela de Nossa Senhora dos Remédios, interior
Perspetiva sobre o silhar de azulejos do lado do Evangelho junto à cabeceira
3.º quartel dos século XVIII, autor desconhecido
FA
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3 | Capela de Nossa Senhora dos Remédios, interior
Perspetiva sobre o silhar de azulejos do lado da Epístola junto à entrada
3.º quartel dos século XVIII, autor desconhecido
FA

4 | Capela de Nossa Senhora dos Remédios, interior
Pormenor de painel de azulejos do lado da Epístola com eremita em oração junto a crucifixo
3.º quartel dos século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP53
IGREJA DA ORDEM TERCEIRA DO CARMO DE VISEU
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja da Ordem Terceira do Carmo
Viseu
Viseu
Santa Maria
Viseu
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA _________
□PRIVADA
□OUTRA________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA_________
□ IGREJA | CORO
□IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
■ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
691

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/ REPETIÇÃO

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Religiosa: iconografia eremítica
10
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR
130x130mm
ESTADO DE CONSERVAÇÃO □ MAU
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A sacristia da igreja da Ordem Terceira do Carmo de Viseu

apresenta um revestimento azulejar aplicado em todo o seu
perímetro, sob a forma de silhar, respeitando a abertura de vãos
de portas, janelas e armários embutidos, e ainda lavabo e arcaz,
estendendo-se para os corredores de passagem que conduzem à
capela-mor. Nos painéis em que o silhar atinge a altura máxima
de 26 unidades, surge rodapé de 3 unidades de altura de pintura
polícroma (a azul, manganês e verde) de efeitos marmoreados
compondo almofadas com florão central. As reservas figurativas
assumem coloração monocroma a azul sobre branco azulado, tal
como os emolduramentos.
A temática representada inclui várias cenas com eremitas (em
oração – com livro, com crânio, com crucifixo) e também três
cenas associadas a figuras cimeiras da Ordem: a Aparição da
Virgem do Carmo a São Simão Stock, Elias alimentado pelo Anjo,
Elias na gruta.
O desenho revela alguns problemas de escala e profundidade,
notando-se o frequente recurso à linha de contorno. Torna-se
contrastante o desenho delicado aplicado nalguns pormenores
das reservas figurativas, muito atento aos detalhes, e o tratamento
por vezes grosseiro de alguns pormenores dos fundos das
composições e enquadramentos, aspetos que poderemos
interpretar como sinais da intervenção de duas mãos distintas. A
pintura acusa um deficiente tratamento das zonas de modelado e,
ao mesmo tempo, algumas soluções interessantes no tratamento
das áreas de vegetação com pinceladas dinâmicas, de efeitos
volumétricos bem conseguidos.
DESCRIÇÃO DOS (Painéis de maior dimensão nas paredes laterais em relação ao
ENQUADRAMENTOS/ arcaz) Os emolduramentos apresentam uma estrutura
GUARNIÇÃO arquitetónica fingida composta por embasamento, pilastras
laterais e espaldar recortado, recebendo profusa decoração de
ornatos concheados e motivos vegetalistas. O embasamento é de
perfil retilíneo e simula acentuado recuo face aos plintos de efeito
saliente desenhados nos seus extremos laterais; apresenta
almofadas preenchidas com trama diagonal e decoradas com
ornatos vegetalistas, acolhendo ao centro, sobre a sua linha
superior, uma cartela de moldura de ornatos concheados.
Lateralmente à reserva figurativa colocam-se umas pilastras de
fuste de movimento ondulante pela decoração com formas de
efeitos côncavos e convexos, decoradas com ornatos fitomórficos
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e concheados rocaille, terminando ao nível dos capitéis com uma
mísula de efeito saliente. Superiormente, desenha-se, entre as
pilastras laterais, o espaldar recortado que inclui segmento de
frontão ao centro, rematado por ornato vegetalista que lembra
folha de acanto, sendo delineado por segmentos em «c» e «s», de
terminações em voluta, a partir dos quais de desenvolvem
concheados de efeito chamejante. Como complemento,
lateralmente incluem-se pequenas urnas no alinhamento das
pilastras laterais.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC15
EACMC10 (refeitório)
EACMC27 (coro alto)
EARP35 (registo superior)
EARP52
EARPV7
ED7 (MNMC inv. 1720)-1772, Manuel da Costa Brioso atrib.
R5
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 180.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O teto da sacristia é de caixotões com representações de símbolos marianos: torre, açucena, cipreste,
espelho, estrela, sol, lua, âncora, palma, lírio, palmeira.

ILUSTRAÇÕES

1 | Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Viseu, sacristia
Perspetiva geral
FA
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2 | Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Viseu, sacristia
Perspetiva sobre o pano murário dos armários embutidos e
corredores de acesso à capela-mor
FA

3 | Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Viseu, sacristia
Pormenor do silhar de azulejos e sua perfeita integração em relação ao lavabo
3.ºquartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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4 | Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Viseu, sacristia
Painel do silhar de azulejos aplicado como espaldar do arcaz: Eremita em oração
3.ºquartel do século XVIII, autor desconhecido
FA

5 | Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Viseu, sacristia
Pormenor do painel de azulejos aplicado na parede lateral à esquerda do arcaz:
Eremita em oração.
3.ºquartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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6 | Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Viseu, sacristia
Painel de azulejos aplicado no corredor de acesso à capela-mor
3.ºquartel do século XVIII, autor desconhecido
FA
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EARPV

EXEMPLARES NA
ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
697
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV1
CAPELA DO SENHOR DOS AFLITOS DA QUINTA DA LAMAROSA
1.
EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela do Senhor dos Aflitos da Quinta da Lamarosa
Coimbra
Coimbra
Lamarosa
Lamarosa
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
■PRIVADA
□OUTRA___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Interior
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA ___________

2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
Dionísio de Sousa Carvalho?
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Paixão de Cristo
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
4
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 128x128mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O revestimento azulejar de fabrico coimbrão existente neste edifício

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

está colocado em quatro nichos abertos em quatro dos seis panos
murários que definem o espaço centralizado sextavado da capela, os
quais se colocam lateralmente em relação ao altar principal.
Os painéis adquirem a forma definida pelo nicho, com um
emolduramento pintado a manganês, predominando o tom vinoso
escuro, colocado sobre um fundo preenchido a verde de efeitos
marmoreados. A reserva dos painéis é pintada a azul sobre fundo
branco estanífero onde se representam cenas narrativas alusivas à
Paixão de Cristo:
Do lado da Epístola:
.Oração no Horto,
. Flagelação,
Do lado do Evangelho:
. Cristo no caminho do Calvário
. Cristo crucificado
As cenas figurativas são emolduradas por uma sequência de
concheados rocaille que partem de um embasamento de perfil
retilíneo que simula uma retração na zona central, para receber um
ornato concheado de desenvolvimento simétrico, acompanhando
toda a linha desenhada pelo arco e respetiva curvatura de volta
perfeita.
Nos painéis mais próximos à porta de entrada os emolduramentos
descansam sobre um supedâneo arquitetónico fingido de pintura a
manganês e verde com almofadas preenchidas a pintura de
marmoreado verde enquadradas por botões. Abaixo corre um rodapé
de pintura marmoreada a manganês.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EARP21 (Queda de Jesus com a Cruz)
EARP28 (Oração no Horto, Flagelação, Queda de Jesus com a Cruz)
EARPV9/ EAC18 (Queda de Jesus com a cruz)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 57.
SIMÕES, 2010: 217-218.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Quinta da Lamarosa situa-se junto à Igreja Matriz da Lamarosa, e é cercada por alto muro que contorna
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todo o perímetro da propriedade. Num dos extremos, no final de uma alameda, está entre dois cruzeiros
de pedra a Capela do Senhor dos Aflitos, de planta centrada, sextavada, a qual terá tido fundação no
terceiro quartel do século XVIII (CORREIA & GONÇALVES, 1953: 57) e reforma nos finais do século
XVIII. A cobertura deste edifício é abobadada, sendo no exterior totalmente revestida a azulejo do século
XVII de pintura a azul, amarelo e branco.
As composições em azulejo integram-se no programa decorativo unitário aplicado ao interior deste
espaço, o qual enfatiza a invocação do orago; relacionam-se com os ornamentos e emblemas da Paixão
de Cristo patentes na pintura no teto (também de finais do século XVIII), sendo o corolário do conjunto a
imagem de Cristo Ressuscitado, em pedra de Ançã, colocada no nicho do altar principal, e a pequena
representação pictórica em moldura oval colocada no interior do frontão que remata a estrutura retabular,
com a representação de Cristo crucificado, que reúne grande devoção por parte das gentes locais que
anualmente lhe prestam culto pagando promessas, e deixando ex-votos. Subsiste ainda hoje uma
tradição com origem ancestral, ao nível local, da realização de Novenas.

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Capela do Senhor dos Aflitos da Quinta da Lamarosa
Fachada e interior
FA
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3, 4 | Capela do Senhor dos Aflitos da Quinta da Lamarosa
Painel em nicho do lado do Evangelho e pormenor: Cristo no caminho do Calvário
(auxiliado por Simão de Cirene)
3.º quartel do século XVIII, ca.1770-1780, família Sousa Carvalho atrib.
FA

5 | Capela do Senhor dos Aflitos da Quinta da Lamarosa
Pormenor do painel do Calvário (lado do Evangelho)
3.º quartel do século XVIII, ca.1770-1780, família Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV2
ORATÓRIO DA CASA DA QUINTA DA LAMAROSA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Oratório da casa da Quinta da Lamarosa
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Lamarosa
LOCALIDADE Lamarosa
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
■QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
■PRIVADA
□OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Oratório privado
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
703

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Vida de José do
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
Egipto
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
8
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 128x128mm
□ RAZOÁVEL
■ BOM □ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O revestimento azulejar de fabrico coimbrão em silhar retilíneo,

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

assente diretamente no soalho, de pintura a azul e branco,
numa altura de 8 unidades. O silhar ocupa todas as superfícies
murárias deste espaço, respeitando os vãos de portas e janela.
O ciclo narrativo é composto por oito painéis com episódios
associados à vida de José do Egipto:
. José conta o sonho aos irmãos (Gen. 37, 2-11)
. José metido no poço pelos irmãos (Gen. 37, 12-23)
. José vendido aos ismaelitas por vinte moedas de prata pelos
irmãos
(Gen. 37, 28)
. Os irmãos de José entregam a sua túnica a seu pai Jacob
(Gen. 37, 31-33)
. Os sonhos do faraó (Gen.41, 1-36)
. José interpreta os sonhos do faraó (Gen.41, 14-36)
. José intendente do Egipto (Gen.41, 44-57)
. Os irmãos de José vão buscar Benjamim (Gen. 42, 29-38)
As cenas figurativas são emolduradas por uma estrutura
arquitetónica fingida cujo embasamento é totalmente preenchido
por um ornato concheado de gosto rocaille de desenvolvimento
em «u», encaminhando a direção das pilastras colocadas
lateralmente, de perfil ondulante, representadas em escorço, e
com fuste de almofadas preenchidas com estriado horizontal
sobre o qual são colocados ornatos concheados na linha dos
capitéis, e superiormente sobre uma cornija simples, de
desenvolvimento retilíneo, volta a surgir concheado rocaille com
desenvolvimento simétrico a partir do eixo axial do painel.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC10 (emolduramentos dos painéis ornamentais do oratório).

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES: 57.
SIMÕES, 2010: 217-218.
CARVALHO, 2004: 319-347.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Quinta da Lamarosa situa-se junto à Igreja Matriz da Lamarosa e é cercada por alto muro que contorna
todo o perímetro da propriedade onde se inclui a Capela do Senhor dos Aflitos.
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Na casa da quinta, com o corpo principal de planta em L, possui ao nível do andar nobre, num dos
extremos do corpo da casa, a N, onde exteriormente se colocou um relógio de sol, está o oratório privado
da casa nobre. O espaço é de planta retangular com teto de madeira pintado com símbolos religiosos
associados à Paixão de Cristo, e com retábulo em talha dourada que acolhe presentemente um crucifixo.
Um dos proprietários da Quinta da Lamarosa foi D. Manuel José Soares de Brito (†1760), Fidalgo da
Casa Real, Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo, o qual segundo D. Barbosa Machado a propósito da
sua biografia o descreve com homem de grande espiritualidade: «desprezando a Nobreza do
nascimento, e a opulencia da caza practicou no estado conjugal aquellas maximas Evangelicas de que
forão regidos cultores ao Anachoretas da Thebaida...».
Vd. O Cavalheiro Christão. Dialogo sobre a vida, virtudes, e acções do Senhor Manoel Jozé Soares de
Brito, Cavalleiro Professo na Ordem de Christo. Lisboa: Officina de Pedro Ferreira, 1761. (CARVALHO,
2004: 246) – Lv. impresso pertencente à coleção da Biblioteca Nacional de Lisboa (H.G. 20580 P.)
O percurso e perfil desta figura e a sua proximidade à época cronológica dos painéis não deve ser
negligenciada no entendimento da escolha de iconografia cristológica para os revestimentos azulejares
aplicados aos dois espaços religiosos da Quinta da Lamarosa: José do Egipto (prefiguração de Cristo) e
Paixão de Cristo. Foi seu descendente primogénito Francisco Xavier Soares de Brito, também fidalgo da
Casa Real.
As fontes gráficas utilizadas nestas composições foram as mesmas do conjunto azulejar da Sala do
Capítulo de São Martinho de Tibães dedicado ao mesmo tema iconográfico, datado de ca.1785-1786.
ALMEIDA, 2004: II, 142-143,147-152, 159-166.

ILUSTRAÇÕES

1| Oratório privado da Quinta da Lamarosa
Perspetiva geral do interior
FA
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2 | Oratório privado da Quinta da Lamarosa
Painel de azulejos colocado junto ao altar, com a representação da cena: José metido no poço
pelos irmãos.
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

3 | Oratório privado da Quinta da Lamarosa
Pormenor da cena José metido no poço pelos irmãos.
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV3
ORATÓRIO DO ANTIGO PAÇO EPISCOPAL (MNMC)
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Oratório do antigo Paço Episcopal
Coimbra
Coimbra
Sé Nova
Coimbra
Presidência do Conselho de Ministros/ Secretaria de Estado da
Cultura

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
■PRIVADA
□OUTRA_________________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ VARANDA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ SALA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Oratório
□ IGREJA | CORO
□IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1790
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
pintor de azulejos
□SIM
■NÃO
ARQUITETURA CIVIL
■CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Iconografia Mariana
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
7
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Com um só vão de iluminação virado para o átrio do palácio e igreja, na

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

parte Sul do corpo nascente, o oratório do antigo Paço Episcopal de
Coimbra, espaço de prática religiosa intimista por excelência, tem o
elementar do mobiliário necessário à prática devocional: um retábulo com
a respetiva mesa de altar.
Trata-se um conjunto de azulejos figurativos, dedicados à iconografia da
Virgem, em silhar retilíneo com emolduramentos de pintura polícroma e
reserva a azul que incluem as seguintes representações:
. Apresentação da Virgem,
. Desposórios da Virgem,
. Anunciação,
. Visitação,
. Adoração dos Pastores,
. Adoração dos Magos e
. Fuga para o Egipto.
Emolduramentos de motivos arquitetónicos fingidos de perfil retilíneo,
pintados a azul sobre fundo branco e ornamentados a verde, amarelo e
manganês; a estrutura inclui um embasamento de perfil clássico, simples,
com uma pequena cartela de moldura rocaille com reserva marmoreada a
amarelo e manganês, ladeada por palmas pintadas a amarelo, colocada
ao centro; lateralmente à reserva figurativa desenham-se duas pilastras
de efeito saliente, as quais apresentam os fustes decorados por almofada
de pintura a amarelo, verde e manganês, de efeitos marmoreados, com
festão de folhagem de pintura a amarelo, pendente a partir do topo do
fuste, sobre o capitel surge uma pequena cartela preenchida com o
mesmo tipo de marmoreado do fuste das pilastras; o entablamento volta a
incluir outra cartela de moldura de concheados rocaille a azul com reserva
pintada a amarelo e manganês. Toda esta estrutura enquadra uma
moldura retangular, com ornatos nos cantos, com o filete interior de
pintura a manganês e o exterior a azul, preenchida por pintura de
marmoreado a amarelo e azul.
_

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Emolduramentos
EAC4 (Gabinete do Reitor)
EACMC9 (aula)
EACMC10 (Capela da portaria)
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EARP25 (nave)
ED8 (átrio planta baixa – ciclo mariano)
Reservas figurativas
EACMC8 (Esponsais)
EARP31 (Esponsais, Fuga para o Egipto)
EARP38 (Anunciação, Fuga para o Egipto)
ED8 (Anunciação)
3. BIBLIOGRAFIA
PAIS et alli, 2007: 89-91.
PACHECO, 2009.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Foi no oratório do antigo Paço Episcopal de Coimbra que prestou juramento D. Francisco de Lemos
Pereira Coutinho (1735-1822), nomeado Bispo de Coimbra após a prisão de D. Miguel da Anunciação,
Reitor (com dois mandatos:1770-1779; 1799-1821) e Reformador da Universidade (1772), quando
investido pelo ministro josefino como Reformador daquela instituição (BRAGA, 1848: III, 428-456;
PACHECO, 2009:146).
Tal como ocorreu no Paço Reitoral (onde se sabe ter residido entre 7 de Outubro de 1775 e 16 de Março
de 1777; PACHECO, 2009:148), D. Francisco de Lemos foi também mentor de profundas campanhas
construtivas no edifício do Paço dos Bispos, onde residiu pelo menos desde 1 de Abril de 1770
(PACHECO, 2009:147), de forma a torna-lo decente para as visitas de estado – como a do Marques de
Pombal, entre 22 de Setembro e 24 de Outubro de 1772, para a entrega dos novos estatutos da
universidade (PACHECO, 2009:146).
Entre 1775 e 1776, manda realizar obras no Paço, reportando-se novas vidraças e novas pinturas
(PACHECO, 2009:149), e após o seu afastamento do cargo de reitor da Universidade em Outubro de
1779 terá idealizado e consumado a obra do arco do Bispo que ligava o Paço Episcopal no seu extremo
nordeste à zona sudoeste do desativado colégio de Jesus e sua igreja catedral (PACHECO,
2009:151,152).
Para a década de 1790, estão reportadas obras no Paço entre elas a obra de azulejo para o oratório
privado do bispo, encomendada em 1790 a Salvador de Souza por 38$160 reis (PACHECO, 2009:161,
nota 85).
Milton Pacheco sugere o período entre as datas de 1779 e 1790 – período que medeia o momento do
afastamento do bispo como reitor da Universidade e a sua sagração como bispo residencial de Coimbra –
como cronologia provável para a encomenda de outras obras de azulejo para o Paço Episcopal, para
tipologias figurativas e seriadas, evocando para esta última os materiais revelados pela arqueologia em
escavações naquele edifício realizadas na década de 1990, entre os quais fragmentos azulejares de
padrão pombalino (PACHECO, 2009:163, nota 91).
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Antigo Paço Episcopal de Coimbra: oratório.
Painel figurativo com a representação da Fuga para o Egipto.
1790, Salvador de Sousa Carvalho
MNMC, inv.12236
Foto José Pessoa, DDF/IMC
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV4
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DO PALÁCIO LEMOS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Capela de Nossa Senhora da Piedade do Palácio Lemos
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Condeixa-a-Nova
FREGUESIA Condeixa-a-Nova
LOCALIDADE Condeixa-a-Nova
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
■ PRIVADA
□ OUTRA_________________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■OUTRA Capela (interior)
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa: Iconografia Mariana
TEMÁTICA
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Segundo a descrição de Santos Simões e alguns registos fotográficos

disponibilizados pela Fundação Calouste Gulbenkian, o conjunto é
constituído por painéis de cabeceiras recortadas, de pintura a azul, com
grande carga ornamental nos emolduramentos, integrando as seguintes
cenas:
. Anunciação
. Visitação
. Adoração dos Pastores
. Adoração dos Magos
. Apresentação do Menino no Templo
. Circuncisão
. Fuga para o Egipto
Sob a tribuna Santos Simões reportou a existência de uma
representação heráldica em azulejo: armas esquarteladas com elmo,
timbre e paquife.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 78.
SIMÕES, 2010: 220.
RODRIGUES, 2011: 56-66.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O morgadio de Nossa Senhora da Piedade foi instituído a 20 de Junho de 1732 por José Rodrigues
Ramalho e sua mulher D. Úrsula de Oliveira Catana. Em 1737 ocorre a construção da atual capela. Mais
tarde, D. Maria do Cardal Ramalho da Fonseca Arnaut e Rivo contrai matrimónio com D. João Pereira
Ramos Azeredo Coutinho, irmão do Bispo-conde D. Francisco de Lemos Faria Pereira Coutinho, reitor
reformador da Universidade de Coimbra, ocorrendo com esse casamento a passagem do morgadio para
esta os Pereira Coutinho. (Monumentos.pt)
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
O SIPA/IHRU não apresenta nenhum registo fotográfico sobre o património azulejar deste edifício.
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ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Capela de N.ª Sr.ª da Piedade
P
Fachada pprincipal
FA

2 | Capela de N.ª Sr.ª da Piedade: pormeenor do revestimento azulejjar sob a tribuuna
Foto do fuundo fotográficco Azulejaria P
Portuguesa/Jooão Miguel dos Santos Simõões
Coleções digitalizadas da
d Fundação Calouste Gulbbenkian
João Miguuel dos Santoss Simões, 19660-1970
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV5
CAPELA DA QUINTA DE SÃO TOMÉ/CASA DOS PEREIRA DA LUZ
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela da Quinta de São Tomé/Casa dos Pereira da Luz
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Condeixa-a-Velha
Condeixa-a-Velha
Municipal

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ PRIVADA
□ OUTRA_________________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Capela Privada (interior)
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ______
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
□ OUTRA ___________
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
■ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA _
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Santos Simões refere o património azulejar deste imóvel nos volumes

respeitantes ao século XVII e século XVIII.
Descreve um silhar de 14 unidades de alto de padronagem, com
rodapé de azulejos de figura avulsa com ornatos de canto, tudo de
pintura a azul.
O padrão aplicado era o P-603a, padrão com grande incidência na
região de Coimbra, de esquema a azul, de módulo 6x6, consistindo
numa variação do centro de rotação principal do padrão P-603 de
produção lisboeta (igreja Matriz de Alcáçovas), consistindo na
repetição de cinco elementos principais com três matrizes.
Quanto à figura avulsa o autor reporta a existência de representações
antropomórficas, zoomórficas e florais, reconhecendo algumas
afinidades com exemplares observados na região de Viana do
Castelo.
Refere ainda a existência de uma barra como guarnição do tapete de
padronagem, contudo, não especificando a sua identificação.
Deduzimos que fosse a mesma aplicada no revestimento de uma das
cozinhas, para o qual subsistiu um registo fotográfico publicado por
Miguel Pessoa e Lino Rodrigo, e onde identificamos a barra B-48.
(SIMÕES, 1997: I, 181).
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Guarnição B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
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EARPV8
ED8
ED10
ED11 (MNAz inv.517)
ED16

3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 1997: I, 111, 113.
SIMÕES, 2010: 220.
RODRIGUES, 2011: 30-38.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
O imóvel esteve durante décadas ao abandono, chegando ao estado de ruína, restando apenas algumas
paredes. Foi adquirido pelo Município de Condeixa-a-Nova e tem tido nos últimos anos obras de
reconversão e adaptação a espaço museológico.
Da consulta à documentação arquivística disponibilizada pelo SIPA/ IHRU destacamos as informações
prestadas pela Dra. Adília Alarcão no início da década de 1970 a propósito da abertura do processo de
classificação da Quinta de São Tomé (habitação e capela) como imóvel de valor concelhio (Cf. «Casa de
São Tomé», in monumentos.pt): o património azulejar da capela descrito pelo Eng.º Santos Simões, hoje
desaparecido, terá sido vendido naquela década pelos antigos proprietários; na época existiam também
azulejos setecentistas como revestimento de uma cozinha no primeiro andar e na cozinha principal do résdo-chão.
Sobre os azulejos das cozinhas Miguel Pessoa e Lino Rodrigo, num artigo publicado sobre o projeto
museológico pensado para aquele edifício, publicam uma fotografia daquele espaço onde é visível o
revestimento cerâmico que deverá datar da mesma época dos azulejos da capela (PESSOA & RODRIGO,
2004: 223).
A dissertação de mestrado de Marta Rodrigues dedicada ao tema Habitação Nobre da Vila de Condeixa,
refere também o revestimento azulejar da cozinha, localizada no corpo central do solar, como sendo de
padronagem de pintura a azul e branco, tendo como padrão principal um florão de oito pétalas, alternando
com uma pequena flor de quatro pétalas (RODRIGUES, 2011: 34).

717

ILUSTRAÇÕES

1 | Capela da Quinta de São Tomé
Registo fotográfico sobre o interior da capela, marcado pela ausência de
azulejos, removidos para venda pelo antigo proprietário
Foto SIPA/IHRU

2 | Quinta de São Tomé: antiga cozinha
Revestimento azulejar com fiadas sucessivas da barra B-48
Fonte: PESSOA & RODRIGO, 2004: 223.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV6
CAPELA DE SANTO ANTÓNIO DA QUINTA DO CARDAL
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Santo António da Quinta do Cardal
Coimbra
Montemor-o-Velho
Verride
Verride
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
■ PRIVADA
□ OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ____________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ____________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejos
■ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
719

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Religiosa: hagiografia antonina
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Segundo Santos Simões o interior deste espaço sacro integra um

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

silhar de azulejos de pintura azul, de 17 unidades de altura máxima,
constituído por painéis de espaldar recortado e emolduramentos
concheados, que descansam num rodapé de azulejos de pintura de
efeitos marmoreados fingidos a verde e manganês. As reservas
figurativas dos painéis integram várias representações hagiográficas
associadas ao orago da capela. O autor mencionado refere o Milagre
Eucarístico da Mula.
A partir dos registos fotográficos disponibilizado pelo SIPA/ IHRU
identificamos as seguintes representações:
. Morte de Santo António
. A Ilibação do Pai do pai de Santo António, condenado à morte
. Santo António tomando o hábito franciscano?
Emolduramentos de pintura a azul com simulação de estrutura
arquitetónica ornamentada por ornatos concheados de gosto rocaille.
A estrutura dos emolduramentos inclui um embasamento retilíneo,
recuando acentuadamente ao centro para receber uma cartela com
moldura de concheados rocaille que se espraiam longitudinalmente
num desenvolvimento simétrico em relação ao eixo da composição.
Lateralmente colocam-se pilastras de efeito saliente sugerindo a
tridimensionalidade pelo seu tratamento perspético; os fustes são
bipartidos e exploram os efeitos côncavos e convexos no seu perfil
ondulante. Em jeito de remate superior, simulando um frontão
mistilíneo, projetam-se túrgidas formas rocaille que assumem um
significativo movimento e volumetria, desenvolvendo-se a partir de
molduras de efeitos contracurvados e terminadas em volutas,
acusando em algumas áreas um desenho semelhante a cartilagens e
projeções chamejantes. Compondo este coroamento, colocam-se
urnas ladeando o espaldar recortado dos painéis, as quais
descansam sobre as pilastras laterais e assumem também uma
feição rocaille.
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC10 (Ilibação do Pai de Santo António)
EACMC18 (emolduramentos – claustro piso térreo)
EACMC31 (Milagre da Comida Envenenada)
EARP25 (Ilibação do Pai de Santo António)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 155.
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SIMÕES, 2010: 228.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
Os conteúdos disponíveis no SIPA/ IHRU indicam que o revestimento foi removido e recolhido pela
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho no contexto de uma operação de salvaguarda do património
azulejar na sequência de atos de vandalismo e roubo. Aguardam-se a realização de obras de
recuperação do edifício para que o mesmo património volte à sua situação original.

ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de Santo António da Quinta do Cardal
Revestimento azulejar no interior do templo: perspetiva sobre o painel com a representação
do milagre de Santo António da Ilibação do Pai do pai de Santo António, condenado à morte
ca. 1770-1780, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto SIPA/ IHRU
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV7
CAPELA DA CASA DE BAIXO EM OLIVEIRA DO HOSPITAL
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela da Casa de Baixo
Coimbra
Oliveira do Hospital
Oliveira do Hospital
Oliveira do Hospital
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
■PRIVADA
□OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ___________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
723

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: iconografia mariana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O Inventário Artístico de Portugal respeitante ao Distrito de Coimbra

refere a existência de azulejos do século XVIII de cabeceira
recortada e enquadramentos concheados de meados do século e
fabrico de Coimbra (CORREIA & GONÇALVES, 1953:160).
A mesma obra apresenta na Estampa CXXXIV uma fotografia dos
azulejos da capela referente a um painel de iconografia mariana Apresentação da Virgem no Templo.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC15
EACMC10 (refeitório)
EACMC27 (coro alto)
EARP35 (registo superior)
EARP52
EARP53
ED7 (MNMC inv. 1720) - 1772, Manuel da Costa Brioso atrib.
R5

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 160.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
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ILUSTRAÇÕES

1| Capela da Casa de Baixo, Oliveira do Hospital
Painel de azulejos com a representação da Apresentação da Virgem no Templo
Estampa CXXXIV publicada no Inventário Artístico de Portugal - Distrito de Coimbra
Fonte: CORREIA & GONÇALVES, 1953.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV8
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ARMAMAR
1. EDIFÍCIO
Capela
de
Nossa
Senhora da Conceição
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO Viseu
CONCELHO Armamar
FREGUESIA Armamar
LOCALIDADE Armamar
PROPRIEDADE Município de Armamar
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
■ PRIVADA
□ OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA _____________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ___________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor Desconhecido
_
□SIM
□ NÃO
727

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA _
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O interior da capela apresenta revestimento azulejar e parte das

paredes laterais e parede fundeira (contígua à entrada principal),
outrora a toda a altura das paredes, hoje até meia altura.
É aplicada composição de padronagem de pintura monocroma, a
azul sobre fundo branco, utilizando o padrão 4x4, de motivos
vegetalistas, P-486, identificado por Santos Simões (SIMÕES, 1997:
I, 100) e tendo guarnição uma barra de motivos vegetalistas, também
na mesma pintura monocroma.
DESCRIÇÃO DOS Barra B-48 (SIMÕES, 1997: I, 181).

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Padrão P-486
EAC5
EARP2
EARP26
EACMC9 (escadaria de acesso ao dormitório)
EACMC21 (capela-mor)
EACMC37
Guarnição, barra B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
ED8
ED11 (MANZ in.517)
ED16
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3.. BIBLIOGR
RAFIA
SIMÕ
ÕES, 2010: 1677.
MONTTEIRO, 1999.

4. DAD
DOS COMPLE
EMENTARES
Capella situada na Rua Cândidoo dos Reis, a ntiga Rua Dirreita de Armamar, outrora pertencente a casa
nobree da família Caardoso, com fuundação no seeculo XVII (16615, segundo a epígrafe na fachada).
Entre 2009/ 2010 o edifício soffreu obras dee restauro proomovidas pelaa Junta de F reguesia e Câmara
C
Municcipal de Armam
mar.

ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Capela
C
de N.ªª Sr.ª da Concceição, R. Cânndido dos Reiss em Armamaar
Interior
FA

2 | Capela de
d N.ª Sr.ª da Conceição naa Rua Cândidoo dos Reis em
m Armamar
Revestim
mento azulejar na parede ddo lado da Epístola com com
mposição de ppadronagem
Finais doo século XVII// inícios do sééculo XVIII, autor deconhecido
FA
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3 | Capela de Nossa Senhora da Conceição na Rua Cândido dos Reis em Armamar
Pormenor composição de padronagem: P-486 e B-48
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII, autor deconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV10
CAPELA DE N.ª SR.ª DA NAZARÉ DA QUINTA DE CRAVAZ
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Capela de Nossa Senhora da Nazaré da Quinta de Cravaz
Viseu
Tarouca
Tarouca
Cravaz
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
■ PRIVADA
□ OUTRA_________________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor Desconhecido
_
□SIM
□ NÃO
731

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA _
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O interior do corpo da capela apresenta um revestimento azulejar

integral, ocupando a totalidade das superfícies murárias até à sanca
que marca a linha de suporte da cobertura.
A composição é de figura avulsa guarnecida com barra de motivos
vegetalistas, tudo em pintura a azul sobre fundo branco. As
unidades azulejares de figura avulsa apesentam como ornatos de
canto pequenos elementos cruciformes em aspa com ovoides nos
interstícios.
Sobressai do conjunto a variedade de motivos representados;
apesar de se verificar a abundância das representações de flores
(em nítida maioria sobre os restantes motivos), o conjunto integra
também aves e outros animais, representações de arquiteturas,
representações antropomórficas (bustos masculinos e femininos,
figuras em cenas de costumes), embarcações, objetos do
quotidiano, querubins e outras representações religiosas de caracter
simbólico (emblema carmelita, galo, poço, nó de salomão), e ainda
unidades com vocábulos «AMOR», «AMORFE».
A aplicação do silhar respeitou os ritmos e formas da arquitetura
subjacente, resultando num conjunto harmónico pela sua eficaz
adaptação aos restantes elementos decorativos que integram
aquele interior.
DESCRIÇÃO DOS Barra de pintura a azul sobre fundo branco, B-45 identificada por
ENQUADRAMENTOS/ Santos Simões (SIMÕES, 1997: I, 179).

GUARNIÇÃO
LEGENDA/ «AMOR»
INSCRIÇÃO «AMORFE»
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa
EACMC22
EACMC25
EARP5
EARP23
ED2
Guarnição, barra B-45
EARP8
EARP22
EARP23 (nave)
EARP37
ED2
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3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 175.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Do lado do Evangelho está uma pintura com a representação da Fuga para o Egipto com
letreiro que auxilia ao conhecimento da história da edificação e datação da intervenção artística
do interior:
«ESTA CAPELA, MANDOV EDIFICAR JOAO DE CASTRO, EM O /
ANNO DE 1624 E FRANC.O PEREIRA DE ALMEIDA SARGENTO/
MAIOR DA COMC.A DE LAM.O A RE (EDIF) ICOV E (M) O A(NNO DE 1727. E/
TEM MISSA DE OBRIGVACAO TODOS OS D (OMINGOS E D) IAS SANT/
OS E DIA DE S. URSVLA NESTAS S […] EM C […] NA NOVA/
INSTITVIÇAO. SE DEC (L) ARAO A QVAL E S […] TADA, NO AR/
QVIVO DA CAMERA ECLESIASTICA. D […] ATHE 6./
EM HVM LIVRO Q TEVE PRINCIPIO A 26 […] R.O DE 1744.»

ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de N.ª Sr.ª da Nazaré de Cravaz
Revestimento azulejar de figura avulsa na parede do lado da Epístola
Finais do 1.º/ inícios do 2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra
FA
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2 | Capela de N.ª Sr.ª da Nazaré de Cravaz
Revestimento azulejar de figura avulsa na parede contígua ao vão de entrada
Finais do 1.º/ inícios do 2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra
FA

3 | Capela de N.ª Sr.ª da Nazaré de Cravaz
Pormenor do revestimento azulejar de figura avulsa
Finais do 1.º/ inícios do 2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV11
CAPELA DA QUINTA DA MEDRONHOSA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Capela da Quinta da Medronhosa
DISTRITO Viseu
CONCELHO Viseu
FREGUESIA ?
LOCALIDADE Viseu
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
■PRIVADA
□OUTRA ____________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA___________
□ IGREJA | CORO
□IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ___________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
735

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
Religiosa: iconografia mariana
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
5?
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A última edição da obra Azulejaria em Portugal no século XVIII
adicionou este núcleo ao conjunto de imóveis com património
azulejar integrado inventariados no concelho de Viseu, contudo,
não especificando a sua localização específica (p.e. freguesia).
É, portanto, referido um conjunto de painéis de espaldar
recortado com vasos floridos como complemento dos remates
superiores e de pintura polícroma de efeitos marmoreados (a
azul, manganês, verde e amarelo) nos emolduramentos e
reservas figurativas a azul sobre fundo branco.
O revestimento é aplicado no subcoro e nave
No subcoro o painel representa o Cipreste.
Do lado do Evangelho estão: Visitação, Anunciação, Lírio.
Do lado da Epístola foi aplicado um painel com a Adoração dos
Pastores.
DESCRIÇÃO DOS São descritos emolduramentos que desenham estrutura
ENQUADRAMENTOS/ arquitetónica fingida, com embasamento e pilastras laterais de
GUARNIÇÃO efeito saliente.

LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 178-179.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Não foi possível a visita a este imóvel no decurso do tempo útil definido para o trabalho de campo.
O SIPA/ IHRU nada refere sobre este edifício.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED2
SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Sociedade Martins Sarmento
Braga
Guimarães
São Paio
Guimarães
Sociedade Martins Sarmento

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA _________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Depósito
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
_
■ SIM
□ NÃO
739

Autor desconhecido

_

□ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
■ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA _
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
?
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Caixas existentes no depósito museológico da Sociedade Martins
Sarmento, que guardam alguns azulejos e também fragmentos de
azulejos com pintura monocroma azul sobre fundo branco:
. ET-904 [N.º de Inventário da Sociedade Martins Sarmento]
Contêm um conjunto de azulejos de figura avulsa, cujo motivo central
são flores, e os motivos de canto cruciformes com ovoides.
. ET-905 [N.º de Inventário da Sociedade Martins Sarmento]
. ET-906 [N.º de Inventário da Sociedade Martins Sarmento]
As unidades são azulejos que fazem parte de uma barra constituída
por duas séries de azulejos justapostos que forma um padrão
repetitivo: variante B-45.
. ET-907 [N.º de Inventário da Sociedade Martins Sarmento]
. ET-908 [N.º de Inventário da Sociedade Martins Sarmento]
As unidades são azulejos que fazem parte de composições de
albarradas.
Julgamos tratar-se de fragmentos de um mesmo conjunto:
composição de albarradas com meninos segurando cornucópias,
conjugado com azulejos de figura avulsa, emoldurada por barra
Desconhece-se a proveniência destes azulejos
DESCRIÇÃO DOS Barra de pintura a azul e branco: variante B-45.

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa (busto feminino segurando flor), inícios do século XVIII
EAC2
EAC3
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
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EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de serviço, jardim)
ED16
Elementos de Barra B-45
EARP8
EARP22
EARP23 (nave)
EARP37
Elementos de albarradas
EACMC16 (corredor do dormitório)

3. BIBLIOGRAFIA
_

4. DADOS COMPLEMENTARES
O contacto com estes materiais, e respetivos registos fotográficos dos mesmos, deu-se no âmbito do
projeto POCTI/HAR/45609/2002 - Inventário do Património em Azulejo do Século XVIII em Portugal
Continental. Constituição de Repertórios Iconográficos, financiado pela FCT, e coordenado pela
Professora Doutora Maria Alexandra Gago da Câmara, em que a autora destas linhas participou, em
2005, como bolseira de investigação, juntamente com a Dra. Patrícia Roque de Almeida, para a
inventariação dos núcleos azulejares na área da região Norte.

ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Sociedade Martins Sarmento
Exemplares de azulejos de figura avulsa da coleção de cerâmica
Inv.ET-904
1.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra
FA

741

3 | Sociedade Martins Sarmento
Exemplares de azulejos de barra B-45, SMS inv.ET-905-906
1.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra
FA

4 | Sociedade Martins Sarmento
Exemplares de azulejos de figura avulsa da coleção de cerâmica, SMS inv.ET-907-908
1.º quartel do século XVIII, autor desconhecido, Coimbra
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED3
«VIVENDA APÓSTOLO», EN110-RUA DA ESTRADA REAL
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

«Vivenda Apóstolo», EN110-Rua da Estrada Real
Coimbra
Coimbra
Almalaguês (?)
EN110-Rua da Estrada Real
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□PAROQUIAL
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
□OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
■ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Muro de delimitação da propriedade
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ____________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ___________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
(Fábrica da Telha da Universidade?)
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□QUINTA
□OUTRA Moradia Unifamiliar
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
■ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
_
TEMÁTICA
1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No jardim desta vivenda situada na Estrada Real/Estrada nacional

110 surgem em muretes e espaldares de bancos algumas amostras
de azulejos de várias épocas.
No muro de delimitação da propriedade, virado para a estrada surge
um painel de formato rectangular de padronagem pombalina com
elementos de um rodapé marmoreado a verde e manganês a
fazerem de cercadura a uma composição que aglomera 6x2 azulejos
de florão, com as pétalas de efeito espiralado, de pintura a azul.
DESCRIÇÃO DOS Azulejos de pedra torta de pintura a verde e manganês.

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4 (Vestíbulo Sala do Senado)
EACMC2
EARP9
EARP18
EARP25
ED3
ED5

3. BIBLIOGRAFIA
_

4. DADOS COMPLEMENTARES
_
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ILUSTRAÇÕES

1 | «Vivenda Apóstolo», EN110-Rua da Estrada Real
Painel de azulejos com elementos de padrão pombalino e de rodapé
marmoreado a servir de cercadura ao mesmo
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade?
FA

2 | «Vivenda Apóstolo», EN110-Rua da Estrada Real
Painel no muro da propriedade voltado para a estrada, com a situação do painel de azulejos
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade?
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED4
CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DA QUINTA DA CONRARIA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Capela de Nossa Senhora das Dores da Quinta da Conraria
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Castelo Veigas
LOCALIDADE Conraria
PROPRIEDADE Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
■PRIVADA
□OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
■ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
■IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ___________
■ IGREJA | CORO
■ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ___________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
□ NÃO
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Hagiográfica
Santos da Ordem dos Eremitas de
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTROS
Santo Agostinho

7 (narrativa hagiográfica)
NUMERO
TOTAL DE 6 (ornamentais)
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 128x128mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Revestimento azulejar de pintura azul e branco constituído por vários

painéis de cabeceiras recortadas, colocados sobre um rodapé
marmoreado a manganês, de temática hagiográfica.
Na capela-mor estão três painéis de azulejo de espaldar recortado
que integrariam um ciclo narrativo de temática hagiográfica que
associamos a invocações associadas aos eremitas de Santo
Agostinho, tendo em conta o hábito das figuras representadas.
Na nave estão quatro painéis: dois colocados na parede contígua ao
arco triunfal - mais estreitos que os demais e com representações de
trechos paisagísticos (com casario – com uma palmeira); e dois na
parede fundeira da nave, ladeando a porta de entrada – continuando
a temática hagiográfica.
Na tribuna estão mais dois painéis narrativos hagiográficos na parede
fundeira da nave, ladeando o janelão de iluminação; e, lateralmente à
porta lateral de acesso, e na base do vão da janela lateral, estão
quatro painéis resultantes da aglomeração de peças
indiscriminadamente, onde se observam muitos fragmentos de
paisagens (casario, patos, figurinhas). O painel sob o vão da janela
apresenta na fiada superior seis amostras de figura avulsa similares
à produção de Agostinho de Paiva, de inícios do século XVIII.
Cada cena hagiográfica representada é acompanhada de legenda
latina, em filactera colocada superiormente à composição, com
excertos dos livros bíblicos dos Salmos, Reis, Genesis, e Evangelho
de São Lucas.
DESCRIÇÃO DOS Os emolduramentos dos painéis, de pintura a azul e branco,
ENQUADRAMENTOS/ apresentam uma exuberante composição arquitetónica fingida de
GUARNIÇÃO gosto rocaille, com direta influência de matrizes gráficas da escola
alemã.
O embasamento e pilastras laterais estão representados em tromp
l’oeil, sendo trabalhados os seus efeitos perspéticos pela pintura e
marcação das zonas de luz e sombra, simulando-se o recuo da zona
central do embasamento retilíneo face à projeção encurvada das
pilastras laterais na direção do espectador; a meio do embasamento
na base duas pilastras e marcando a zona dos capitéis são
colocados ornatos rocaille de desenho assimétrico simulando os
repuxados de cartilagens, com trabalho de modelado bem
conseguido no jogo dos tons de azul em função da simulação de
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efeitos de claro-escuro. Como coroamento desta estrutura é colocado
um espaldar de formato trapezoidal com virtuosos efeitos ondulantes
decorrentes do desenho de assimétricos concheados rocaille de
terminações chamejantes.
LEGENDA/ Painéis na capela-mor:
INSCRIÇÃO (Lado do Evangelho)
. «Ne medemergat tempestas aquae negurgeat super mepueus
ossuum psal.68»
(Lado da Epístola)
. «et cum proiecisset illud daemonium in médium exit. Luc. IIII.»
. «aedificans. hierusalem dominus is[d]raelis congregabit psal146»
Painéis na nave (parede fundeira):
(Lado do Evangelho)
«[…]itis ventum neg pluviam et alveus iste replebitur aquis. 4.reg.3.
(Lado da Epístola)
. «suspice coelum et numera stellas sipo tes sic erit sémen tuum
gen15.»
Painéis na tribuna:
(Lado do Evangelho)
«ecce constituite hodie super getes et super regna ut edieices et
platbs»
(Lado da Epístola)
«ipse autem apprehensum eum sanavit ac dimisit. Luc.4.1»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Emolduramentos
EAC10 (vestíbulo de acesso ao jardim)
EACMC18 (Igreja: Capela N.ª Sr.ª da Piedade)
EACMC23 (portaria)
EACMC15 (Capela ala Poente - pilastras)

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 50.
SIMÕES, 2010: 214-215.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Quinta da Conraria é atualmente sede da Associação de Paralesia Celebral de Coimbra (aí instalada
desde 1983). Anteriormente pertenceu à parte rústica do Hospital Sobral Cid.
A edificação da capela data do século XIX, pelos vários indícios formais do edifício e pelas epígrafes das
lápides sepulcrais colocadas na nave da capela.
Do lado do Evangelho: «AQUI JAZ/FRANCISCO XAVIER PEREIRA/FUNDADOR DESTA
CAPELLA./NASCEU A 24 DE ABRIL/DE 1792/FALLECEU A 16 DE DEZEMBRO/DE 1855/MONUMENTO
DE SUA SAUDADE/ MANDOU FAZER SUA ESPOZA/ D.BERNARDA OLYNPIA/DE SOUZA TAVARES
PEREIRA.»
Do lado da Epístola: «AQUI JAZ/D.BERNARDA OLYMPIA/DE SOUSA TAVARES/ESPOSA DO
FUNDADOR/D’ESTA CAPELLA/NASCEU/EM 12 DE ABRIL DE 1819/E MORREU/A 11 DE FEVEREIRO
DE 1878/ - ESTE MONUMENTO/ DE SUA SAUDADE/ MANDARAM FAZER/D. OLYMPIA FALCÃO/ DE
CARVALHO/ E MAXIMINO/ DE MATTOS CARVALHO».
A Quinta foi frequentada por Sobral Cid
Segundo informações fornecidas pela Prof. Fátima Januário o retábulo-mor e os azulejos terão vindo de
um colégio da Rua da Sofia
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ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de Nossa Senhora das Dores da Quinta da Conraria
Interior – perspetiva geral
FA

2 | Capela de Nossa Senhora das Dores da Quinta da Conraria
Revestimento azulejar aplicado na tribuna
FA
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3, 4 | Capela de Nossa Senhora das Dores da Quinta da Conraria, lado do Evangelho
Revestimento azulejar aplicado na nave: parede contígua ao arco triunfal e parede fundeira
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

5 | Capela de Nossa Senhora das Dores da Quinta da Conraria, lado da Epístola
Revestimento azulejar aplicado na nave: pormenor do painel aplicado na parede fundeira
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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6 | Capela de Nossa Senhora das Dores da Quinta da Conraria, tribuna
Painel aplicado em vão de janela, com posto por unidades misturadas: na primeira fiada seis
unidades de figura avulsa com afinidades à produção de Agostinho de Paiva, as restantes
pertencem a restos do ciclo narrativo de proveniência desconhecida ali reaplicado, datando do 3.º
quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

752

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED5
CASA DO BISPO/ QUINTA DO BISPO/ ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Casa do Bispo/ Quinta do Bispo/ Escola Superior Agrária de Coimbra
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA São Martinho do Bispo
LOCALIDADE São Martinho do Bispo
PROPRIEDADE Escola Superior Agrária de Coimbra
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
■QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
□PRIVADA
□OUTRA ____________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
■ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUB-CORO
□ OUTRA ___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _____
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho Pintor de azulejo
■ SIM
Fábrica
da
Telha
da
□ NÃO
Universidade
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Profana: Paisagens
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Ana Goulão Machado reporta a existência de azulejos guardados no

armazém da Escola Superior Agrária, retirados da antiga residência
episcopal. Os fragmentos em causa serão parte do revestimento
azulejar originalmente aplicado em salas do andar nobre e escadaria,
de que existem alguns registos fotográficos a preto e branco na base
de dados do SIPA/ IHRU (Figs1-4).
A autora citada associa os azulejos em causa aos azulejos aplicados
na Sala do Senado, de Manuel da Costa Brioso. A temática é,
segundo a mesma autora, paisagística com cenas fluviais, e refere
também a existência de padronagem pombalina com cercadura de
motivos singelos (MACHADO, 1990-1992:20). Apresenta ainda
referências sobre a existência de documentação sobre a encomenda
de telha vidrada para Quinta do Bispo de São Martinho em 1774,
fornecidos pela Fábrica de Telha da Universidade (MACHADO, 19901992:20).
A partir das fotografias citadas reconhecemos dois tipos de
emolduramentos para painéis figurativos e, no que toca à
padronagem, duas combinações de motivos e dois tipos de
cercaduras aplicadas.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2. 7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Emolduramentos painéis de temática paisagística
EAC4
EAC10
EAC14
EAC17
EAC20
EARP9
Padronagem pombalina
EAC4
EAC6

EACMC2
EARP9
EARP18
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EARP25
ED3
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 63.
MACHADO, 1990-1992:20.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Os azulejos foram removidos em 1989. (Cf. BONIFÁCIO, Horácio 1991 - «Casa do Bispo» in
monumentos.pt
[on-line].
[Disponível
em:
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=852])

ILUSTRAÇÕES

1 | Revestimento azulejar da Casa do Bispo em São Martinho, andar nobre?
Silhar retilíneo com representações de paisagens
Fábrica da Telha da Universidade, ca.1774?
Foto SIPA/ IHRU

2 | Revestimento azulejar da Casa do Bispo em São Martinho: andar nobre?
Silhar retilíneo com representações de paisagens
Fábrica da Telha da Universidade, ca.1774?
Foto SIPA/ IHRU
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3 | Revestimento azulejar da Casa do Bispo em São Martinho: escadaria
Silhar retilíneo com padronagem pombalina
Fábrica da Telha da Universidade, ca.1774?
Foto SIPA/ IHRU

4 | Revestimento azulejar da Casa do Bispo em São Martinho: andar nobre?
Silhar retilíneo com padronagem pombalina
Fábrica da Telha da Universidade, ca.1774?
Foto SIPA/ IHRU

756

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED6
QUINTA DE COSELHAS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Quinta de Coselhas
Coimbra
Coimbra
São Paulo de Frades
Coselhas
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
■QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ________
□PRIVADA
□OUTRA ________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
■ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA _________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA _________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Fábrica
da
Telha
da
■ SIM
Universidade
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Profana: Mitologia Clássica (?)
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL A Quinta de Coselhas situava-se na estrada de Coselhas, tendo sido

demolida para construção de um hospital privado. Segundo os
antigos proprietários possuía jardim com avenidas, esculturas, um
mirante e bancos, num dos quais (de espaldar alto) era aplicado um
lambril de azulejos com uma cena figurativa de caracter profano,
enquadrada por padronagem pombalina.
Tivemos acesso a algumas das peças recolhidas pelos últimos
proprietários do imóvel antes da sua demolição, os quais nos
forneceram a descrição da situação desses exemplares no espaço do
jardim.
As peças facultadas são exemplares de padronagem (identificámos
cinco módulos diferentes), elementos de um rodapé esponjado, e
também fragmentos de elementos arquitetónicos fingidos de perfil
retilíneo (pilastras) alguns deles com indícios de decoração floral.
Os elementos de rodapé são de pintura de efeitos marmoreados a
manganês e verde, havendo também um elemento apenas a
manganês sobre fundo branco.
Os elementos de padronagem pombalina mais abundantes
apresentam dois módulos de repetição que formariam uma
composição em grelha diagonal: módulo a) flor de oito pétalas de
pintura a manganês sobre fundo franco; módulo b) elemento
fitomórfico de pintura a azul colocado no centro da unidade cerâmica,
a partir do qual se prolongam na direção dos cantos, quatro ornatos
em «s» que iram formar as linhas da grelha diagonal do tapete.
Identificámos também mais três módulos de repetição (em menor
quantidade): módulo c) ornato de pintura a manganês, composto por
flor de quatro pétalas colocada no centro da unidade azulejar,
desenvolvendo-se a partir dos interstícios das pétalas quatro
projeções na direção dos cantos que sublinhariam o ritmo diagonal da
grelha do tapete; módulo d) ornato de pintura a azul. Composto por
flor de quatro pétalas colocada no centro da unidade azulejar,
desenvolvendo-se nos interstícios ornatos trilobados que apontam
finas linhas diagonais na direção dos cantos; módulo e) ornato central
pintado a azul representando flor de quatro pétalas com quatro folhas
nos interstícios, direcionadas para os cantos da unidade azulejar
onde está um motivo secundário de pintura a manganês, que pela
junção de quatro unidades forma elemento fitomórfico secundário de
quatro pétalas.

758

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□
No conjunto de exemplares em causa, foi também possível identificar
a cercadura que envolveria o tapete de padronagem: cercadura de
pintura a azul de módulo 1x1, com ornato principal constituído por
hexágono alongado formando reserva que recebe no seu interior
pequena flor de quatro pétalas, tendo como elemento de ligação
colocado nas extremidades laterais metade de um elemento
fitomórfico que pela justaposição com as unidades sequenciais
formam pequenas túlipas direcionadas para os bordos da cercadura
pintados também a azul.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC4 (Gerais, serviços académicos FDUC)
EAC6
EAC7 (rodapé)
EAC10 (sala de papel)
EACMC28 (antiga portaria)
EARP18 (coro)

3. BIBLIOGRAFIA
_

4. DADOS COMPLEMENTARES
Situada no extremo das freguesias de Santo António dos Olivais, de Santa Cruz e de S. Paulo de Frades
do concelho de Coimbra, a Quinta de Coselhas pertenceu ao Prof. Vitorino Gomes de Seiça e Santos.

ILUSTRAÇÕES

1 | Quinta de Coselhas
Unidades azulejares de padronagem pombalina a azul e manganês
Proposta de grupagem de elementos dos módulos a) e b)
3.º quartel do século XVIII, Fábrica da Telha da Universidade atrib.
FA
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2,, 3, 4 | Quintaa de Coselhaas
Unidades azulejarees de padronnagem pombbalina
Módullos c), d), e)
3.º quartel do sécuulo XVIII, Fábbrica da Telha da Universsidade atrib.
FA

55, 6 | Quinta de Coselhass
Elemeentos de rodaapé de efeitoss marmoreaddos fingidos a manganêss e verde
Elemeento de emoldduramento aarquitetónico (pilastra?) dee pintura a azzul
3.º quaartel do sécuulo XVIII, Fábbrica da Telhaa da Universsidade atrib.
FA

7 | Quinta dee Coselhas
Elementoos de cercaduura de pinturaa a azul
3.º quarteel do século XVIII,
X
Fábricaa da Telha daa Universidade atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED7
MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Museu Nacional Machado de Castro
Coimbra
Coimbra
Sé Nova
Coimbra
Presidência do Conselho de Ministros/ Secretaria de Estado da Cultura

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ OUTRA Museu
□ PRIVADA
□ OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ VARANDA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ SALA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Espaço expositivo; Reserva
□ IGREJA | CORO
□IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | SACRISTIA
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Manuel da Costa Brioso
mestre de tendas de olaria
■SIM
□NÃO
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Salvador de Sousa Carvalho

pintor de azulejos

□SIM
■NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
■ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
Religiosa e Profana
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Integra a coleção de cerâmica do MNMC um significativo conjunto

de azulejos de fabrico coimbrão.
Para além dos painéis figurativos in situ do oratório do antigo Paço
Episcopal (EARPV3) e dos painéis das vistas dos edifícios da
Reforma Pombalina, temos conhecimento da existência de outras
peças, citadas por Santos Simões e outros autores, algumas delas
divulgadas pelo sistema Matriznet.
A lista divulgada por Santos Simões refere-se aos seguintes
registos e painéis datados:
. 1733:Legendas de 6 azulejos: ESTA CAPA MANDOV AZOLEIAR
SENDO IVIZA DO GLORI/ OSO STO ANTO A SRA DONNA FRCA
ANTA XER DE LARA E SOVZA/ GARCES DE BRITO NO ANNO DE
1733. (Esta legenda devia estar na mesma capela de onde provem
os brasões dos Sousa, Garcez e Britos).
Santos Simões indica que corresponderá a um painel heráldico, de
pintura a azul, com as armas dos Laras, Sousas, Garcez e Britos,
que, apesar de incompleto, emparelha com outro proveniente da
capela de Santo António. (SIMÕES, 2010: 199)
. 1749: Registo em azulejo, 6x17, com a representação de Santa
Teresa, de espaldar recortado e legendado: «S. THEREZA».
(SIMÕES, 2010: 200)
. 1749: Painel de azulejos de formato retangular, 4 ½ x 7, de
pintura a azul e amarelo, e emolduramento barroco.(SIMÕES,
2010: 200)
. 1751: Registo em azulejos de pintura a azul, 3x6, de espaldar
recortado, com a legenda: «PELAS ALMAS/ PADRE NOSO/ AVE
MARIA .» (SIMÕES, 2010: 200)
. 1784: Painel de azulejos de emolduramento recortado, ao qual
falta a reserva central figurativa, com a seguinte legenda:
«No ano de 1784 fez Souza Carvº. » (SIMÕES, 2010: 200)
Peça existente na coleção de cerâmica do MNMC: MNMC inv.
12238
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. 1796: Registo em azulejos de espaldar recortado, 6x9, com
moldura rococó azul, onde figura de Santo António de pintura
manganês e verdes (SIMÕES, 2010: 200).
Ás peças anteriormente referidas, acrescentamos:
. Conjunto de azulejos de figura avulsa de pintura a azul e branco
com motivos de flores, ave e inseto (borboleta)
Coleção de cerâmica do MNMC: MNMC inv. 11716
. Registo em azulejos de pintura a azul e branco, 4x11, com a
representação da Virgem do Rosário (ocupando toda a reserva
figurativa principal) oferecendo o rosário às Almas do Purgatório
(representadas em reserva inferior). Apresenta legenda em
filactera colocada na base da representação principal: «PELAS.
ALMAS.P.NA.VE». 2.º quartel do século XVIII. Coleção de cerâmica
do MNMC: MNMC inv. 1174.(antiga Coleção António Augusto
Gonçalves)
. Registo em azulejos de pintura polícroma, 4x 7 1/2, datado de
1772, com a representação de Nossa Senhora do Carmo e as
Almas do Purgatório, com emolduramento polícromo, de elementos
concheados de disposição assimétrica, e reserva de pintura a azul,
manganês e amarelo. Na base do painel inscreve-se numa
pequena reserva a inscrição: «P.N.AV.e M.a».
Este painel tem associada a tradição oral que o faz associar a
Manuel da Costa Brioso, o qual terá produzido esta peça,
conjuntamente com um arco em cerâmica relevada, em pagamento
de promessa a N.ª Sr.ª do Carmo, tendo edificado um altar em sua
honra no local onde sofreu tentativa de assalto (na Rua das
Figueirinhas – atual Rua Martins de Carvalho) (notícia do Jornal O
Conimbricense, n.º 2013, de 6 de Novembro de 1866, citada por
António Augusto Gonçalves - GONÇALVES, 1899:235, nota 2;
PAIS et alli, 2007:88).
MNMC inv. 1720.
. Painéis provenientes do cabido da Sé.
Painéis pertencentes a silhares retilíneos de 8 e 9 unidades de
altura com representações de paisagens com trechos de marinhas.
MNMC inv. 11229. Painéis de emolduramentos de pintura a azul
com efeitos marmoreados fingidos a manganês no preenchimento
das almofadas dos fustes das pilastras laterais. Reservas
figurativas pintadas a manganês.
MNMC inv. 11128. Painéis de emolduramentos de pintura a azul
com policromia a manganês e amarelo nas adições decorativas.
Reservas figurativas pintadas a manganês e verde.
. Painéis do antigo Paço Episcopal com as representações das
vistas dos edifícios da Reforma Pombalina da Universidade:
. ca.1779, Frente Principal do Observatório Astronómico da
Universidade de Coimbra, MNMC inv. 11782
. ca.1779, Elevação geométrica do edifício do Laboratório Chímico,
MNMC inv.11778
. ca.1779, Elevação geométrica do edifício destinado para Cabido,
MNMC inv.11781
.ca.1779, Spacto Geral do Edifício destinado para as Ciências
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DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

Naturais, cortado pelo meio das Salas, MNMC inv.?
Estes painéis de azulejo com representações de arquiteturas em
molduras rocaille incidem na representação dos alçados dos
edifícios universitários mandados construir ao tempo da Reforma
Pombalina, sendo Reitor da Universidade o Bispo Reformador D.
Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho (desde 1770),
membro da comissão da Junta da Providência Literária que
reformou a Universidade.
D. Francisco de Lemos terá encomendado os painéis das vistas
dos edifícios da Reforma da Universidade que reproduzem os
desenhos dos alçados desenhados pelo engenheiro Guilherme
Elsden. Desconhece-se até à data o local original da sua
colocação, sabendo-se apenas que foram transladados para a
primitiva sala de refeições do Paço (no século XIX, aquando da sua
transformação em espaço museológico, chamada de Sala das
Curiosidades), durante as obras acontecidas no tempo de D.
Manuel Correia Pina, depois fixando-se, nos anos de 1976 e 1977,
numa sala do primeiro andar do corpo sul do museu, aquando da
direção por Adriano de Gusmão (PACHECO, 2009:164).
Serviram de referência direta para seis dos nove painéis de
azulejos, os desenhos aguarelados do álbum datado de 1777
«Riscos das Obras da Universidade de Coimbra –
Estabelecimentos fundados na Universidade de Coimbra por
ordem de Sua Magestade», risco do Engenheiro Guilherme Eldsen,
com plantas e alçados dos edifícios: especificamente o Desenho IV
– «Elevação Geométrica do edifício destinado para as Sciencias
Naturais»; Desenho V «Prospecto da obra nova do Museu, e
edifício velho do Hospital»; Desenho VII «Spaccato cortado pelo
meio de todo o edifício, e olhando para a frente principal»;
Desenho XI «Elevação Geométrica do Laboratório Chímico. Lado
principal»; Desenho XIX «Elevação Geométrica da rente principal
do Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra»;
Desenho XXVIII «Elevação Geométrica do Cabido da Sé» (datado
de 1773). A influência destas fontes gráficas faz deste conjunto um
caso excecional por recorrer a modelos locais de grande
atualidade. O documento tem a assinatura de D. Francisco de
Lemos (FIGUEIREDO, 1982:58), facto que poderá indiciar que o
mesmo lhe pertencesse.
Painéis das vistas dos edifícios da Reforma da Universidade:
emolduramentos de motivos arquitetónicos fingidos de perfil
retilíneo, pintados a azul sobre fundo branco; a estrutura inclui um
embasamento e entablamento de perfil clássico, simples;
lateralmente à reserva figurativa desenham-se duas pilastras de
efeito saliente, as quais apresentam os fustes decorados por
almofada de pintura de efeitos marmoreados fingidos a azul, com
ornato ao centro de pintura a manganês e amarelo; a reserva
central é definida com moldura de concheados rocaille de pintura a
manganês com a inclusão pontual de “feijões” amarelos nos pontos
de simulação de cartilagens.
_

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
MNMC inv. 1720
EAC15
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EACMC10 (refeitório)
EACMC13 (reservas figurativas)
EACMC27 (coro alto)
EARP35 (registo superior)
EARP52
EARP53
EARPV7
ED7 (MNMC inv. 1720)-1772, Manuel da Costa Brioso atrib.
R5
MNMCinv.1174-C1566
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42
EARP46 (nave) - 1746
ED11 (MNAz inv.6109 - 1750)
MNMCinv.11228, 11229, 11778
EAC4 (Gerais, planta baixa)
EAC10
EAC14
EAC17

3. BIBLIOGRAFIA
GONÇALVES, 1899:235.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 160-164.
FIGUEIREDO, 1982: 55-60.
FRANCO, 1983.
PAIS et alli, 2007: 89-91.
PACHECO, 2009.
SIMÕES, 2010: 199-200.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Devido à falta de disponibilidade da equipa técnica do MNMC, absorvida no processo de requalificação do
espaço expositivo e nos preparativos da reabertura do museu (acontecida em 11 de Dezembro de 2012),
não foi possível o estudo das peças azulejares de fabrico coimbrão integradas naquela coleção.
Em 1772 tinha início a Reforma Pombalina da Universidade que resultou numa profunda intervenção
sobre o conjunto construído da alta de Coimbra. O arranque das obras na Universidade de Coimbra
ocorre em 1773, recorrendo-se ao inglês Guilherme Elsden, com exercício de engenheiro em Portugal
desde 1760, para direção das obras.
Entre 1772 e 1777 são empreendidas as obras de edifícios projetados de raiz corporizando o verdadeiro
espirito reformista pombalino. Os novos edifícios previstos destinavam-se a servir as faculdades de
Medicina, Filosofia e matemática; criando-se o Teatro Anatómico, o Dispensário Farmacêutico, o novo
Hospital (transferido da Praça velha) e os Gabinetes de História Natural e Física Experimental.
A sala com os azulejos das vistas dos edifícios da Reforma da Universidade localizava-se em 1982 no 1.º
andar do Museu, no ângulo Nascente-Norte do antigo edifício. Foi ampliada em 1944, implicando a
demolição de paredes (FIGUEIREDO, 1982:56). Contudo, Matilde Figueiredo concluiu que os azulejos
foram ali recolocados, vindos de outro local, e a sala modificada, com base num artigo publicado por
Teixeira de Carvalho no jornal Resistência, na edição n.º155 de 13 de Agosto de 1896, onde tece duras
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críticas ao Diretor Geral das Obras Públicas por ter mandado arrancar os azulejos (FIGUEIREDO,
1982:56).
Matilde Figueiredo reportou a falta em 1982 de vários azulejos, poucos, existentes no MNMC. Outros
foram recolhidos no MNAz com milhares de azulejos do Museu de Coimbra (FIGUEIREDO, 1982:56).
Nome completo do álbum de desenhos de 1777:
«Riscos das Obras da Universidade de Coimbra – Estabelecimentos fundados na Universidade de
Coimbra por ordem de Sua Magestade, que Deos tem, para as Observações, Experiências e
Demonstrações das Sciencias Natuares, e para a Tipographia Academica; Restabelecimento do Collegio
das Artes; e concertos, reparos, eComunicação interior Dos Paços Reaes das Escolas»
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ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Registo com N.ª Sr.ª do Rosário e as Almas no Purgatório, MNMC inv. 1174
2.º quartel do sec.XVIII, autor desconhecido,
Registo com N.ª Sr.ª do Carmo e as Almas no Purgatório, MNMC inv. 1720
1772, Manuel da Costa Brioso atrib.
Foto José Pessoa, DDF/IMC

3 | Painel de azulejos proveniente do Mosteiro de Santa Maria de Semide, MNMC inv. 12238
Emolduramento de motivos concheados ao qual falta o conteúdo da reserva central
1784, família Sousa Carvalho ? (Salvador de Sousa Carvalho, Dionísio José de Sousa Carvalho)
Foto José Pessoa, DDF/IMC
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4 | Painel de azuulejos provenieente do Cabid o de Coimbraa
Salvador de Sousa
S
Carvalhho, atrib.
MNMC inv. 11229
Foto José Peessoa, DDF/IM
MC

5 | Painel de azzulejos proveeniente do Caabido de Coim
mbra
Salvador dee Sousa Carvvalho, atrib.
MNMC inv. 11228
Foto José Pessoa,
P
DDF//IMC

6 | Painel figuraativo com a reepresentaçãoo do alçado principal do Laboratório
L
C
Chímico.
3.º Quartel do
d Século XV
VIII, Salvadorr de Sousa Carvalho
C
atribb.
MNMC, inv. 11778
Foto José Pessoa,
P
DDF//IMC
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED8
CASA-MUSEU BISSAYA BARRETO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Casa-Museu Bissaya Barreto
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Sé Nova
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Fundação Bissaya Barreto
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
■OUTRA Moradia unifamiliar
□PRIVADA
□OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
■ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
■ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA __________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Agostinho de Paiva
Mestre de Tendas de Olaria
■ SIM
□ NÃO
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António Vital Riffarto

Pintor ornamentista

Salvador de Sousa Carvalho

Pintor de azulejo

Autor desconhecido

_

■ SIM
□ NÃO
□ SIM
■ NÃO
□ SIM
■ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
■ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Profana
Religiosa: Mariana e Cristológica
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS

(Schola Cordis)
Estufa (2)
Muro do Jardim, albarradas (40)
Muro do Jardim, Schola Cordis (12)
Hall de Entrada (7)
Sala da Faiança (4)
Sala de Reuniões (8)

2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR Sala da antiga copa: 130x130mm
Sala da Faiança: 125x125mm
Hall de entrada: 127x127mm
Jardim/albarradas e figura avulsa: 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Este edifício apresenta uma coleção importante de azulejaria

portuguesa e especificamente relevante para o conhecimento da
cerâmica de revestimento saída das oficinas de Coimbra.
No interior da casa existem azulejos de figura avulsa de inícios do
século XVIII (com afinidades técnicas e formais com a produção
congénere de Agostinho de Paiva), azulejos de figura avulsa do
terceiro quartel do século XVIII, painéis de azulejos polícromos,
segunda metade do Século XVIII, de temática profana e religiosa,
estando um dos painéis do conjunto (no hall de entrada da casa)
assinados por Salvador de Sousa.
No 1.º andar na sala da antiga copa está aplicado um silhar de
azulejos de oito unidades de alto, com composição de figura avulsa,
de inícios do século XVIII, que descansa sobre rodapé de azulejos
esponjados a manganês. A temática predominante são as flores
(cravos, túlipas, lírios) e os frutos (cerejas, romãs). Pontualmente
surgem azulejos com representações antropomórficas (bustos
masculinos, São Jorge matando o Dragão), representações
zoomórficas (aves) e representações de arquiteturas, querubins,
símbolos (braço da justiça). São azulejos iguais aos azulejos
congéneres aplicados no muro do jardim, datam de inícios do século
XVIII e associam-se ao trabalho identificado para Agostinho de Paiva.
Todavia, identificamos neste conjunto dois tipos de figura avulsa
misturados, correspondentes a duas mãos e a dois tipos de vidrados
distintos. No grupo de azulejos de tom azul mais escuro e vidrado
estanífero mais claro, algumas unidades apresentam ornatos de
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canto (elementos cruciformes em aspa com pintas) – este painéis têm
afinidades com núcleos datados do 2.º quartel do século XVIII. Há
também algumas unidades correspondem a peças de restauro e
feitura no século XX. Estes azulejos prolongam-se no silhar aplicado
na escadaria (dois lanços de escadas) e vestíbulo no piso térreo.
Na sala da faiança um silhar baixo de azulejos de figura avulsa do
3.º quartel do século XVIII, de 4 ½ unidades de altura, com rodapé de
meio azulejo de pintura com efeitos marmoreados fingidos a verde e
manganês, apresenta motivos de flores, de pintura a azul sobre fundo
branco, com ornatos nos cantos (cruciformes em aspa com pintas), e
guarnição com cercadura de folhagem contínua de acantos, também
de pintura a azul.
No piso térreo um gabinete – hoje sala de reuniões – tem as
superfícies murárias revestidas com um silhar de painéis azulejares
com composições ornamentais (5) e cenas figurativas (3) de
paisagens, do 3.º quartel do século XVIII, descansando sobre rodapé
de azulejos esponjados a manganês. Os enquadramentos são
polícromos – a azul, manganês e verde. Os painéis figurativos
apresentam sinais de não correspondência com o emolduramento; há
também muitos azulejos mal colocados. As paisagens representadas
incluem cursos de água com embarcações de pesca. Muitas pilastras
estão mal montadas ou cortadas – sinal de um ajustamento forçado
das peças descontextualizadas do seu sítio original. Na reserva dos
painéis figurativos, encontramos azulejos que não pertencem à cena
principal.
No hall de entrada do piso térreo está aplicado um conjunto
figurativo que deverá datar da década de 1790 (Vd. EARPV3), de
temática iconográfica mariana. O silhar inclui oito painéis de azulejo
de espaldar recortado que descansam em rodapé de meio azulejo
marmoreado a azul e amarelo. As cenas representadas, de pintura a
manganês sobre fundo branco, são as seguintes:
. Apresentação da Virgem
. Desposórios da Virgem
. Anunciação
. Visitação (painel assinado Salvador de Çouza)
. Sagrada Família
. Apresentação do Menino
No conjunto, sobretudo em peças dos emolduramentos dos painéis,
nos painéis com simbologia mariana (lírio e rosa) e vasos floridos de
remate das pilastras há muitas réplicas produzidas no século XX.
No exterior, o jardim apresenta também aplicações de azulejos de
fabrico coimbrão de vários períodos do século XVIII.
Painéis de albarradas e figura avulsa, de inícios do século XVIII
(produção de Agostinho de Paiva, iguais ao núcleo da Universidade,
Gerais), estão aplicados no muro que delimita a propriedade (em
desenvolvimento para o lado da Penitenciária), de pintura a azul e
branco. Azulejos de figura avulsa apresentam-se colocados
lateralmente ou no registo inferior do silhar, representado
maioritariamente flores. Os vasos floridos são ladeados por
papagaios, e colocam-se no registo superior do silhar, estando
separados barras de motivos ornamentais vegetalistas. Quando o
silhar exige compensação provocada pelo ângulo de desnivelamento
do terreno, surgem abaixo das albarradas, composições de figura
avulsa, sendo a separação entre os dois registos assinalada também
por barra.
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Na estufa, no espaldar da fonte, um painel com composição seriada,
4x6, com um menino segurando cornucópia de flores e frutos entre
dois balaústres (semelhante ao desaparecido conjunto da Capela do
Dormitório do Colégio de Santo Agostinho, ou aos azulejos do
corredor do dormitório do Colégio da Graça,), e no topo da superfície
murária no ângulo da empena em jeito de registo, um painel 4x6, com
a representação de São Diogo, tudo em pintura a azul sobre fundo
branco.
Ainda no jardim, continuando o revestimento cerâmico aplicado no
muro que cerca a propriedade, a partir do templete em direção ao
aqueduto, com início nos panos murários que ladeiam a entrada
principal, desenvolve-se um silhar de azulejos, de pintura a azul e
branco, com painéis de espaldar recortado, de composição figurativa
de temática religiosa, legendados em latim, assumindo características
próprias à azulejaria do 2.º quartel de Setecentos. Trata-se de uma
série com representações emblemáticas alusivas ao culto do Sagrado
Coração de Jesus (culto emergente nos finais do século XVII) por
meio de figurações metafóricas associadas ao coração humano. É
representada a interação do Amor Divinus e a Anima Humana (Amor
Divino e a Alma Humana), conceito celebrado na obra Schola Cordis
(1629) de Van Haeftens cujas estampas serviram de referência às
representações deste conjunto. Globalmente há um trabalho muito
cuidadoso no tratamento dos modelados e claro-escuro. A pintura é
delicada, muito atenta aos pormenores descritivos, um aspeto que se
acentua na reserva figurativa das cartelas centrais, onde as figuras
são tratadas com um grande detalhe. Nota-se o uso de pinceis muito
finos em algumas partes das representações (rosto das figuras,
cabelos, pormenores do vestuário). O esgrafito é um recurso muito
presente não só ao nível das composições das reservas figurativas,
acentuando a volumetria dos aspetos vegetais (árvores e vegetação)
e também dos panejamentos das figuras, e ainda em pontos que se
pretendem mais luminosos (como raios de sol, auréolas, etc.);
também ao nível dos enquadramentos (dentes das carrancas nas
bases das cartelas centrais, contornos de folhas de acanto nas linhas
dos frisos dos entablamentos) se faz recurso da mesma técnica de
acabamento. As técnicas de esponjado e pintura em mancha, por
recurso a aguadas, conjugam-se com o traço fino e delicado na
representação de pormenores, num trabalho de pintura cerâmica que
se afigura de bastante requinte.
Ao nível dos enquadramentos é percetível algum abuso do recurso a
linhas de contorno, aspeto que faz acentuar a densificação da carga
ornamental. Notamos muitas semelhanças formais com o trabalho
documentalmente associado a António Vital Riffarto.
Nos tanques e zona de cota mais baixa do jardim encontramos
fragmentos de painéis de concheados rocaille, com afinidades à obra
de Sousa Carvalho, e um painel incompleto igual aos painéis
ornamentais observados na sala de reuniões na planta baixa da
moradia. Por debaixo dos bancos está uma barra de padrão dos
inícios do século XVIII igual à aplicada no interior da casa como
guarnição aos painéis de figura avulsa.
Desconhecemos, até à data, a proveniência destes painéis.
DESCRIÇÃO DOS Na sala da antiga copa (1.º andar), escadaria, vestíbulo no piso
ENQUADRAMENTOS/ térreo: barra de acantos em esquema de linguagem maneirista com
GUARNIÇÃO padrão excecional não identificado por Santos Simões.
Painéis do hall do piso térreo: emolduramentos de motivos
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arquitetónicos fingidos de perfil retilíneo, pintados a azul sobre fundo
branco e ornamentados a verde, amarelo e manganês; a estrutura
inclui um embasamento de perfil clássico, simples, com uma pequena
cartela de moldura rocaille com reserva marmoreada a manganês,
ladeada por palmas pintadas a amarelo, colocada ao centro;
lateralmente à reserva figurativa desenham-se duas pilastras de efeito
saliente, as quais apresentam os fustes decorados por almofada de
pintura a amarelo, verde e manganês, de efeitos marmoreados, com
festão de folhagem de pintura a amarelo, pendente a partir do topo do
fuste; sobre os capitéis das pilastras surgem pequenas cartelas
preenchidas a manganês; o entablamento inclui um friso de motivos
vegetalistas a amarelo. Toda esta estrutura é rematada por um
espadar recortado de pintura polícroma (azul, manganês, amarelo e
verde) – decorado com profusos ornatos concheados rocaille, e
elementos vegetalistas de flores e folhagem no coroamento da
estrutura do espaldar – ladeado por urnas floridas colocadas no
alinhamento das pilastras laterais à reserva figurativa central.
No Jardim/ albarradas são aplicadas duas barras distintas de

pintura a azul sobre fundo branco: a barra B-48 (SIMÕES, 1997:
I, p.181) e outra barra de acantos, em esquema de linguagem

maneirista, com padrão excecional, não identificado por Santos
Simões.
Jardim/ ciclo Amor Divino: Os painéis com representações
emblemática sobre o Amor Divino assumem um enquadramento
exuberante de motivos decorativos de gosto Regência – palmetas,
grinaldas, acantos, guirlandas, colunas, efeitos marmoreados,
escanas de peixe – numa simulação arquitetónica composta por um
embasamento desenhado em perspetiva, sobre o qual descansam
duas pilastras laterais de capitel jónico que vão suportar um
entablamento decorado por friso de acantos e sobrepujado por filete
de escamas que marca a divisão entre a composição arquitetónica e
o espaldar decorado por enrolamentos de acantos e volutas com
fundo de trama linear horizontal que acolhe um medalhão oval com
inscrição latina; o seu remate final é feito por uma concha. Rematam
lateralmente as pilastras, vasos de flores em cujo vaso se desenham
carrancas co panejamentos a pender a partir da boca. A reserva
central do painel é assinalada por uma cartela de moldura polilobada
num recorte ténue em redor da qual se desenvolve uma exuberante
decoração de acantos, volutas; sendo rematada superiormente por
uma cabeça de um menino colocada sobre uma palmeta, e
inferiormente por uma carranca; o fundo desta reserva central é
neutro, totalmente branco, o que faz realçar a volumetria das formas
da cartela central e as grinaldas laterais que pendem das volutas
interiores das pilastras laterais e são dirigidas para as volutas da
cartela central.
LEGENDA/ Jardim – estufa: «S. DIOGO»
INSCRIÇÃO Jardim – ciclo narrativo 2.º quartel seculo XVIII
P1 - «Cordis/ delíquium.»
- «Defécit caro mea, et/ cor meum: Deus cor-/dis mei. Ps.72.v.26.»
P2 - «Cordis/ anxietúdo.»
- «Humiliàtus sum nimis:/rugiêbam à gémitu cor-/dis mei. Ps.37.v.9
P3 - «Stimulus cordis.» [Schola cordis, fl.530]
- «Virga in dorso eius, /qui indigent cor [?]./Prov.10.v.13»
P4 - «Cordis emolitio.» [Schola cordis, fl.206]
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- «Deus mollivit cor me-/um. Job.Cap.23.v.16»
P5 - «Cordis duríties.» [Schola cordis, fl.124]
- «Cor suum posuêrunt ut /adamántem, ne audírent/Legem.
Zach.7.v.12»
P6 - «Cordis revérsio.»[Schola cordis, fl.156]
- «Redite praevaricatôres ad cor. Isai.46, v.8»
P7 - «Cordis contrítio» [Schola cordis, fl.186]
- «Cor contrítum, et humi/liâtum. Ps.50.v.19»
Átrio de distribuição na entrada do piso térreo: «Salvador de Çouza»
P8 - «Cordis inflamátio.» [Schola cordis, fl.450]
- «Concáluit cor meum/intra me. Ps.38.v.4»
P9 - «Cordis vigília» [fl.460]
- «Ego dórmio, et cor me-/um vígilat. Cant.5.v.2.»
P10 - «Cordis obsignátio.» [Schola cordis, fl.424]
- «Pone me ut signâculum su-per cor tuum. Cant.8.v.6»
P11 -«Cordis renovátio.» [Schola cordis, fl.302]
- «Dabo vobis cor novu, et spi-/ritum novum. Ezech.36.v.26.»
P12 - «Cordis scalae.»[ Schola cordis, fl.394]
- «Ascensiônes in corde suo/ dispósuit. Psalm.83.v.6»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Figura avulsa- antiga copa e jardim
EAC2
EAC3
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26 (arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED16
Albarradas, jardim
EAC4 (Gerais, piso 1)
EACMC9 (claustro imperfeito)
EACMC14 (refeitório)
EACMC16 (portaria)
EACMC18 (Ala São Jacinto – átrio antiga biblioteca)
EACMC19 (fragmentos)
EACMC37 (claustro)
EACMC38 (evidencias arqueológicas)
EARP24 (fragmento)
ED11 (MNAz inv.517)
Jardim, ciclo Schola Cordis
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
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EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4
Estufa-Menino com cornucópia
EACMC9 (desaparecida capela do dormitório)
ECMC16
ED2
Estufa- painel São Diogo
EACMC18, capela doméstica
EACMC28, capela-mor
EACMC31, capela-mor
EARP49, sacristia
R3
Figura avulsa pombalina
EAC4 (Galeria das Tribunas)
EAC10
Iconografia mariana – átrio planta baixa
EARP25 (Apresentação da Virgem, Esponsórios)
EARPV3 (Anunciação, Esponsórios)
EACMC8 (Nascimento da Virgem, Apresentação da Virgem, Esponsórios, Apresentação do Menino)
EARP38 ( Apresentação da Virgem no Templo, Visitação, Anunciação)

3. BIBLIOGRAFIA
MARQUES, 2000.
MOREIRA, 2006.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Residência particular do Professor Bissaya Barreto: entre 1923 e 1925 ocorre a construção do edifício
(projeto de Fiel Viterbo) com a reutilização de azulejos dos séculos XVI, XVII e XVIII.
Na década de 80 (1985/1986) ocorrem obras de adaptação da residência a casa-museu, uma intervenção
realizada com o apoio de engenheiros da Fundação Medeiros e Almeida (MOREIRA, 2006).
Segundo a Dra. Isabel Horta e Vale todo o espólio azulejar aplicado neste edifício será proveniente de
extintos complexos monástico-conventuais da cidade, ou região. Prática comum no procedimento do Dr.
Bissaya Barreto era ter intermediários para a aquisição das peças. É comum associar-se a proveniência
do espólio azulejar aos edifícios onde se instalaram as estruturas hospitalares e assistenciais, resultantes
da ação direta do Dr. Bissaya Barreto (Lorvão, Vila Pouca da Beira, Celas, Semide)
Em alguns painéis do interior (átrio) e do jardim houve substituição integral ou complementação com
peças de fabrico mais recente. Ana Margarida Marques aponta a encomenda pelo Dr. Bissaya Barreto à
fábrica de Bento Carneiro em Águeda, a qual produzia objetos imitando o antigo, séculos XVI-XVIII[…]; os
seus azulejos eram preferidos por pessoas de fino gosto como o Prof. Dr. Bissaya Barreto: obras da
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criança e da Mãe, uma casa aos Arcos, etc […] (MARQUES, 2000: 60, citando DIAS, Francisco Ladeira –
Município de Águeda. Águeda: F.D. Ladeira, [s.d.], I, 61.)
Ana Margarida Marques questiona a proveniência do conjunto assinado por Salvador de Sousa atribuída
ao núcleo de Semide por Ana Goulão Machado (MACHADO, 1990-1992), referindo que a assinatura não
corresponde com a que é citada no Inventário Artístico de Portugal (volume do Distrito de Coimbra) e que
não há qualquer data nos azulejos presentes no átrio da Casa-Museu Bissaya Barreto (MARQUES, 2000:
63-64). A mesma autora atribui ainda os vasos floridos do jardim a Agostinho de Paiva (MARQUES, 2000:
65).
Serviram de matriz às representações dos painéis de emblemática as gravuras publicadas na obra Schola
cordis sive aversi a Deo cordis ad eumdem reductio, et instruction (primeira edição publicada em
Antuérpia em 1629) do beneditino Benedict Van Haeften [fl.124, fl.156, fl.186, fl.206, fl.302, fl.394, fl.424,
fl.450, fl.460, fl.530]: os emblemas da Schola cordis, bastante influenciados pelos Pia Desideria de Hugo
Herman, foram gravados por Bolswert, e incidem no tema do coração sob a forma de cenas alegóricas de
pendor pitoresco que incluem sempre um pequeno coração; nas gravuras da Schola Cordis as figurações
são acompanhadas por um pequeno título e uma citação bíblica em latim, as quais introduziam um
capítulo de dez a doze páginas com conteúdos de meditação acompanhadas de notas à margem
(SAUNDERS, 2000:195-200).
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ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Cassa-Museu Bisssaya Barretoo, sala no 1.ºº piso – antigga sala da coopa
Revvestimento dee figura avulssa
Iníccios século XV
VIII, Agostinhho de Paiva atrib.
Proveniência deesconhecida
FA

2 | Casa-M
Museu Bissayya Barreto, S
Sala da Faiannça
Revestimento de figgura avulsa
3.º quartel do séculoo XVIII
Proveniência descoonhecida
FA
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3 | Casa-Museu Bissaya Barreto, Sala piso térreo – sala de reuniões
Painel de composição ornamental
3.º quartel do século XVIII
Proveniência desconhecida
FA

4 | Casa-Museu Bissaya Barreto, Hall no piso térreo
Painel de azulejos com a representação da Visitação
ca. 1790, Salvador de Sousa Carvalho (assinado Salvador de Çouza)
Proveniência desconhecida
FA
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5 | Casa-Museu Bissaya Barreto, jardim
Silhar de azulejos com composições de albarradas e figura avulsa
Inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.
Proveniência desconhecida
FA

6 | Casa-Museu Bissaya Barreto, jardim
Painel de azulejos com cena emblemática associada à iconografia do Amor Divino
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Proveniência desconhecida
FA

779

7 | Casa-Museu Bissaya Barreto, estufa
Painel de azulejos com representação hagiográfica de São Diogo
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Proveniência desconhecida
FA

780

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED9
MUSEU MUNICIPAL DR. SANTOS ROCHA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Museu Municipal Dr. Santos Rocha
Coimbra
Figueira da Foz
São Julião
Figueira da Foz
Município da Figueira da Foz

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ OUTRA Museu
□ PRIVADA
□ OUTRA _________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Reserva
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
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COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

□ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA _
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Da coleção de Cerâmica e Vidro do Museu Municipal Dr. Santos

Rocha faz parte o mostrador em azulejo do relógio que estava
aplicado parede Norte da torre sineira da igreja do Mosteiro de Santa
Maria de Seiça. O painel é de formato quadrangular, 9x9, e apresenta
pintura a azul de cobalto sobre branco estanífero. Desenha-se um
mostrador de relógio com formato circular inserido em quadrado, com
numeração romana intercalada com pequenos motivos em flor-de-lis
em faixa circular; no centro do relógio desenha-se um grande sol com
expressão humanizada cujos raios desenham os quadrantes e
subquadrantes horários. Nos interstícios resultantes da inserção do
círculo no quadrado colocam-se quatro querubins.
Da mesma proveniência é o painel de 5x4 unidades, de pintura a azul
sobre fundo branco, onde está representado um trecho de uma
composição ornamental onde se observa parte de um anjo colocado
junto de um elemento arquitetónico fingido, possivelmente um frontão.
Este pequeno painel é um fragmento do revestimento azulejar outrora
aplicado no interior da igreja do Mosteiro de Santa Maria de Seiça.
Reconhecemos grandes afinidades formais entre estas peças e os
trabalhos documentalmente associados a António Vital Riffarto.
Outras peças existentes na coleção do MMSR são:
. Azulejo, MMSR inv. 5315(fundo antigo): fragmento de painel com a
representação de parte de um elemento arquitetónico fingido
(embasamento/entablamento) em pintura a azul sobre fundo branco.
2.ºquartel século XVIII.
. Azulejo de padrão pombalino, de pintura azul sobre fundo branco,
com motivo floral de oito pétalas ao centro, enquadrada por quatro
elementos que partem dos cantos da unidade em direção ao centro.
3.ºquartel século XVIII.
. Azulejo: fragmento de painel polícromo, a azul, verde, amarelo e
manganês, com trecho de decoração de motivos vegetalistas.
3.ºquartel século XVIII.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Azulejos provenientes de Seiça
EAC1
EACMC1
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EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4
Azulejo de padrão pombalina

EAC7
EACMC20
EACMC24
EACMC29
3. BIBLIOGRAFIA
ROCHA, 1905: 167-193.
PAGARÁ, 2006.
PINTO & GASPAR, 2012: 71-101.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Segundo o Relatório sobre o exame feito nos Mosteiros de Seiça e Lorvão para examinar os objetos de
merecimento artístico existentes no primeiro bem como um baixo-relevo no segundo de Alfredo Andrade e
Francisco Rangel Lima, Academia Real das Belas Artes de Lisboa, Lisboa, 1880, 15 de Março, citado por
Mesquita de Figueiredo (FIGUEIREDO, s.d., Livro 16, fl. 316-319):
«(…) (sobre a igreja do Mosteiro de Santa Maria de Seiça) no interior de uma só nave em forma de cruz
latina, com capelas reentrantes (…) das duas grandes composições pintadas em azulejos, que ornavam
os lados da capela-mor uma está em parte mutilada e os seus restos espalhados pelo chão entre o
matagal que ali vai crescendo todos os dias, a outra talvez porque está menos exposta às intempéries, só
tem por enquanto pequenos estragos, mas não tardará em cair completamente se mão caridosa a não
salvar.
Embora víssemos aquellas composições de longe, porque difícil foi chegar ao coro e impossível se tornou
entrarmos no pavimento inferior do templo, podemos afiançar que tão magníficos exemplares da arte dos
azulejos em Portugal, no seculo passado, e de dimensões não comuns (…).»
Acerca da coleção em causa, é referida por António dos Santos Rocha a existência em 1905 de um
conjunto de peças de azulejaria integrada na coleção de cerâmica e vidro:
(8406 a 8413) quadros de azulejos attribuidos ao seculo XVII, provenientes do extinto convento de Santa
Clara do Porto.
(7398) quadro com azulejos do convento de Santa Clara do Porto.
(5322 e 5323) azulejos provenientes do convento das freiras d’Aviz.
(5324, 5325 e 5341) azulejos portugueses.
(5326, 5331-5333) azulejos do seculo XVIII.
(5327) azulejo proveniente de Coimbra
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(5349 a 5351) azulejos do século XVII. Coll. Goltz.
(5363) azulejo do seculo XVII, proveniente do Gerez.
(5366) quadro com azulejos da Sé Nova de Coimbra.
(5273 e 5277) placas de faiança esmaltada, provenientes do zimbório da Sé Velha de Coimbra.
(5274 e 5276) placas de faiança esmaltada, provenientes do zimbório da egreja do convento de Ceiça.
(5287 e 5288) guarnições de azulejo do seculo XVIII.
(5293) azulejo do século XVIII.
(5295) azulejo da Sé Nova de Coimbra.
(5300) quadro com azulejos provenientes de Coimbra.
(5298 e 5299) quadros com azulejos do seculo XVIII, provenientes da capella da Misericordia da Figueira.
(5306) azulejos das capellas do Bussaco (seculo XVII).
(5315) azulejo de Santa Cruz de Coimbra, de 1756.
(5317) quadro com azulejo da egreja do convento de Ceiça (seculo XVII).
(ROCHA, 1905: 167-193)
À data da nossa visita ao MMSR o inventário da coleção de Cerâmica e Vidro encontrava-se em
tratamento; foi-nos possível contactar e registar poucas peças de azulejaria, as quais na sua maioria não
tinham número de inventário, facto que dificultou a correspondência com as peças descritas por António
dos Santos Rocha.

ILUSTRAÇÕES

1 | Mostrador de relógio da igreja do Mosteiro de Santa Maria de Seiça
2.º quartel século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Coleção de Cerâmica e Vidro do Museu Municipal Dr. Santos Rocha
FA
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2 | Mosteiro de St.ª M.ª de Seiça, inícios do século XX?
Registo fotográfico da fachada principal da igreja com a situação original
do relógio
Foto da colecção D. Maria Rosa Anttonen, cedida po Inês Pinto

3 | Fragmento de painel pertencente ao revestimento azulejar da igreja do
Mosteiro de St.ª M.ª de Seiça
2.º quartel século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Coleção de Cerâmica e Vidro do Museu Municipal Dr. Santos Rocha
Foto cedida por Inês Pinto
785

4, 5 | Fragmento de painel com parte de elemento arquitetónico fingido. 2.ºquartel século XVIII.
Azulejo de padrão pombalino. 3.ºquartel século XVIII.
Proveniência desconhecida.
Coleção de Cerâmica e Vidro do Museu Municipal Dr. Santos Rocha
FA

6 | Fragmento de painel polícromo com trecho de decoração de motivos
vegetalistas.
3.ºquartel século XVIII.
Proveniência desconhecida.
Coleção de Cerâmica e Vidro do Museu Municipal Dr. Santos Rocha
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED10
MUSEU DO MOSTEIRO DO LORVÃO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Museu do Mosteiro do Lorvão
Coimbra
Penacova
Lorvão
Lorvão
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
■MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
□PRIVADA
□OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ____________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
787

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA _
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL O complexo monástico de Lorvão incluía um significativo espólio

azulejar integrado, o qual foi em parte destruído aquando das obras
de conservação.
Santos Simões reporta que algumas amostras foram recolhidas por
Edmar de Oliveira, posteriormente incorporados no espaço
museológico do mosteiro (SIMÕES, 1997: II, 73).
Aí fomos encontrar um azulejo pertencente a uma barra B-48, de
pintura a azul e branco, comum na charneira de Seiscentos para
Setecentos.
Santos Simões atribui às oficinas de Coimbra um fragmento (21
unidades) de um frontal de altar polícromo, semelhante aos frontais
de altar da igreja Matriz do Luso. (SIMÕES, 1997: II, 73)
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Guarnição B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
EARP50
EARPV5
EARPV8
ED8
ED11 (MANZ in.517)
ED16

3. BIBLIOGRAFIA
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SIMÕES, 1997: II, 73.

4. DADOS COMPLEMENTARES
_
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED11
MUSEU NACIONAL DO AZULEJO
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Museu Nacional do Azulejo
Lisboa
Lisboa
São João
Lisboa
Presidência do Conselho de Ministros/ Secretaria de Estado da
Cultura/ Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ OUTRA Museu
□ PRIVADA
□ OUTRA_________________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Reservas e espaço expositivo
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1750
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Manuel da Silva
_
■ SIM
791

António Vital Riffarto

_

Salvador de Sousa Carvalho

_

□ NÃO
■ SIM
□ NÃO
■ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
■ PADRONAGEM
■ REGISTO
■ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa e Profana
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Nas reservas do Museu Nacional do Azulejo há um amplo conjunto de

peças associadas ao fabrico de Coimbra, presentemente em tratamento no
âmbito do projeto Devolver ao Olhar.
Até à data foi identificado um conjunto de painéis pertencentes a um ciclo
figurativo dedicado à iconografia do Apocalipse (estima-se um conjunto de
15 painéis) – reconhecemos afinidades formais entre estes painéis e
alguns exemplares dos núcleos do Mosteiro de São Jorge de Milreus
(dormitório) e Jardim de Santa Cruz (1749), ambos associados aos
monges crúzios.
Reconhecemos também painéis com características formais semelhantes à
obra associada a Manuel da Silva, António Vital Riffarto, e aos Sousa
Carvalho (Salvador e Dionísio José).
Para a tipologia azulejar dos vasos floridos surgem duas peças associadas
à produção Coimbrã, uma das quais corresponde certamente à produção
de Agostinho de Paiva.
Há ainda um amplo conjunto de azulejos de figura avulsa atribuídos às
olarias de Coimbra, para alguns dos quais reconhecemos afinidades com
exemplares in situ.
As peças em exposição, de fabrico coimbrão, são maioritariamente da
Coleção Vilhena (registos), ou relacionam-se com a coleção dos azulejos
didáticos provenientes do Colégio das Artes de Coimbra (MNAE1192;
MNAE1317).
O registo de Nossa Senhora do Carmo [MNAZ inv.6111] foi recolhido de
um prédio situado na baixa de Coimbra, n.º 60-62 da Rua da Trindade, tal
como refere o Inventário Artístico de Portugal no volume dedicado à cidade
de Coimbra (CORREIA & GONÇALVES, 1947: 199, estampa CCXVIII).
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ _
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Painel com vaso florido (5x6) MNAz inv. 164
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Painel com vaso florido e B-48 (10x13) MNAz inv. 517
EAC4 (Gerais)
EACMC9 (claustro imperfeito)
EACMC14 (refeitório)
EACMC16 (portaria)
EACMC18 (Ala São Jacinto – átrio antiga biblioteca)
EACMC19 (fragmentos)
EACMC37 (claustro)
EACMC38 (evidencias arqueológicas)
EARP24 (fragmento)
EARP26
ED11 (MNAz inv.517)
ED8 (jardim)
Painéis emblemas marianos MNAz inv. 264, 265
EACMC11 (desaparecidos)
EARP31
Registo MNAz inv.6109 (N.ª Sr.ª da Conceição e as Almas do Purgatório, 1750)
EAC16 (escadaria, salão nobre)
EACMC6 (nave)
EACMC12 (capela do dormitório)
EACMC21 (escadório – sanefas capelas dos Passos)
EACMC27 (frontal altar de Santo António)
EARP1 - 1747
EARP7
EARP14
EARP32
EARP34
EARP42
EARP46 (nave) - 1746
ED7 (MNMC inv.1174-C1566)
Painéis do ciclo do Apocalipse (Projeto Devolver ao Olhar)
EACMC12 (corredor do dormitório)
EACMC26
Fragmentos de painel cena de caça com amazona (Projeto Devolver ao Olhar)
EARP50 (Manuel da Silva atrib.)
Fragmentos de painel de grandes dimensões com estrutura arquitetónica fingida e cena de caça à
lebre (Projeto Devolver ao Olhar)
EAC1

EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
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ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4

Fragmento de silhar de padronagem joanina (Projeto Devolver ao Olhar)
EACMC18 (claustro superior)

3. BIBLIOGRAFIA
PEREIRA, 1995.
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 199, estampa CCXVIII.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Grande parte da coleção do MNAz resulta do processo de secularização dos complexos monásticoconventuais e edifícios associados, e sua venda pelo Estado, a maioria posteriormente adaptados a novas
funções. Neste âmbito, para alguns casos, terá havido o cuidado na salvaguarda do património azulejar,
sendo o mesmo retirado com a finalidade da sua (re) integração nas coleções museológicas nacionais,
contudo, lamentavelmente, sem o cuidado do registo da sua proveniência. A estes exemplares juntam-se
as compras e, sobretudo, as doações de peças por instituições e particulares, como o caso da coleção de
Ernesto Vilhena, adquirida em 1994 pelo Instituto Português de Museus, com peças de várias cronologias
que documentam as produções de Coimbra e Lisboa, a maioria proveniente de edifícios civis (PEREIRA,
1995: 32-37)
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ILUSTRAÇÕES

1 | Painel com vaso florido (5x6)
MNAz inv. 164
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII,
Autor desconhecido, Coimbra?
Foto MNAz

2 | Painel com vaso florido (10x13)
MNAz inv. 517
Finais do século XVII/ inícios do século XVIII,
Agostinho de Paiva, atrib
Foto MNAz

3 | Registo
Almas do Purgatório
MNAz inv.6178
3.º quartel do século XVIII,
Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto MNAz

795

4, 5 | Registo N.ª Sr.ª do Carmo e as Almas do Purgatórioo, MNAz inv.61111
3.º quartel do
d século XVIII, Salvador dee Sousa Carvaalho atrib.
Registo N.ª Sr.ª da Conceeição e as Alm
mas do Purgattório, MNAz innv.6109
1750, autor desconhecidoo
Fotos MNAzz
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6 | Painel com emblema mariano: lírio
MNAz inv. 264
3.º quartel do século XVIII, década de 1770, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
Foto MNAz

7 | Painel do ciclo do Apocalipse: Os quatro cavaleiros do Apocalipse
Coleção MNAz (Projeto Devolver ao Olhar)
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto MNAz
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8 | Painel com a Decapitação de São João Baptista ?
Coleção MNAz (Projeto Devolver ao Olhar)
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA

9 | Painel com cena de caça com amazona
Coleção MNAz (Projeto Devolver ao Olhar)
2.º quartel do século XVIII, Manuel da Silva atrib.
Foto MNAz
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10 | Painel com estrutura arquitetónica fingida
Coleção MNAz (Projeto Devolver ao Olhar)
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
Foto MNAz

11 | Fragmento de silhar de padronagem joanina
Coleção MNAz (Projeto Devolver ao Olhar)
2.º quartel do século XVIII, autor desconhecido
Foto MNAz
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED12
IGREJA MATRIZ DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO DE GONDOMAR
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Igreja Matriz de São Cosme e São Damião
Porto
Gondomar
São Cosme
Gondomar
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
■ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
□ PRIVADA
□ OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA __________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
■ OUTRA Salão paroquial
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ___________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■SIM
□ NÃO
801

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: representação
hagiográfica – São Cristovão
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
□ RAZOÁVEL □ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Removido da parede fundeira da nave da igreja nas obras de 1967

(SIMÕES, 1997:31), o painel de São Cristóvão, de 17x14 azulejos,
levantou suspeitas a Santos Simões sobre uma possível associação a
Coimbra.
De facto, trata-se de uma rara peça de pintura polícroma pintada em
azuis, laranjas, verdes e manganês, lembrando os quadros figurativos
seiscentistas pela atual configuração retangular e ausência de
qualquer guarnição. Notamos, contudo, grandes afinidades formais
com a obra de António Vital Riffarto, ativo na vizinha cidade do Porto
na década de 1730 nas obras da Sé.
De acordo com Santos Simões (SIMÕES, 1997:31) a feitura desta
pela terá passado por uma terceira fase cozedura: após o cozimento
das peças em azul terão voltado mais uma vez ao forno para a
aplicação dos amarelos, manganês e verdes.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ Sem legenda.
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1

EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23(nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
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ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED13
ED14
ED15
R1
R2
R4
3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 1997:31.

4. DADOS COMPLEMENTARES
De acordo com Santos Simões o painel foi recolocado no salão paroquial (SIMÕES, 1997:31.)
ILUSTRAÇÕES

1 | Painel com representação hagiográfica de São Cristóvão
São Cristóvão carregando o Menino ao ombro
2.º quartel do século XVII, António Vital Riffarto, atrib.
Foto J. M. dos Santos Simões (SIMÕES, 1997: II, EST.IV)
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED13
ROTA DO ROMÂNICO/
ACERVO DO FUTURO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DOS BENS MÓVEIS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO Rota do Românico/ acervo do futuro Centro de Interpretação dos
Bens Móveis
Porto
Lousada
São Miguel
Lousada
ValSousa, Associação de Municípios do Vale do Sousa

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA ___________
□ PRIVADA
□ OUTRA ____________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Depósito
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ ■ SIM Data 1733-1734
CONJUNTO DATADO □ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
805

António Vital Riffarto
_
(BASTO, 1940; CRUZ, 1947;
BASTO, 1964:187-188)

□ SIM
■ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Profana: paisagens, costumes,
cenas galantes
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Integram o acervo do futuro Centro de Interpretação dos Bens

Móveis da Rota do Românico, um vasto conjunto de fragmentos de
painéis azulejares, pertencentes ao desaparecido revestimento
azulejar dos muros das alas N e E, presentemente despidos, do
claustro superior da Sé do Porto, aplicado no 2.º quartel do século
XVIII durante o período de Sede Vacante (1717-1741).
A identificação de um significativo número de painéis azulejares a
partir do conjunto de unidades azulejares, pela equipa técnica que
em 2011 procedeu ao inventário e conservação prévia das peças do
espólio legado pela extinta DGEMN à Rota do Românico, considerou
a marcação (símbolo ou letra) observada no tardoz das unidades
azulejares. As peças inventariadas associadas à produção de
Coimbra são as seguintes:
RR. CIMB – RA. 001: Azulejos de painel figurativo com marcação
« ** » a preto
Fragmentos de painel azulejar que denunciam a colocação de
elementos arquitetónicos próprios a um embasamento, com indícios
de festões de frutos e flores como ornamentos. Na zona da reserva
figurativa observam-se porções de uma paisagem campestre. Acima
estão indícios de um entablamento
RR. CIMB – RA. 002: Azulejos de painel figurativo com marcação
« * »a Preto
Fragmentos de painel azulejar que denunciam a inclusão de
elementos florais e volutas como ornatos e unidades pertencentes a
um trecho paisagísticos com árvore e casario.
RR. CIMB – RA. 003: Azulejos de painel ornamental com
marcação «cc» a vermelho
Fragmentos de painel azulejar que indiciam folhagem de acantos e
volutas como ornamentos.
RR. CIMB – RA. 004: Azulejos de painel figurativo com marcação
«c» a vermelho
Fragmentos de painel azulejar das extremidades inferior e lateral,
acusando a colocação de ornamentos de acanto ao nível do
embasamento, busto feminino e pequeno anjo junto de motivos
fitomórficos colocados em fiada lateral ao nível do entablamento.

806

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□
RR. CIMB – RA. 005: Azulejos de painel figurativo com marcação
«c» a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido com localização
associada a zona de embasamento e entablamento com indícios de
ornatos vegetalistas.
RR. CIMB – RA. 006:
Azulejos de painel figurativo com
marcação «d» a preto
Fragmentos de painel azulejar que denunciam um embasamento
arquitetónico com ornamentação vegetalista e volutas, sobre o qual
surge um medalhão oval rematado por um querubim com a cabeça
enquadrada por leque de plumas.
RR. CIMB – RA. 007: Azulejos de painel figurativo com marcação
«e» a preto
Fragmentos de painel azulejar que acusam o desenho de
embasamento arquitetónico com ornamentação vegetalista, acima do
qual se representava uma paisagem, tendo como remate superior.
um entablamento.
RR. CIMB – RA. 008: Azulejos de painel figurativo com marcação
«ee» a preto
Fragmentos de painel azulejar que indicam a existência de um
embasamento arquitetónico fingido com ornamentação vegetalistas
que inclui festões de flores e uma carranca. A reserva central
representaria uma paisagem e subsiste o busto feminino da pilastra
lateral que a delimitaria, bem como algumas unidades com desenhos
de acantos que se localizariam no remate superior.
RR. CIMB – RA. 009: Azulejos de painel figurativo com marcação
«C» a vermelho
Fragmentos de painel azulejar que indicam a existência de um
embasamento arquitetónico fingido que sustentaria a colocação de
um medalhão oval. As unidades com indicação de colocação superior
remetem para ornatos aplicados no entablamento
RR. CIMB – RA. 010: Azulejos de painel figurativo com marcação
«h»
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. Há unidades com folhagem de acanto, escamas de
peixe, uma ave (colocação ao nível da reserva figurativa).
RR. CIMB – RA. 011: Azulejos de painel figurativo com marcação
«hh» a Preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. Há unidades com folhagem de acanto, escamas de
peixe, uma ave (colocação ao nível da reserva figurativa).
RR. CIMB – RA. 012: Azulejos de painel ornamental com
marcação «b» a preto
Fragmentos de painel azulejar com indícios do desenho de festões
ao nível do embasamento, por entre elementos arquitetónicos, e
vários outros ornatos vegetalistas dispersos por todo o painel.
RR. CIMB – RA. 013: Azulejos de painel ornamental com
marcação «2» a vermelho
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes.
RR. CIMB – RA. 014: Azulejos de painel ornamental com
marcação «3» a vermelho
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Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes.
RR. CIMB – RA. 015: Azulejos de painel figurativo/ornamental [?]
com marcação «3» a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes.2 azulejos.
RR. CIMB – RA. 016: Azulejos de painel figurativo/ornamental [?]
com marcação «5» a vermelho
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. 3 azulejos.
Apresenta elementos dispersos de difícil perceção.
RR. CIMB – RA. 017: Azulejos de painel ornamental com
marcação« ) ( » a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. As escassas unidades sugerem ramagens de acantos
com arranque e terminação em volutas.
RR. CIMB – RA. 018: Azulejos de painel ornamental com
marcação «m» a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. Há unidades com volutas, elementos vegetalistas e
moldura de pintura de efeito de escama de peixe.
RR. CIMB – RA. 019: Azulejos de painel figurativo/ornamental [?]
com marcação« // »a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. Há unidades com volutas, elementos vegetalistas e
moldura de pintura de efeito de escama de peixe.
RR. CIMB – RA. 020: Azulejos de painel ornamental com
marcação « – »a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. Há unidades com volutas e elementos vegetalistas.
RR. CIMB – RA. 021: Azulejos de painel figurativo/ ornamental
[?] com marcação «o» a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. Há unidades com volutas e elementos vegetalistas.
RR. CIMB – RA. 022: Azulejos de painel figurativo com marcação
« oo » a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. Há unidades com volutas, elementos vegetalistas, e
uma figura masculina.
RR. CIMB – RA. 023: Azulejos de painel figurativo/ ornamental
[?] com marcação «| » a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. Há unidades com elementos vegetalistas e parte de
um rosto de querubim.
RR. CIMB – RA. 024: Azulejos de painel figurativo com marcação
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« = » a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes.
RR. CIMB – RA. 025: Azulejos de painel Figurativo/ornamental
[?] com marcação « + » a vermelho e a preto
Fragmentos de painel azulejar com algumas fiadas de unidades que
desenham frisos de decoração vegetalista correspondentes à zona
de remate do painel.
RR. CIMB – RA. 026:Azulejos de painel figurativo com marcação
«U» a preto
Fragmentos de painel azulejar pertencentes às extremidades inferior
e lateral, acusando a colocação de uma pilastra no extremo lateral
direito de fuste decorado com festões de flores e frutos, delimitando a
reserva figurativa em contexto campestre.
RR. CIMB – RA. 027: Azulejos de painel figurativo com marcação
« ^ » a preto
Fragmentos de painel azulejar pertencentes às extremidades laterais,
acusando a colocação de pilastras nos extremos laterais de fustes
decorados com festões de flores e frutos, delimitando a reserva
figurativa cujas unidades subsistentes acusam contexto campestre
com arvoredo.
RR. CIMB – RA. 028: Azulejos de painel figurativo/ornamental
com marcação « ^^ » a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes.
RR. CIMB – RA. 029: Azulejos de painel figurativo com marcação
« /–/ » a preto
Fragmentos de painel azulejar com grande carga ornamental,
possivelmente correspondente a espaldar recortado de painel
retangular. Desenha estrutura arquitetónica fingida, em jeito de
frontão interrompido, que enquadra centralmente um medalhão oval
com reserva ocupada por paisagem campestre de tratamento
miniatural, sendo rematado por querubim com coroa sobre a cabeça
erguida por dois pequenos anjos. Lateralmente sobre segmentos de
frontão descansam grandes anjos que tinham aos seus pés urnas
chamejantes.
RR. CIMB – RA. 030: Azulejos de painel de figurativo com
marcação «L» a preto
Fragmentos de painel azulejar que indiciam um embasamento e
entablamento arquitetónicos, decorados por ornatos vegetalistas que
incluem festões de flores e enrolamentos de acantos. A reserva
figurativa é ladeada por ramagens de acantos e representam uma
paisagem campestre com arvoredo que inclui figura masculina com
cabeça coberta por chapéu. Pertenciam ao intradorso dos vãos dos
antigos janelões da nave (convertidos em frestas pelas intervenções
da DGEMN) da igreja rasgados no alçado N do claustro superior.
RR. CIMB – RA. 031: Azulejos de painel figurativo com marcação
«LL» a preto
Fragmentos de painel azulejar que indiciam um embasamento e
entablamento arquitetónicos com cena campestre na reserva
figurativa. O embasamento é decorado por ornatos vegetalistas que
incluem festões de flores que pendem a partir de uma carranca
central. Lateralmente à reserva figurativa desenham-se ramagens de
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acantos e volutas, e superiormente pende ornato de turgida folhagem
de acantos. Pertenciam ao intradorso dos vãos dos antigos janelões
da nave (convertidos em frestas pelas intervenções da DGEMN) da
igreja rasgados no alçado N do claustro superior.
RR. CIMB – RA. 032: Azulejos de painel figurativo/ornamental [?]
com marcação «B» a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. 7 azulejos e 1 fragmento.
RR.CIMB - RA. 033: Conjunto de azulejos pertencentes a
guarnições de painel/ painéis com marcação «1», «2», «3», «4» a
preto
Fragmentos de painéis azulejares em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. 58 azulejos.
RR. CIMB – RA. 034: Azulejos de painel figurativo/ ornamental
[?] com marcação «V» a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. 10 azulejos e 1 fragmento.
RR. CIMB – RA. 035: Azulejos de painel figurativo/ ornamental
[?] com marcação «A» a vermelho
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes que não permitem uma descrição dos vários elementos
componentes. 14 azulejos.
RR. CIMB – RA. 036: Azulejos de painel figurativo/ ornamental
[?] com marcação «4» a vermelho
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes. 20 azulejos. Adivinha-se o desenho de atlantes à
esquerda da composição.
RR. CIMB – RA. 037: Azulejos de painel figurativo/ ornamental
[?] com marcação «4» a preto
Fragmentos de painel azulejar em número reduzido de unidades
subsistentes. 4 azulejos. As unidades são parte de carrancas.
RR.CIMB – RA. 077: Painel de azulejos do claustro superior da
Sé do Porto
Painel de azulejos com reserva figurativa ocupada por dilatada
composição de temática venatória (montaria), com enquadramento
igual ao revestimento in situ que é possível encontrar na superfície
murária do lado Oeste do claustro superior da Sé do Porto.
Á esquerda da composição surge um caçador, armado de arco, que
caminha a pé acompanhando duas amazonas, de traje galante, à
frente das quais surgem mais duas figuras com cães pela trela. No
lado oposto foi colocada uma árvore. Nos planos mais recuados é
representado um trecho aquático onde nadam e mergulham aves,
com casario ao fundo no sopé de montes.
Este revestimento constitui o extremo direito do grande painel
removido da ala Este; à composição representada seguir-se-iam
outras cuja temática seria associada a alegorias a um dos dois
elementos em falta – Terra e Fogo (MARTINS, 2001: 38-42, 44). As
peças inventariadas com os números inv. RR. CIMB – RA. 001 a
RR.CIMB – RA. 37 e RR.CIMB – RA. 78 acusam a mesma mão e
poderão ser partes integrantes da restante área do revestimento em
causa.(MANIÉS et alli,19-20).
A primeira e última fiadas horizontais, assim como os azulejos de
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remate da última fiada vertical no extremo esquerdo do painel,
apresentam as unidades em formato retangular (95x125mm),
revelando o exato adequamento do painel à dimensão da superfície
murária subjacente.
RR.CIMB – RA. 078: Azulejos e fragmentos de azulejos
desconhecidos de pintura a azul e branco
Fragmentos de azulejos e azulejos, de pintura a azul e branco.
Apresentam vários tipos de figuração. Existem 118 azulejos e 2440
fragmentos. Importa referir que os fragmentos apresentam
dimensões muito reduzidas.
Sobre o revestimento da ala Norte do claustro superior da Sé do
porto, antigos registos fotográficos indicam que as faces frontais dos
contrafortes eram revestidas a azulejo. Adicionalmente, a esta
informação concluiu-se com os trabalhos de conservação prévia ao
conjunto azulejar em causa que também o intradorso dos vãos dos
antigos janelões (convertidos em frestas pelas intervenções da
DGEMN) eram revestidos com azulejos: as unidades com marcação
de painel «L» e «LL» (RR. CIMB – RA. 030- RR. CIMB – RA. 031)
compõem painéis de composição de limites arredondados que
respeitam um desenvolvimento em função da disposição vertical, até
2/3 da área total do painel, terminando nas fiadas superiores numa
disposição na horizontal com cartela central de moldura com ornatos
vegetalistas (MANIÉS et alli,21-22).
DESCRIÇÃO DOS RR.CIMB – RA. 077
ENQUADRAMENTOS/ Embasamento de desenvolvimento contínuo num dinâmico
GUARNIÇÃO movimento de saliências e reentrâncias na representação perspética
dos vários elementos arquitetónicos que integra, alternando plintos e
consolas de efeitos volumétricos e faces planimétricas e almofadas
em pintura marmoreada a azul; a decoração é pontuada por uma
sucessão de festões de flores e frutos, algumas delas penduradas a
partir de carrancas, folhagem de acantos, volutas e conchas.
No extremo direito surge uma pilastra de efeito saliente que
descansa em consolas decoradas com motivos de acantos,
assumindo fuste retilíneo, desenhando almofada central, com capitel
ocupado por mísula com querubim, a partir da qual pende um festão
tripartido de flores e frutos com fita e laços.
O limite superior da reserva figurativa assume uma configuração
complexa, idêntica à que se observa no silhar da ala Oeste do
claustro superior da Sé do Porto. É simulado espaldar recortado,
desenhado sobre um fundo pontuado por nuvens e aves, dentro do
limite definido pela cornija de remate principal da composição. A
sequência desse espaldar segue o ritmo A-B
Espaldar tipo A: cornija de desenvolvimento mistilíneo com
interligação com o elemento vertical lateral, cujo desenho se assume
de alguma complexidade pelos vários elementos que vai integrando
como ornatos complementares à composição: inicia-se em segmento
linear sobrepujado por um vaso florido colocado junto ao extremo
lateral da composição, para depois formar uma voluta decorada com
túrgidos ornatos de acantos, sobre a qual descansa um anjo
reclinado, segurando cornucópia florida e trombeta, que olha na
direção inferior, e abaixo do qual pende grinalda de flores e frutos;
seguidamente a cornija prossegue o seu desenvolvimento, gerando
curvatura alteada, onde se coloca uma carranca enquadrada por
volutas de acantos, caindo da sua boca dois festões de flores,
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dispostos simetricamente, que se vão prender em duas pequenas
volutas colocadas aos pés de dois anjos sentados na moldura
arquitetónica, que seguram um vaso de flores colocado
superiormente à carranca, reforçando a verticalidade do eixo axial
que define a disposição dos vários elementos da estrutura fingida.
Espaldar tipo B: rematando uma moldura oval, com reserva
figurativa, ladeada por consolas e palmas, coloca-se sobre a cornija
que vem na sequência do elemento precedente um querubim com
leque de plumas sobre a cabeça, ladeado por volutas com decoração
de acantos.
Como corolário desenha-se uma cornija de molduras retilíneas
projetando saliência em função do ritmo de colocação da reserva
figurativa principal, alinhada com o eixo axial do espaldar tipo B.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED14
ED15
R1
R2
R4

3. BIBLIOGRAFIA
BASTO, 1940.
CRUZ, 1947.
BASTO, 1964:187-188.
MARTINS, 2001: 15-45.
BOTELHO, 2006: 26, 28, 102.
MANIÉS et alli, 2011.

4. DADOS COMPLEMENTARES
A Rota do Românico tem à sua guarda um importante conjunto de bens móveis associados às
intervenções da extinta DGEMN, efetuadas nas décadas de 30, 40 50 e 60 do século XX num número
significativo de imóveis.
Anteriormente depositados em dependências do Mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, com a
extinção daquele organismo, os bens foram legados à Rota do Românico integrada na ValSousa,
Associação de Municípios do Vale do Sousa.

812

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□
Em 1998 Armando Roque da Silva realizou uma intervenção prévia aos mesmos materiais quando ainda
se encontravam armazenados na Serra do Pilar.
A 23 de Janeiro de 2008, o Regimento de Artilharia, instalado em Vila Nova de Gaia, realizou a entrega
daqueles bens - conjunto de peças em talha dourada e 117 caixas contendo azulejos – à Rota do
Românico, procedendo ao seu transporte do edifício do antigo Mosteiro da Serra do Pilar para o antigo
edifício da escola primária da freguesia de Boím, no concelho de Lousada (MANIÉS et alli, 2011: I, 7-8).
Em 2011 a Rota do Românico empreendeu a 1.ª fase do projeto de Musealização de Bens Patrimoniais,
associado ao Centro de Interpretação dos Bens Móveis da Rota do Românico, que consistiu na
identificação e conservação prévia dos bens patrimoniais legados pela extinta DGEMN. A empreitada
ficou confiada à empresa Oficina-Escola Restauro do Móvel, sendo constituída uma equipa coordenada
por Alexandre Viegas Maniés, conservador-restaurador, que integrou os seguintes elementos: Eunice de
Oliveira Guedes e Nélson Patrício Neves, conservadores-restauradores especializados em madeiras
policromadas; Ana Luísa Ravara Alves Mendes, conservadora-restauradora especializada em
revestimentos azulejares; Raquel Teixeira, historiadora de arte; Manuel Alves da Silva e Paulo Leal,
técnicos de conservação e restauro especializados em madeiras policromadas. Foi realizado o inventário
das peças e intervenções de conservação prévia das mesmas e seu conveniente acondicionamento para
armazenagem.
Na sequência de contacto efetuado pelo promotor da obra, a Rota do Românico, a autora destas linhas
prestou assessoria científica na área dos revestimentos azulejares à comissão de acompanhamento
daquela empreitada, tendo participado em todas as reuniões da mesma comissão de acompanhamento,
realizado visitas ao estaleiro da obra e emitido pareceres sobre a evolução dos trabalhos e relatórios
apresentados pela equipa técnica.
O painel correspondente ao n.º de inventário RR.CIMB-DGRA.077 acusa a influência de uma gravura
publicada na obra Venaria Reale (1674) com os retratos de Caterina Agnese Provana Contessa di Rivalta
e Francesca di Lucinge de Noyer.

ILUSTRAÇÕES

1 | Azulejos de painel figurativo com marcação « d » a preto
Provenientes do claustro superior da Sé do Porto
2.º quartel do século XVIII, 1733-1734
António Vital Riffarto.
Rota do Românico: acervo do futuro Centro de
Interpretação dos Bens Móveis
Inv. RR.CIMB-DGRA.006
Documento gráfico elaborado por Eunice Guedes e
Nelson Neves. Fonte: MANIÉS et alli, 2011: II.
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2 | Azulejos de painel figurativo com marcação « /–/ » a preto
Provenientes do claustro superior da Sé do Porto (?)
2.º quartel do século XVIII
António Vital Riffarto.
Rota do Românico: acervo do futuro Centro de Interpretação dos Bens Móveis
Inv. RR.CIMB-DGRA.029
Documento gráfico elaborado por Eunice Guedes e Nelson Neves. Fonte: MANIÉS et alli, 2011: II.

3, 4 | Azulejos de painéis figurativos com marcação «L» e «LL» a preto
Provenientes do claustro superior da Sé do Porto
(intradorso dos vãos dos antigos janelões de iluminação da nave)
1733-1734, António Vital Riffarto.
Rota do Românico: acervo do futuro Centro de Interpretação dos Bens Móveis
Inv. RR.CIMB-DGRA.030, RR.CIMB-DGRA.031
Documento gráfico elaborado por Eunice Guedes e Nelson Neves. Fonte: MANIÉS et alli,
2011: II.
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5 | Azulejos do painel figurativo que revestia a parede Este do claustro Superior da Sé do Porto
Provenientes do claustro superior da Sé do Porto
1733-1734, António Vital Riffarto.
Rota do Românico: acervo do futuro Centro de Interpretação dos Bens Móveis
Inv. RR.CIMB-DGRA.077
Documento gráfico elaborado por Eunice Guedes e Nelson Neves. Fonte: MANIÉS et alli, 2011: II.
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED14
POUSADA DE ALPENDURADA
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Pousada de Alpendurada
Porto
Marco de Canaveses
Alpendurada
Alpendurada
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ OUTRA Infraestrutura hoteleira
□ PRIVADA
□ OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
■ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA _________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
817

□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: iconografia cristológica:
Paixão de Cristo
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
3
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Num salão da pousada estão aplicados três painéis de azulejos de

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

LEGENDA/

espaldar recortado que descansam sobre uma barra de
enrolamentos de acantos, de dois azulejos de altura, a qual, por sua
vez, constitui a guarnição do silhar de padronagem a azul e branco
que reveste as restante área das superfícies murárias daquele
espaço.
A temática dos painéis em causa é religiosa e incide em três cenas
da Paixão de Cristo, às quais se associam alguns símbolos do seu
martírio:
Painel 1: Flagelação de Cristo - três cravos.
Painel 2: Oração no Horto - coroa de espinhos.
Painel 3: Prisão de Cristo - lança e esponja.
Apesar de identificarmos aspetos denunciadores de duas mãos
distintas no desenho dos painéis, reconhecemos semelhanças
formais com a obra datada e documentalmente associada a António
Vital Riffarto.
Composição arquitetónica fingida desenhada sobre fundo azul, com
embasamento que simula avanços e recuos com decoração de
motivos vegetalistas e grinaldas de flores, e moldura de torçal de
louros na linha horizontal de remate que acompanha toda largura do
painel. Lateralmente colocam-se pilastras que descansam no
embasamento, de igual modo desenhadas simulando efeito saliente,
apresentando no fuste consolas de perfil ondulante, decorada com
motivos de acanto, nas quais se sentam meninos que como atlantes
seguram o enrolamento superior. O entablamento tem friso de perfil
curvo com sucessão de folhas de acanto em posição invertida e
cornija com motivos semelhantes, sendo coroado lateralmente por
urnas colocadas no alinhamento das pilastras, e recebendo
imediatamente acima da reserva figurativa do painel o espaldar
recortado que desenha frontão interrompido que apresenta na
reserva um medalhão oval, onde se inscreve o símbolo cristológico, e
uma profusa decoração que integra volutas, enrolamentos de acanto,
conchas, panos com borlas; lateralmente surgem sentados sobre os
segmentos de frontão, anjos que olham e apontam ao espectador a
cena historiada. Como corolário de toda a estrutura desenha-se ao
centro um querubim coroado por concha.
Sem legenda.
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INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED15
R1
R2
R4

3. BIBLIOGRAFIA
SIMÕES, 2010: 146-147.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Conjunto adquirido pelo colecionador de arte, Taveira da Mota, não fazendo parte do espólio do antigo
Mosteiro de S. João Baptista de Alpendurada da Congregação dos Monges Negros de S. Bento de
Portugal. Aquando da transformação do edifício monástico em Hotel, foram colocados vários azulejos do
século XVIII em várias dependências, a par de cópias, algumas bastante fiéis já de finais do século XX,
nomeadamente na fonte do jardim, no alpendre das traseiras (figura de convite) e em alguns corredores
do 1º piso.
Desconhece-se a proveniência e data de aquisição dos painéis setecentistas.
O contacto com este núcleo, e respetivos registos fotográficos do mesmo, deu-se no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002 - Inventário do Património em Azulejo do Século XVIII em Portugal Continental.
Constituição de Repertórios Iconográficos, financiado pela FCT, e coordenado pela Professora Doutora
Maria Alexandra Gago da Câmara, em que a autora destas linhas participou, em 2005, como bolseira de
investigação, juntamente com a Dra. Patrícia Roque de Almeida, para a inventariação dos núcleos
azulejares na área da região Norte.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Pousada de Alpendurada, salão
Painel de azulejos com cena da Paixão de Cristo: Flagelação
2.º quartel do século XVII
António Vital Riffarto, atrib.
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)

2 | Pousada de Alpendurada, salão
Pormenor da composição de emolduramento dos painéis
2.º quartel do século XVII
António Vital Riffarto, atrib.
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED15
MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Museu Nacional Soares dos Reis
Porto
Porto
Miragaia
Porto
Governo Português/ Secretaria de Estado da Cultura

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ OUTRA Museu
□ PRIVADA
□ OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
■ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ____________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □SIM Data ___________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
□ NÃO
821

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
□ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Eremitas,
Cenas de Costumes
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
6
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No pátio exterior do Museu Nacional Soares dos Reis, as paredes

que ladeiam o vão de acesso à escadaria que estabelece a ligação
com os patamares superiores do jardim, apresentam um
revestimento azulejar em silhar de pintura monocromática a azul. O
silhar integra seis painéis de azulejo de espaldar recortado com
representações de eremitas e outros temas religiosos e paisagens
com cenas de costumes.
Painel 1: paisagem com vegetação e algumas construções como
fundo, com eremita em oração num abrigo, representado na zona
central em primeiro plano; à direita da composição estão duas figuras
masculinas, junto a uma fonte, uma delas atenta à sua vasilha que se
enche de água, e a outra de jarro na mão a aguardar a sua vez.
Painel 2: sobre fundo com paisagem campestre com árvores onde
pousam papagaios é desenhada uma cartela cuja moldura, de
formato quadrilobado, está envolvida por carga ornamental que inclui
enrolamentos de acantos, palmas, conchas, acolhendo no seu
interior a representação de um eremita franciscano, genufletido a
segurar um crânio, defronte de uma cruz.
Painel 3: paisagem com eremita sentado a ler, junto do qual está um
crânio com tíbias, um açoite e uma cruz, e ainda aves exóticas
pousadas em galhos secos, uma das quais representada em primeiro
plano; como fundo representa-se vegetação e um lago onde nadam e
mergulham aves. No extremo direito da composição, estão duas
figuras masculinas de pé, unidades que demonstram não ter
correspondência com a restante área do painel.
Painel 4: paisagem campestre com eremita e cena de pesca onde se
representa uma personagem em primeiro plano, sentada junto a um
curso de água. Num plano mais recuado surge outra figura de pé
com um cajado e a extensão do curso de água; ao fundo estão duas
figuras, um cão, e algumas construções no sopé de montes. No
extremo direito coloca-se o eremita em oração, sentado com um livro
no colo, olhando para uma cruz junto de um crânio; estas unidades
demonstram não ter correspondência com a restante área do painel.
Painel 5: uma paisagem dilatada com cena galante. À esquerda
desenha-se um edifício de traça erudita, e à direita duas figuras tiram
o chapéu e curvam-se perante a aproximação de uma carruagem
puxada por quatro cavalos, acompanhada por uma figura que
caminha e por outra a cavalo. O plano de fundo é pontuado pelo
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esboço de alguns montes e vegetação.
Painel 6: cena interior pintada num tom de azul mais escuro que o
restante conjunto azulejar. Um cardeal, sentado num trono, estende
um papel (bula?) ao religioso ajoelhado à sua frente que lidera o
grupo de religiosos masculinos e femininos também genufletidos que
o acompanham. À esquerda, atrás do trono, representa-se um leão
agachado. Um panejamento colocado superiormente acentua o
carácter cénico da composição.
Apesar de identificarmos aspetos denunciadores de duas mãos
distintas no desenho dos painéis, reconhecemos semelhanças
formais com a obra datada e documentalmente associada a António
Vital Riffarto.
Estrutura arquitetónica fingida composta por um embasamento, de
pintura marmoreada a azul com festões de flores e frutos, sobre o
qual descansam pilastras de capitel jónico colocadas lateralmente às
reservas figurativas que, por sua vez, sustentam um entablamento
retilíneo que irá receber um espaldar recortado e urnas de flores. As
cabeceiras recortadas são decoradas com festões de flores e frutos,
enrolamentos de acantos, volutas, e anjos segurando palmas
colocados lateralmente à cartela de reserva marmoreada colocada
na reserva central. Estes elementos de coroamento não parecem ser
da mesma mão que pinta as reservas dos painéis, inclusivamente
apresentando um tom de azul diferente do restante silhar.
Painel 2: por cima da figura masculina está uma filactera com a
seguinte inscrição latina: «DVM TEMPVS HÁ.BEMVS, OPEREMR
BONA.»
Painel 6: na base da composição está a legenda:
«CELESTEM. PVANDAM. VITAE. RATIONEM. INSTITVIT»

2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
R1
R2
R4

3. BIBLIOGRAFIA
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SIMÕ
ÕES, 2010: 1500.
GUIM
MARÃES, 19866: 252.

4. DAD
DOS COMPLEMENTARES
Em 19941, aquandoo da abertura do museu, oss azulejos foraam transferidoos de uma cassa nobre situaada na
fregueesia da Sé, por
p sua vez, provenientes
p
ccertamente dee um núcleo conventual (G
GUIMARÃES, 1986:
252.). Observam-sse vários sinaais que evidennciam que o conjunto é uma recolocaçção: para além das
muitass unidades mal
m colocadass, principalme nte nos extreemos laterais e base do siilhar (três primeiras
fiadass), o ritmo de colocação
c
dass pilastras nãoo coincide com
m o ritmo de colocação dos espaldares e vasos
floridoos, e ainda nas
n reservas figurativas vverifica-se a inclusão de conjuntos
c
de unidades quue não
encaixxam nas representações principais dennunciando, poois, falhas naa remontagem
m e reaplicaçção do
conjunnto.
O conntacto com esste núcleo, e respetivos reggistos fotográáficos do mesm
mo, deu-se noo âmbito do projeto
p
POCTTI/HAR/456099/2002 - Inventário do Patrim
mónio em Azuulejo do Século XVIII em PPortugal Continental.
Consttituição de Reepertórios Iconnográficos, finnanciado pelaa FCT, e coorrdenado pela Professora Doutora
D
Maria Alexandra Gago da Câmaara, em que a autora destass linhas particcipou, em 20005, como bolseeira de
investtigação, juntaamente com a Dra. Patríccia Roque dee Almeida, paara a inventa riação dos núcleos
azulejjares na área da região Norrte.

ILLUSTRAÇÕE
ES

1 | Museu Naacional Soarees dos Reis
Silhar de azulejos no pátio do jard im
2.º quarteel do século XVIII,
X
Antónioo Vital Riffartto, atrib.
Proveniênncia desconhhecida
FA (no âm
mbito do projeto POCTI/H
HAR/45609/22002)
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2 | Museu Nacional Soares dos Reis
Silhar de azulejos no pátio do jardim: painel 2, Eremita em Oração
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto, atrib.
Proveniência desconhecida.
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)

3 | Museu Nacional Soares dos Reis
Silhar de azulejos no pátio do jardim:
painel 3, pormenor
2.º quartel do século XVIII, António Vital Riffarto, atrib.
Proveniência desconhecida
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
ED16
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Biblioteca Pública Municipal do Porto
Porto
Porto
Santo Ildefonso
Porto
Município do Porto

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
ARQUITETURA CIVIL
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□PRIVADA
■OUTRA Biblioteca
□OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
■ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
■ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
■ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Salvador de Sousa Carvalho
Pintor de azulejo
■ SIM
(Estigmatização de São Francisco)
□ NÃO
827

Agostinho de Paiva

Mestre de tendas de olaria

Autor desconhecido

_

■ SIM
□ NÃO
□ SIM
□ NÃO

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
□ REGISTO
■ ALBARRADAS
■ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
■ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Hagiografia Franciscana.
Estigmatização de São Francisco
■ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR 130x130mm
ESTADO DE □ MAU
■RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No átrio de entrada encontramos três painéis de azulejos de

produção de Coimbra: painel da Estigmatização de São Francisco,
proveniente do colégio de São Boaventura de Coimbra; painel de
azulejos de figura avulsa da primeira produção de Coimbra
(Agostinho de Paiva, atrib.) e dois painéis de vasos floridos.
Painel de azulejos de figura avulsa (2): painel composto por um
total de 33 unidades com grande diversidade de elementos
representados, sem ornatos de canto e com o motivo principal a
ocupar a quase totalidade da área total da unidade. Contam-se cerca
de 25 unidades representando motivos antropomórficos (bustos
masculinos e femininos, geralmente associados a um elemento
floral), 4 unidades com motivos fitomórficos e 2 com motivos
zoomórficos (cavalo e ave), havendo também alguns motivos de
carácter híbrido (de carácter grotesco); painel com 78 unidades com
representações de flores
Painel da Estigmatização de São Francisco: painel de espaldar
recortado composto por emolduramento arquitetónico de pintura a
azul, desenhado sobre fundo marmoreado a manganês, visível
lateralmente. A cena figurativa é também de pintura a azul e
representa a Estigmatização de S. Francisco de Assis / Visão do
Serafim no Monte Alverne. Em paisagem campestre S. Francisco de
Assis surge ajoelhado junto a um crucifixo e um livro aberto, olhando
para o alto onde paira o Serafim Crucificado inserido em auréola
elíptica de fundo branco que destaca a figura representada. Das
chagas do Serafim (Cristo) projetam-se raios correspondentes aos
estigmas recebidos por São Francisco, no tronco, nas mãos e nos
pés. Em segundo plano, à direita, está o frade que acompanhava
São Francisco, erguendo o braço direito sobre a cabeça em sinal de
temor.
No claustro surgem mais quatro painéis também associados à
produção coimbrã:
Painéis com vasos floridos (4): painéis de pintura a azul em várias
tonalidades representando albarradas ou vasos floridos. Sobre um
plinto de base retilínea com escócia lisa e toro decorado com gomos
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listados, está assente um vaso de asas, decorado com motivos de
acantos. Junto ao pé do vaso estão colocadas simetricamente duas
aves representadas com o corpo voltado para o centro e torção da
cabeça para fora. A noção de simetria está presente em toda a
composição mormente na representação das flores e folhagem que
se distribuem por todo o espaço disponível na parte superior.
Uma tentativa de sugestão de volumetria é patente no plinto com a
marcação de sombreado da esquerda para a direita.
Painéis de composição ornamental com representações de
damas entre balaústres (2): painel de pintura a azul representando
uma figura feminina entre balaústres. Entre dois balaústres –
assentes em plinto com almofada em ponta de diamante, cujo
trabalho de sombreado, da esquerda para a direita, sugere
volumetria – está uma figura feminina sobre um plinto de
representação perspética, no seu perfil facetado, decorado com
motivos vegetalistas. A figura feminina de aparência jovem faz-se
representar de frente com o rosto a ¾ (ora virado à esquerda, ora à
direita), apresentando como indumentária um vestido com trabalho
de simulação de bordados/ brocado no corpete, na dobra e interior
das amplas mangas, e barra da saia; quanto à postura, olha um ramo
de flores que ergue até à altura da cabeça e com a outra mão levanta
uma ponta do vestido; na cabeça apresenta adorno de
pente/travessa, fixo no alto, acentuado a verticalidade da figura; o
lado ao oposto ao ramo floral é ocupado por um elemento vegetalista
que desenha enrolamentos de acantos.
Painéis de composição ornamental com representação de
menino entre balaústres (1): painel de pintura a azul representando
um menino segurando cornucópia de frutos entre balaústres. Entre
dois balaústres – trabalho igual aos painéis das damas – está um
menino representado de pé sobre um plinto de representação
perspética, no seu perfil facetado, decorado com motivos
vegetalistas. A figura faz-se representar em torção, com o tronco de
frente e o restante corpo a três quartos, com um contraposto bem
sugerido pelo avanço de uma perna em relação à outra, sugerindo
movimento. O menino segura uma cornucópia de frutos com um
elemento vegetalista de enrolamentos de acantos que cai do lado
oposto, preenchendo o restante espaço disponível em redor do
tronco da figura.
DESCRIÇÃO DOS Painel da Estigmatização de São Francisco: emolduramento
ENQUADRAMENTOS/ composto por elementos arquitetónicos fingidos, com movimento
GUARNIÇÃO acentuado pela profusão de motivos concheados de gosto rocaille
desenhados como elementos ornamentais. O embasamento sugere
recuo acentuado para receber um elemento arquitetónico
representado com efeito de curvatura que enquadra uma cartela de
moldura de concheados rocaille que se espraiam longitudinalmente
num desenvolvimento simétrico em relação ao eixo da composição.
Duas pilastras laterais são representadas em perspetiva, a ¾,
divididas em dois registos por moldura arquitetónica, apresentando
nas faces interiores e exteriores motivos concheados assimétricos;
no topo, sobre cornija saliente, descansam urnas que seguem o
gosto rocaille que abunda por toda a carga ornamental do painel. Das
cornijas laterais partem em direção ao centro túrgidas formas
concheadas rocaille, de maior dimensão, que desenham o espaldar
do painel, à maneira de frontão. Nesta zona do emolduramento os
ornatos concheados assumem um significativo movimento e

829

volumetria, desenvolvendo-se a partir de molduras de efeitos
contracurvados e espiralados, e acusando em algumas áreas um
desenho semelhante a cartilagens e projeções chamejantes.
Painéis com vasos floridos, damas e meninos com cornucópias:
painéis de pintura a azul em várias tonalidades representando
albarradas ou vasos floridos. A guarnição que enquadra inferiormente
e superiormente as representações principais é a barra B-48, de
motivos florais.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
Painel de azulejos de figura avulsa, proveniente do Mosteiro de São Bento de Ave Maria
EAC2
EAC3
EAC4 (Sala do Exame Privado; átrio entrada nos Gerais, junto à torre sineira da Universidade)
EACMC10 (antessacristia)
EACMC14
EACMC15 (escadaria de acesso ao dormitório e ao coro alto)
EACMC16 (lavabo, igreja-ossário)
EACMC17 (claustro)
EACMC18 (ala de São Jacinto – átrio antiga livraria)
EACMC19 - 1707
EACMC21 (escadório-aventais Capelas dos Passos)
EACMC37
EACMC38
EARP15
EARP26(arco triunfal)
ED2
ED4 (tribuna)
ED8 (antiga copa, escadaria de serviço, jardim)
Painel da Estigmatização de São Francisco
EACMC31 (nave)
EACMC18 (claustro-emolduramentos);
EARP31 (capela-mor: emolduramentos - remates)
EARP51 (capela-mor)
Painéis com vasos floridos, damas e meninos com cornucópias
ED2
ED8 (estufa)
EACMC9 (desaparecidos)
EACMC10 (claustro)
EACMC16 (portaria e dependências contíguas)
EACMC18 (átrio da antiga livraria)
Guarnição, barra B-48
EAC5
EACMC9
EACMC14
EACMC16
EACMC18
EACMC21
EACMC31
EACMC37
EACMC38
EARP2
EARP26
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EARP50
EARPV5
EARPV8
ED8
ED11 (MNAz in.517)

3. BIBLIOGRAFIA
PEIXOTO, 1902: 96, 123, 126, 132.
FERREIRA, 1937: 218-221.
VITORINO, 1958: 201.
VASCONCELOS, 1994.
SIMÕES, 2010: 149.

4. DADOS COMPLEMENTARES
O painel da Estigmatização de São Francisco é procedente do antigo colégio de São Boaventura de
Coimbra; oferta do Museu do Instituto de Coimbra ao Museu Municipal do Porto (VASCONCELOS,
1994:269-270, 281).
Os painéis com composições ornamentais (albarradas, meninos com cornucópias e damas) são amostras
dos módulos de repetição que se disporiam alternando entre si num mesmo silhar, e os painéis de figura
avulsa são provenientes do Mosteiro de São Bento de Ave Maria situado na cidade do Porto, demolido
para construção da Estação de Caminho de Ferro de S. Bento. O Mosteiro pertencia ao ramo feminino da
Ordem de S. Bento, com fundação que remonta ao século XVI (1518); desconhece-se a localização
original dentro do espaço monástico deste conjunto azulejar. Várias amostras de diferentes tipologias de
azulejos foram recolhidas para o Museu Municipal do Porto antes da referida demolição. O Museu
Municipal foi instalado no edifício do extinto Convento de Santo António da Cidade, pertencente à Ordem
dos Frades Menores, Província de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ocupando a coleção de
azulejaria os espaços do piso térreo, nomeadamente o claustro, portaria e vestiário, onde ainda hoje se
encontra assente com argamassa nas paredes (ALMEIDA, 2004: I, 102-103: II, 395-396).
O contacto com este núcleo, e respetivos registos fotográficos do mesmo, deu-se no âmbito do projeto
POCTI/HAR/45609/2002 - Inventário do Património em Azulejo do Século XVIII em Portugal Continental.
Constituição de Repertórios Iconográficos, financiado pela FCT, e coordenado pela Professora Doutora
Maria Alexandra Gago da Câmara, em que a autora destas linhas participou, em 2005, como bolseira de
investigação, juntamente com a Dra. Patrícia Roque de Almeida, para a inventariação dos núcleos
azulejares na área da região Norte.
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ILUSTRAÇÕES

1, 2 | Biblioteca Pública Municipal do Porto, átrio de entrada
Painel de azulejos de figura avulsa, inícios do século XVIII, Agostinho de Paiva atrib.,
proveniente do Convento de São Bento de Ave Maria
Painel com a Estigmatização de São Francisco de Assis, 3.º quartel do século XVIII, Salvador de
Sousa Carvalho, atrib. , proveniente do Colégio de São Boaventura de Coimbra
FA

3 | Biblioteca Pública Municipal do Porto, claustro
Painéis de azulejo com vaso florido e composições ornamentais
Inícios do século XVIII, provenientes do Convento de São Bento
de Ave Maria
FA (no âmbito do projeto POCTI/HAR/45609/2002)
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4, 5 | Biblioteca Pública Municipal do Porto, claustro
Painéis com composições ornamentais
Inícios do século XVIII,
provenientes do Convento de São Bento de Ave Maria
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

REGISTOS
R1
REGISTO NA RUA JOAQUIM ANTÓNIO DE AGUIAR, N.º26-28
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Registo na Rua Joaquim António de Aguiar, n.º26-28
Coimbra
Coimbra
Almedina
Coimbra
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ OUTRA Prédio urbano
□ PRIVADA
□ OUTRA ___________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Fachada principal
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ____________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
837

COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS

■ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Religiosa: Almas no Purgatório
1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Pequeno painel de 6 unidades, de pintura a azul sobre fundo branco,

com a representação das Almas no Purgatório: seis figuras entre
labaredas, uma delas com mitra.

DESCRIÇÃO DOS O enquadramento desta pequena representação tem uma forma
ENQUADRAMENTOS/ quadrangular e recebe moldura de folhas de louro com quatro
GUARNIÇÃO acantos nos cantos, sendo rematada superiormente por segmento de
frontão mistilíneo com palmeta no cimo, o qual é enquadrado
lateralmente por duas aletas em cujas volutas inferiores pendem
festões de flores.
LEGENDA/ Sem legenda.

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R2
R4

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1946: 199.

4. DADOS COMPLEMENTARES
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A Rua Joaquim António de Aguiar corresponde às antigas ruas de São Cristóvão e do Correio ou Correio
Velho (LOUREIRO, 1964: II, 39-51)

ILUSTRAÇÕES

1 | Registo em azulejo na Rua Joaquim António de Aguiar
Almas do Purgatório
2.º Quartel do Século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

REGISTOS
R2
REGISTO NA RUA DA LOIÇA, N.º50 (?)
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO Registo na Rua da Loiça, n.º 50 (?)
DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA Santa Cruz
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
□PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
■OUTRA Prédio urbano
□PRIVADA
□OUTRA_________________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Fachada principal
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ____________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data ___________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
□ NÃO
841

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
■ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Almas no Purgatório
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Pequeno painel 3x4, de pintura a azul sobre fundo branco, com a
representação das Almas no Purgatório: três figuras por entre
labaredas, duas delas com mitra.

DESCRIÇÃO DOS O enquadramento desta pequena representação tem uma forma
ENQUADRAMENTOS/ quadrangular e recebe moldura decorada com efeitos escama de
GUARNIÇÃO peixe e pequenos acantos; na base recebe cartela decorada com
enrolamentos de acantos com letreiro evocativo das Almas; o remate
superior é recortado e recebe ornamentação seguindo uma linha
arqueada, decorada com enrolamentos de acantos, sendo coroado
por palmeta colocada no eixo axial do painel.
LEGENDA/ «P.N. AV. M./ PELAS ALMAS.»

INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R4

3. BIBLIOGRAFIA
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□□□
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 199.

4. DADOS COMPLEMENTARES
_

ILUSTRAÇÕES

1 | Registo em azulejo na Rua da Loiça
2.º Quartel do Século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801)
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
REGISTOS
R3
REGISTO NA RUA DO CORVO, N.º46-48
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Registo na Rua do Corvo, n.º 46-48
Coimbra
Coimbra
Santa Cruz
Coimbra
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ PAROQUIAL
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
□ PRIVADA
□ OUTRA ________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Fachada principal
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _______
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
■ SIM
□ NÃO
ARQUITETURA CIVIL
□ CASA NOBRE
□ QUINTA
■ OUTRA Prédio urbano
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2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
REPETIÇÃO
□ PADRONAGEM
□ ALBARRADAS
□ FIGURA AVULSA
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS

COMPOSIÇÕES
FIGURATIVAS
■ REGISTO
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
TEMÁTICA Religiosa: Santo António
Almas do Purgatório

1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR
_
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Painel 6x14, de pintura a azul sobre fundo branco, com a representação

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

de Santo António e o Menino na reserva principal do painel, e numa
reserva secundária colocada ao nível da base, as Amas do Purgatório:
seis figuras por entre labaredas, duas delas tonsuradas. Na base faltam
azulejos, o que impossibilita a leitura completa do letreiro evocativo das
Almas.
A pintura é deficitária nas representações anatómicas e tratamento da
perspetiva, todavia sendo muito atenta aos pormenores e criativa no
recurso ao esgrafito/raspado em alguns pormenores (resplendor do
menino, concha do remate superior).
O enquadramento assume a forma retangular e recebe moldura
composta por elementos arquitetónicos em tromp l’oeil: o embasamento
é pontoado por uma cartela em cuja reserva se inclui a representação
secundária, o seu emolduramento é feito por elementos fitomórficos e
reservas em trama sugestionando um efeito capitonê; lateralmente
desenvolvem-se duas pilastras com consolas decoradas com acantos e
querubins colocados na zona dos capitéis, os quais vão suportar um
frontão mistilíneo, arqueado ao centro e com a colocação de outro
querubim, o qual recebe um remate tipo sanefa, decorado por festões,
sobrepujado por uma concha e cruz.
«[ PELAS] ALMAS P.N.AV[E]»

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EACMC18, capela doméstica
EACMC28, capela-mor
EACMC31, capela-mor
EARP49, sacristia
ED8, estufa - painel São Diogo

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 184, 199.
SIMÕES, 2010: 206

4. DADOS COMPLEMENTARES
Representação influenciada por gravura de Cornelis Galle II.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Registo em azulejo na Rua do Corvo em Coimbra
Aparição do Menino a Santo António
2.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA
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□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO
REGISTOS
R4
REGISTO NA RUA DO ALMOXARIFE/ RUA DOS SAPATEIROS
1. EDIFÍCIO
NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Registo na Rua do Almoxarife/Rua dos Sapateiros (Rua Eduardo Coelho)
Coimbra
Coimbra
Santa Cruz
Coimbra
Privada

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ OUTRA Prédio urbano
□ PRIVADA
□ OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□IGREJA | SUBCORO
■ OUTRA Fachada principal
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ___________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
□ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
■ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
António Vital Riffarto
_
■ SIM
□ NÃO
849

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
■ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Nossa Senhora do
Carmo e Almas do Purgatório
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
1
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
ESTADO DE □ MAU
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL No prédio de chanfre entre a Rua do Almoxarife e a Rua dos

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

Sapateiros está, ao nível do 1.º piso um painel 8x14, de pintura a azul
sobre fundo branco, com a representação de Nossa Senhora do
Carmo e as Almas do Purgatório.
Nossa Senhora do Carmo tem o menino ao colo e surge à esquerda
da composição envolta em nuvens com querubins que pairam sobre
as Almas do Purgatório representadas na base da composição;
ambas as figuras seguram escapulários que caem sobre as Almas do
Purgatório. A representação do Purgatório inclui seis figuras, duas
delas com mitra e uma tonsurada.
A pintura é deficitária nas representações anatómicas, mas muito
atenta aos pormenores.
Há recurso ao esgrafito/raspado na representação dos raios de luz
que partem do resplendor da Virgem.
O emolduramento adequa-se à sua forma retangular do painel e
inclui alguns elementos arquitetónicos em tromp l’oeil. O
embasamento é pontoado por uma concha colocada sobre o eixo
axial da composição e envolta por motivos vegetalistas.
Lateralmente, surgem dois elementos verticais, em jeito de pilastras,
cujos fustes se apresentam decorados com consolas de perfil
ondulante, representadas a três quartos, direcionando-se para o
centro da composição, decorados com acantos e festões pendurados
em volutas na zona dos capitéis. Como remate, simulando frontão,
desenham-se duas aletas, com a curvatura direcionada para o centro
da composição e decoradas com conchas e folhas de acanto, que
enquadram um querubim desenhado sobre leque de plumas e
palmeta (estilo Regência).
Sem legenda.

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC1
EACMC1
EACMC3
EACMC4/ED1
EACMC6 (capela-mor)
EACMC7
EACMC10 (igreja, nave)
EACMC21 (nave, sacristia, Capela de N.ª Sr.ª da Conceição-remate empena)
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EARP3
EARP23 (nave-arco triunfal)
EARP29
EARP39
EARP40
EARP41
EARP46
ED8 (jardim – ciclo Schola Cordis)
ED9 (azulejos provenientes de Seiça)
ED11 (projeto Devolver ao Olhar)
ED12
ED13
ED14
ED15
R1
R2

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 198.
SIMÕES, 2010: 205.

4. DADOS COMPLEMENTARES
_

851

ILUSTRAÇÕES

1 | Registo em azulejo no prédio de chanfre entre a Rua do Almoxarife e a Rua
dos Sapateiros (Rua Eduardo Coelho) em Coimbra
2.º Quartel do Século XVIII, António Vital Riffarto atrib.
FA
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Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia.
□□□

AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

REGISTOS
R5
REGISTO NA PRAÇA DO COMÉRCIO, N.º109-111
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO Registo na Praça do Comércio, n.º109-111
(Junto à Travessa dos Gatos)

DISTRITO Coimbra
CONCELHO Coimbra
FREGUESIA São Bartolomeu
LOCALIDADE Coimbra
PROPRIEDADE Privada
1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□ CASA NOBRE
□ PAROQUIAL
□ QUINTA
□ MONÁSTICO-CONVENTUAL
■ OUTRA Prédio urbano
□ PRIVADA
□ OUTRA __________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
□ IGREJA | FACHADA
□ IGREJA | GALILÉ
□ ESCADARIA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ SALA
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□IGREJA | SUBCORO
□ JARDIM
□ IGREJA | CORO
■ OUTRA Fachada principal
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA __________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data _________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
Autor desconhecido
_
□ SIM
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□ NÃO
2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
■ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Rainha Santa Isabel (?)
junto a Cristo Crucificado e
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
Almas no Purgatório
1

NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
□ RAZOÁVEL ■ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Painel 5x10, de pintura a azul sobre fundo branco, com a

DESCRIÇÃO DOS
ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO

representação da Rainha Santa Isabel (?) junto a Cristo Crucificado e
Almas no Purgatório
Na reserva secundária, colocada na base do painel, está a
representação miniatural do Purgatório, com uma alminha em oração
no meio de chamas, acompanhado por letreiro evocativo da oração
às almas no purgatório. Na reserva figurativa principal, Cristo
Crucificado surge à esquerda da composição, em primeiro plano, e
junto a ele, colocada à direita, num plano mais recuado, surge uma
representação que julgamos corresponder à Rainha Santa Isabel
(figura feminina com hábito religioso com coroa de rainha), a qual se
apresenta de pé, sobre uma nuvem, de mãos postas em jeito de
oração. O fundo da composição é preenchido por árvores e
representações ténues de construções arquitetónicas, num deficitário
trabalho de perspetiva aérea.
O emolduramento afigura-se recortado na base e remate do painel e
assume movimentada e assimétrica ornamentação de gosto rocaille.
Ajustando-se ao formato retangular subjacente à composição da
peça azulejar, os ornatos concheados aplicados desenvolvem-se a
partir de elementos contracurvados, dispostos em várias direções.
Como remate é colocado a representação de um frontão
interrompido, desenhado em tromp l’oeil, rematado por cruz. O
embasamento simula um avental em cuja reserva se coloca a
representação secundária do Purgatório e respetiva legenda, sendo
delimitada por elementos contracurvados decorados com motivos
fitomórficos.
«P. N. A. M.A P.las ALM»

LEGENDA/
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
EAC15
EACMC10 (refeitório)
EACMC13 (reservas figurativas)
EACMC27 (coro alto)
EARP35 (registo superior)
EARP52
EARP53
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EARPV7
ED7 (MNMC inv. 1720) - 1772, Manuel da Costa Brioso atrib.

3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1947: 182, 199.
SIMÕES, 2010: 205.

4. DADOS COMPLEMENTARES
No prédio em frente à porta lateral da igreja de São Bartolomeu.

ILUSTRAÇÕES

1 | Registo em azulejo no prédio da Praça do Comércio, junto à
Travessa dos Gatos, n.º109-111, em Coimbra
3.º Quartel do Século XVIII, autor desconhecido
FA
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AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO – CATÁLOGO ANALÍTICO

REGISTO
R6
REGISTO DA CAPELA DE SÃO FRANCISCO DE MIDÕES
1. EDIFÍCIO

NOME DO EDIFÍCIO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
LOCALIDADE
PROPRIEDADE

Registo da Capela de São Francisco de Midões
Coimbra
Penacova
Lorvão
Midões
Igreja Católica

1.1.TIPOLOGIA ARQUITETÓNICA
ARQUITETURA CIVIL
ARQUITETURA RELIGIOSA
□CASA NOBRE
■PAROQUIAL
□QUINTA
□MONÁSTICO-CONVENTUAL
□OUTRA ___________
□PRIVADA
□OUTRA _____________
2. REVESTIMENTO AZULEJAR
2.1.LOCALIZAÇÃO NO EDIFÍCIO | UNIDADE ESPACIAL
□ ÁTRIO
■ IGREJA | FACHADA
□ ESCADARIA
□ IGREJA | GALILÉ
□ SALA
□ IGREJA | ÁTRIO
□ VARANDA
□ IGREJA | NAVE
□ COZINHA
□ IGREJA | CAPELA LATERAL
□ JARDIM
□ IGREJA | SUBCORO
□ OUTRA ___________
□ IGREJA | CORO
□ IGREJA | CAPELA-MOR
□ IGREJA | BATISTÉRIO
□ IGREJA | SACRISTIA
□ CLAUSTRO
□ DORMITÓRIO
□ ESCADARIA
□ CAPELA DOMÉSTICA
□ REFEITÓRIO
□ SALA DO CAPÍTULO
□ CERCA
□ OUTRA ___________
2.2. DATAÇÃO
PAINEL/ □ SIM Data __________
CONJUNTO DATADO ■ NÃO
CRONOLOGIA ATRIBUÍDA
□ FINAIS SÉC. XVII | INÍCIOS SÉC. XVIII
■ SÉC. XVIII | TERCEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | PRIMEIRO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | ÚLTIMO QUARTEL
□ SÉC. XVIII | SEGUNDO QUARTEL
□ INÍCIOS SÉCULO XIX
2.3.AUTORIA
NOME
ESPECIALIZAÇÃO
ATRIBUIÇÃO
_
_
□ SIM
□ NÃO
857

2.4.TIPOLOGIA
COMPOSIÇÕES ORNAMENTAIS/
COMPOSIÇÕES
REPETIÇÃO
FIGURATIVAS
□ PADRONAGEM
■ REGISTO
□ ALBARRADAS
□ CONJUNTO/ CICLO NARRATIVO
□ FIGURA AVULSA
TEMÁTICA Religiosa: Nossa Senhora do
Carmo e as Almas do Purgatório
□ FERRONERIES/ BRUTESCO/ OUTRAS
_
NUMERO
TOTAL DE
PAINÉIS
2.5.DADOS TÉCNICOS
DIMENSÃO MÉDIA DA UNIDADE AZULEJAR _
ESTADO DE □ MAU
■ RAZOÁVEL
□ BOM
□ MUITO BOM
CONSERVAÇÃO
2.6.DESCRIÇÃO DO CONJUNTO
DESCRIÇÃO GERAL Sobre o portal de entrada principal está um pequeno painel de
azulejos 3x3, incompleto e com unidades mal colocadas, de pintura
polícroma com a representação de Nossa Senhora do Carmo com
o Menino lançando o escapulário às Almas do Purgatório.
As unidades subsistentes fariam parte de um painel de maiores de
dimensões e correspondem à reserva figurativa do mesmo, de
pintura a azul; em algumas unidades subsistem vestígios do
emolduramento polícromo, a verde, amarelo e manganês, que teria
ornatos concheados.
DESCRIÇÃO DOS _

ENQUADRAMENTOS/
GUARNIÇÃO
LEGENDA/ «PELAS ALMAS»
INSCRIÇÃO
2.7.NÚCLEOS RELACIONADOS (SEMELHANÇAS FORMAIS)
_
3. BIBLIOGRAFIA
CORREIA & GONÇALVES, 1953: 204.
SIMÕES, 2010: 229.

4. DADOS COMPLEMENTARES
Santos Simões cita o Inventário Artístico de Portugal e comete o equívoco de situar o edifício no concelho
de Tábua, pela confusão com o topónimo de Midões.
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ILUSTRAÇÕES

1 | Capela de São Francisco de Midões
Painel de azulejos com a representação de N.ª Sr.ª do Carmo e as Almas do Purgatório
3.º quartel do século XVIII, Salvador de Sousa Carvalho atrib.
FA
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CATÁLOGO ANALÍTICO
ÍNDICE
NOTA PRÉVIA
ÍNDICE GERAL DA ATRIBUIÇÃO DOS CÓDIGOS POR DISTRITO
EXEMPLARES NA ARQUITETURA CIVIL
EAC1_Casa dos Biscaínhos, Braga
EAC2_Quinta da Copeira, Coimbra
EAC3_Quinta da Portela, Coimbra
EAC4_Paço das Escolas/Universidade de Coimbra
EAC5_Colégio de São Pedro, Coimbra
EAC6_ Departamento de Ciências da Terra/
Antigo Edifício das Ciências Naturais/ Museu de História Natural, Coimbra
EAC7_ Laboratório Chímico /
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, Coimbra
EAC8_ Casa da Quinta do Canal, Alqueidão (Figueira da Foz)
EAC9_ Casa da Baía, Maiorca (Figueira da Foz)
EAC10_ Paço de Maiorca, Maiorca (Figueira da Foz)
EAC11_ Quinta de Fôja, Santana (Figueira da Foz)
EAC12_ Solar de São Julião, Paranhos (Seia)
EAC13_ Casa da Prebenda, Tourais (Seia)
EAC14_ Casa nobre do Conselheiro José Maria de Alpoim/ Solar da Rede, Mesão Frio
EAC15_ Solar dos Viscondes de Almeidinha, Mangualde
EAC16_ Solar dos Pais do Amaral, Mangualde
EAC17_ Solar de Cassurrães ou Solar dos Seabras Beltrões, Santiago de Cassurrães
(Mangualde)
EAC18 | EARPV9_Casa Nobre dos Gomes Pires, Couto do Mosteiro
(Santa Comba Dão)
EAC19_ Casa do Miradouro, Viseu
EAC20_ Solar dos Condes de Prime ou Casa do Cimo da Vila, Viseu
EXEMPLARES NA ARQUITETURA DE COMPLEXOS MONÁSTICO-CONVENTUAIS
EACMC1_ Igreja do antigo Convento de Santo António de Serém,
Macinhata do Vouga (Águeda)
EACMC2_ Mosteiro de Santa Maria de Arouca
EACMC3_ Igreja das Carmelitas/
Igreja do antigo Convento de São João Evangelista de Aveiro
EACMC4 | ED1_ Museu de Aveiro/ Mosteiro de Jesus/
Igreja do Antigo Convento de Santa Joana de Aveiro
EACMC5_ Igreja do antigo Convento de São Domingos de Aveiro/ Sé de Aveiro
EACMC6_ Igreja do antigo Convento de Santo António de Aveiro
EACMC7_ Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
EACMC8_ Igreja do antigo Convento de Nossa Senhora da Conceição de Cantanhede
EACMC9_ Colégio de Santo Agostinho ou da Sapiência, Coimbra
EACMC10_ Colégio de Santo António da Pedreira, Coimbra
EACMC11_ Colégio de Santa Rita, Coimbra
EACMC12_ Antigo Mosteiro de São Jorge de Milreus, Coimbra
EACMC13_ Capela de Nossa Senhora da Conceição da Ponte/
Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Coimbra
EACMC14_ Convento de Santa Clara-a-Nova, Coimbra
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6
7
13
15
21
25
29
55
59
67
71
73
77
89
91
93
95
103
109
117
121
125
129
133
135
139
147
155
161
167
175
181
187
195
209
215
229
233
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EACMC15_ Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra
EACMC16_ Colégio de Nossa Senhora da Graça, Coimbra
EACMC17_ Colégio do Espírito Santo ou de São Bernardo, Coimbra
EACMC18_ Colégio de Nossa Senhora da Conceição do Carmo, Coimbra
EACMC19_ Colégio de São Pedro dos Religiosos Terceiros, Coimbra
EACMC20_ Mosteiro de Santa Maria de Celas, Coimbra
EACMC21_ Igreja do antigo Convento de Santo António dos Olivais, Coimbra
EACMC22_ Igreja do antigo Mosteiro de São Marcos, Coimbra
EACMC23_ Colégio de São Jerónimo, Coimbra
EACMC24_ Colégio das Artes, Coimbra
EACMC25_ Casa de Fresco na antiga cerca do Colégio de São Bento/
Jardim Botânico da Universidade de Coimbra
EACMC26_ Parque de Santa Cruz/ Quinta de Santa Cruz, Coimbra
EACMC27_ Convento de Santa Teresa, Coimbra
EACMC28_ Mosteiro de Santa Maria de Semide, Miranda do Corvo
EACMC29_ Igreja do antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos, Montemor-o-Velho
EACMC30_ Convento de Almiara/ Mosteiro de Verride (Montemor-o-Velho)
EACMC31_ Igreja do antigo Convento de Santo António de Penela
EACMC32_ Capela da cerca do Convento do Louriçal (Pombal)
EACMC33_ Igreja do Antigo Convento de São Francisco (vulgo São Bento), Arcos de
Valdevez
EACMC34_ Igreja do antigo Convento Santo António/ Museu dos Terceiros, Ponte de
Lima
EACMC35_ Igreja do antigo Convento de Santo António, Viana do Castelo
EACMC36_ Igreja do antigo Convento de São Francisco, Mesão Frio
EACMC37_ Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, Tarouca
EACMC38_ Mosteiro de São João de Tarouca
EACMC39_Igreja do antigo Convento de São Francisco de Orgens (Viseu)
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PAROQUIAL
EARP1_ Igreja Matriz de São Paio, Arcos de Anadia
EARP2_ Capela de Nossa Senhora das Lezírias, São Lourenço do Bairro (Anadia)
EARP3_Igreja do Santuário de Nossa Senhora do Pilar, Póvoa do Lanhoso
EARP4_ Igreja Matriz de São Miguel de Celavisa, Arganil
EARP5_ Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó de Ançã
EARP6_ Igreja Matriz de Nossa Senhora da Tocha (Cantanhede)
EARP7_ Capela de Nossa Senhora da Alegria, Almalaguês (Coimbra)
EARP8_ Igreja Matriz de São Mateus, Botão (Coimbra)
EARP9_ Capela de Santa Luzia, Castelo Viegas (Coimbra)
EARP10_ Igreja Matriz de Santo Estevão, Castelo Viegas (Coimbra)
EARP11_ Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção de Cernache (Coimbra)
EARP12_ Capela de Nossa Senhora da Esperança, Coimbra
EARP13_ Capelas dos Passos na Calçada de Santa Isabel, Coimbra
EARP14_ Capela do Crucifixo, Coimbra
EARP15_ Capela de Santa Comba, Coimbra
EARP16_ Igreja Matriz de São Martinho, São Martinho do Bispo (Coimbra)
EARP17_ Igreja da Colegiada de São Salvador, Coimbra
EARP18_Seminário Maior da Sagrada Família, Coimbra
EARP19_ Igreja Matriz de São João Evangelista de Vil de Matos (Coimbra)
EARP20_ Igreja Matriz de Santa Catarina de Anobra (Condeixa-a-Nova)
EARP21_ Painel/ Estação dos Passos da Paixão - Rua Dr. Fortunato Bandeira,
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259
265
275
281
285
297
303
309
313
317
325
333
343
351
355
363
365
369
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377
381
387
393
399
401
407
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419
425
431
437
441
445
449
453
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Condeixa-a-Nova
EARP22_ Igreja Matriz de São Pedro de Condeixa-a-Velha
EARP23_ Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça de Ega (Condeixa-a-Nova)
EARP24_ Igreja Matriz de São Pedro de Sebal (Condeixa-a-Nova)
EARP25_ Igreja Matriz de São Pedro de Vila Seca (Condeixa-a-Nova)
EARP26_ Capela de Nossa Senhora da Conceição de Buarcos, Figueira da Foz
EARP27_ Capela de Nossa Senhora de Seiça (Figueira da Foz)
EARP28_ Igreja Matriz de São Tomé, Mira
EARP29_ Santuário de Nossa Senhora da Piedade (Malhadinha), Miranda do Corvo
EARP30_ Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pranto de Arazede
(Montemor-o-Velho)
EARP31_ Igreja da Misericórdia de Pereira (Montemor-o-Velho)
EARP32_ Igreja Matriz de São João Baptista de Seixo de Gatões
(Montemor-o-Velho)
EARP33_Igreja Matriz de Santa Eufémia de Penela
EARP34_ Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Tapéus (Soure)
EARP35_ Capela de Nossa Senhora da Conceição de Mouronho (Tábua)
EARP36_ Igreja Matriz de Santa Maria de Açores (Celorico da Beira)
EARP37_ Igreja Matriz de Santa Maria de Celorico da Beira
EARP38_ Igreja Matriz de São Vicente, Guarda
EARP39_ Sé do Porto
EARP40_ Igreja Matriz de Santa Maria de Azurara, Vila do Conde
EARP41_ Capela de Nossa Senhora da Guia, Vila do Conde
EARP42_ Capela de São Roque ou de Nossa Senhora do Pilar, Vila do Conde
EARP43_ Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo de Papízios (Carregal do Sal)
EARP44_ Igreja Matriz de São Miguel do Mezio (Castro Daire)
EARP45_ Igreja Matriz de São Sebastião de Vila Nova de Souto de el-Rei (Lamego)
EARP46_ Igreja da Misericórdia de Mangualde
EARP47_ Capela de São João Baptista de Pindo (Vila Garcia, Penalva do Castelo)
EARP48_ Capela do Santo Cristo de São João de Areias (Santa Comba Dão)
EARP49_ Capela de Nossa Senhora da Esperança de Abrunhosa do Ladário (Sátão)
EARP50_ Sé de Viseu
EARP51_ Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu
EARP52_ Capela de Nossa Senhora dos Remédios, Viseu
EARP53_ Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Viseu
EXEMPLARES NA ARQUITETURA RELIGIOSA PRIVADA
EARPV1_ Capela do Senhor dos Aflitos da Quinta da Lamarosa (Lamarosa, Coimbra)
EARPV2_Oratório da casa da Quinta da Lamarosa (Lamarosa, Coimbra)
EARPV3_ Oratório do antigo Paço Episcopal de Coimbra
EARPV4_ Capela de Nossa Senhora da Piedade do Palácio Lemos,
Condeixa-a-Nova
EARPV5_ Capela da Quinta de São Tomé/Casa dos Pereira da Luz,
Condeixa-a-Velha
EARPV6_ Capela de Santo António da Quinta do Cardal, Verride
(Montemor-o-Velho)
EARPV7_ Capela da Casa de Baixo, Oliveira do Hospital
EARPV8_ Capela de Nossa Senhora da Conceição, Armamar
EARPV10_ Capela de Nossa Senhora da Nazaré da Quinta de Cravaz, Tarouca
EARPV11_Capela da Quinta da Medronhosa, Viseu
EXEMPLARES DESCONTEXTUALIZADOS
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545
553
557
559
565
571
575
579
585
599
605
611
617
623
629
635
647
651
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679
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ED2_ Sociedade Martins Sarmento, Guimarães
ED3_ «Vivenda Apóstolo», EN110-Rua da Estrada Real, Coimbra
ED4_ Capela de Nossa Senhora das Dores da Quinta da Conraria, Coimbra
ED5_ Casa do Bispo/ Quinta do Bispo/
Escola Superior Agrária de Coimbra, São Martinho do Bispo (Coimbra)
ED6_ Quinta de Coselhas (São Paulo de Frades, Coimbra)
ED7_ Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra
ED8_ Casa-Museu Bissaya Barreto, Coimbra
ED9_ Museu Municipal Dr. Santos Rocha, Figueira da Foz
ED10_ Museu do Mosteiro do Lorvão, Lorvão (Penacova)
ED11_ Museu Nacional do Azulejo, Lisboa
ED12_ Igreja Matriz de São Cosme e São Damião, Gondomar
ED13_ Rota do Românico/ acervo do futuro Centro de Interpretação dos Bens Móveis,
Lousada
ED14_ Pousada de Alpendurada, Marco de Canaveses
ED15_ Museu Nacional Soares dos Reis, Porto
ED16_ Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto
REGISTOS
R1_ Rua Joaquim António de Aguiar, n.º26-28, Coimbra
R2_Rua da Loiça, n.º 50 (?), Coimbra
R3_ Rua do Corvo, n.º 46-48, Coimbra
R4_ Rua do Almoxarife/Rua dos Sapateiros (Rua Eduardo Coelho), Coimbra
R5_ Praça do Comércio, n.º109-111, Coimbra
R6_ Registo da Capela de São Francisco de Midões (Lorvão, Penacova)
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739
743
747
753
757
761
769
781
787
791
801
805
817
821
827
835
837
841
845
849
853
857

